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Досліджено теоретичні засади та методичні аспекти застосування фор-
сайту розвитку національної туристичної системи з метою визначення домінант її 
трансформації у глобальному середовищі. Проаналізовано вплив технологічних 
трендів на національну туристичну систему. Представлено потенціал форсайту та 
пріоритети розвитку національної туристичної системи.  

Ключові  слова :  туризм, національна туристична система, форсайт, техно-
логічні тренди в туризмі, блокчейн у туризмі, прогнозування. 

 

Мазараки А., Бойко М., Охрименко А. Форсайт развития национальной 
туристической системы. Исследованы теоретические основы и методические 
аспекты применения форсайта развития национальной туристической системы с 
целью определения доминант ее трансформации в глобальной среде. Проанали-
зировано влияние технологических трендов на национальную туристическую 
систему. Представлены потенциал форсайта и приоритеты развития националь-
ной туристической системы. 

Ключевые  слова :  туризм, национальная туристическая система, форсайт, 
технологические тренды в туризме, блокчейн в туризме, прогнозирование. 

 

Постановка проблеми. Світові інтеграційні процеси характе-
ризуються високим динамізмом, впливаючи на всі сфери економіки, 
і без превентивного реагування на зовнішні дисбаланси соціально-
економічний розвиток буде ускладнений. Особливо це актуально для 
                                                           

 Стаття підготовлена у межах виконання науково-дослідної роботи "Інтег-
рація туристичної системи України до світового ринку послуг" (номер державної 
реєстрації 0117U000503).  
0 © Мазаракі А., Бойко М., Охріменко А., 2018 
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туристичної системи, яка, маючи глобальний характер, взаємопов’язана 
з економічними циклами розвитку суспільства. Спад або підйом еконо-
міки країни істотно впливає на динаміку туристичних потоків. Нині 
світова туристична система формує 9.5 % ВВП і забезпечує 266 млн 
робочих місць в економіці. На основі поточної тенденції і прогнозу на 
майбутнє аналітики Всесвітньої туристської організації (ЮНВТО, від 
англ. World Tourism Organization, UNWTO) припускають, що кількість 
міжнародних туристичних візитів у світі у 2018 р. зросте на 4–6 % [1]. 

Україна демонструє політику відкритості й готовності до інтеграції 
у світове господарство. Відтак, прогнози щодо розвитку національної 
туристичної системи (НТС) також позитивні, проте рівень невизначеності 
та волатильності є високим. За даними Державної служби статистики 
України [2], у 2016 р. нашу країну відвідало 13,3 млн іноземних осіб і осіб 
без громадянства, що на 7.3 % більше, ніж у 2015 р., коли цей показник 
складав 12,4 млн осіб. Це досить позитивні тенденції на фоні рекордного 
падіння в’їзного та внутрішнього туристичних потоків (відповідно на 
48.5 % та 54.1 %), що спостерігалось у 2014 р., порівняно з 2013 р. і було 
пов’язане з анексією АР Крим та російською збройною агресією проти 
України. Ці фактори призвели також й до змін структури в’їзного 
туристичного потоку (табл. 1). 

До 2014 р. 93.3 % в’їзного потоку забезпечувало всього 10 країн, 
причому майже половина (41.7 %) припадала на РФ. Нині домінують 
громадяни Молдови (32.2 %), на другій позиції – Білорусі (13.7 %) і лише 
на третій – РФ (11.1 %). Тобто потік з цієї країни скоротився більше ніж у 
2 рази. Натомість, порівняно з 2013 р. у 2016 р. кількість відвідувань 
України громадянами Угорщини зросла на 64.5 %, Туреччини – на 32 %, 
Ізраїлю – більше ніж у 2 рази. Незначно скоротились потоки громадян 
Польщі (на 5 %), Румунії (на 11.7 %), Словаччини (на 3.3 %). Крім того, 
частка країн "першої десятки", громадяни яких відвідували Україну у 
2016 р., скоротилась до 88.7 %, що вказує на зміну структури в’їзного 
туристичного потоку.  

Таким чином, трансформаційні фактори дедалі сильніше 
впливають на НТС України [3, с. 71], вона змінюється, набуваючи нових 
рис, якостей, модифікуються механізми її функціонування та визна-
чаються нові можливості подальшої трансформації. Це пов’язано з тим, 
що за нинішніх умов потужними чинниками неоднозначних тенденцій 
соціально-економічного розвитку країни в цілому і складових НТС 
зокрема стали кризові явища, які загострили ступінь ринкової невизна-
ченості, зумовили відчутне скорочення споживчого попиту, виявили нові 
господарські ризики та скоротили часові горизонти планування. Цей 
аспект слід підкреслити особливо, оскільки для суб’єктів господарської 
діяльності, які формують національну туристичну систему, важливо у 
відповідь на неоднозначність впливу фінансової та економічної кризи 
використовувати арсенал інноваційних методів для нівелювання дис-
функцій у визначенні пріоритетів стратегічного розвитку.  



 

 
Таблиця 1 

 
Рейтинг країн за обсягом в’їзного потоку до України у 2013–2016 рр. 

 

Р
ей

ти
нг

 2013 2014 2015 2016 

Країна 
Кількість 
прибуттів, 

осіб 
% Країна 

Кількість 
прибуттів, 

осіб 
% Країна 

Кількість 
прибуттів, 

осіб 
% Країна 

Кількість 
прибуттів, 

осіб 
% 

1 РФ 10284782 41.7 Молдова 4368355 34.4 Молдова 4393528 35.4 Молдова 4296409 32.2 

2 Молдова 5417966 22.0 РФ 2362982 18.6 Білорусь 1891518 15.2 Білорусь 1822261 13.7 

3 Білорусь 3353652 13.6 Білорусь 1592935 12.5 РФ 1231035 9.9 РФ 1473633 11.1 

4 Польща 1259209 5.1 Польща 1123945 8.8 Польща 1156011 9.3 Угорщина 1269653 9.5 

5 Румунія 877234 3.6 Угорщина 874184 6.9 Угорщина 1070035 8.6 Польща 1195163 9.0 

6 Угорщина 771038 3.1 Румунія 584774 4.6 Румунія 763228 6.1 Румунія 774585 5.8 

7 Словаччина 424306 1.7 Словаччина 416158 3.3 Словаччина 412519 3.3 Словаччина 410508 3.1 

8 Німеччина 253318 1.0 Німеччина 131244 1.0 Німеччина 154498 1.2 Ізраїль 216638 1.6 

9 Узбекистан 235361 1.0 Туреччина 116302 0.9 Ізраїль 149386 1.2 Туреччина 199618 1.5 

10 Туреччина 151706 0.6 Ізраїль 101799 0.8 Туреччина 140691 1.1 Німеччина 171118 1.3 

Інші країни 1642655 6.7 Інші країни 1038829 8.2 Інші країни 1065837 8.6 Інші країни 1503510 11.3 

Усього 24671227 100 Усього 12711507 100 Усього 12428286 100 Усього 13333096 100 

 

Джерело:  розраховано авторами на основі [2]. 
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Відтак, у складних реаліях сьогодення ключовим фактором успіху 
і конкурентної переваги у глобалізованому світі є довгострокове прог-
нозування трендів та сценаріїв розвитку – форсайтні дослідження, які 
надають можливість спрогнозувати майбутнє з урахуванням принци-
пово нового змісту, форм і структур трендів соціально-економічного 
розвитку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналізуючи праці 
науковців щодо сутності форсайту як інноваційного методу наукових 
досліджень, встановлено, що його метою є визначення можливого 
майбутнього, створення його бажаного образу і визначення стратегій 
досягнення [4, с. 141; 5, с. 9]. Одне з перших визначень форсайту надав 
американський експерт Б. Мартін, який розумів його як систематичну 
спробу спрогнозувати довгострокове майбутнє науки, технології, 
економіки і суспільства з метою ідентифікації зон стратегічного дос-
лідження і технологій, що спроможні привнести найбільші економічні 
та соціальні вигоди [6]. Дослідниця М. Конвей, аналізуючи методо-
логію форсайту, визначає його як систематичний процес, пов’язаний 
з узгодженою експертною оцінкою стратегічних перспектив розвитку 
економіки і суспільства, який є основою визначення рівнів стратегії, 
формату сканування зовнішнього середовища для прийняття управ-
лінських рішень у коротко- і довгостроковій перспективі [7, с. 3]. 

У науковій праці [8, c. 11] доведено, що активне застосування 
форсайту розвитку менеджменту є реакцією на зміни в об’єктах управ-
ління і дає змогу розробляти довгострокові (10–15 років) стратегії 
розвитку управлінської думки. Тобто за своєю суттю форсайт розвитку 
менеджменту являє собою прогнозування можливих шляхів розвитку 
і формування на основі цього довгострокових пріоритетів у різних 
напрямках науки управління.  

Науковці Л. Баккер та Л. Іохансон обґрунтовують наукову пози-
цію щодо сутності корпоративного форсайту як методу прогнозування 
для впровадження інновацій у компанії із залученням стейкхолдерів [9]. 
Організацією національного індустріального розвитку (UNIDO) [10] 
розроблено методичні рекомендації застосування форсайту для роз-
робки дорожніх карт підтримки та розвитку бізнесу.  

Опрацювання наукового базису форсайту дали змогу виділити 
наукову позицію дослідників, які обґрунтували метод, зворотний фор-
сайту – хіндсайт. Тобто це оцінка проектів, які не досягли мети, аналіз 
причин їх неуспішності [11, с. 66]. 

Ідея форсайту сформувалася в результаті конвергенції страте-
гічного аналізу і прогнозування. Також погоджуємося з позиціями 
дослідників, що в контексті макроекономічних досліджень, технологія 
проведення форсайту, по-перше, включає вибір цільової установки 
стосовно технологічної або соціально-економічної спрямованості прог-
нозів щодо розвитку економічних систем; по-друге, є основою визна-
чення майбутнього соціально-економічного розвитку з виокремленням 
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галузей, які зможуть сформувати основу стратегічного розвитку еконо-
міки; по-третє, включає прогнозування розвитку нових технологій та 
виходу на ринок принципово нових видів продуктів.  

Зазначені аспекти є вкрай важливими для функціонування НТС. 
Її економічна активність, динамічність та масштабність сприяють тому, 
що види економічної діяльності, які формують НТС, навіть в умовах 
несприятливої кон’юнктури туристичного ринку спроможні зберегти 
позитивні тенденції розвитку. Це обумовлюється поліфункціональним 
характером господарської діяльності, яка виявляється у високому ступені 
автономності та універсальності усіх субсистем НТС. Саме тому екстра-
поляція форсайту у поле наукових методів досліджень НТС зумовлена 
такими чинниками, як: загострення конкуренції на ринку туристичних 
послуг, обмеження державного фінансування проектів у сфері туризму, 
підвищення вагомості технологічної компетенції у розвитку складових 
НТС. Крім того, форсайт НТС необхідний для того, щоб оптимізувати 
процес прийняття рішень, управляти вибором технологій, створювати 
альтернативні напрями для стратегічного розвитку, активізувати про-
цес навчання персоналу, мотивувати зміни, які відповідають трендам 
туристичних систем у глобальному вимірі. Це стане суттєвим каталі-
затором зміцнення конкурентних позицій НТС. До того ж перед Украї-
ною постають завдання, які випливають з узятих зобов’яань у рамках 
угод з ЄС. 

Важливість наведених аргументів актуалізує наукове завдання 
застосування форсайту для визначення вектору розвитку національної 
туристичної системи, що забезпечить її конкурентоспроможність як 
на локальному, так і глобальному туристичних ринках і надасть 
можливість розвиватися на основі моделі інноваційного розвитку і 
відповідної йому господарської системи  "нової економіки". 

Метою статті є визначення мейнстриму розвитку національної 
туристичної системи за результатами форсайту глобальних змін, які 
впливають на розвиток туристичних систем. 

Матеріали та методи. Теоретико-методологічною основою статті є 
наукові праці вітчизняних та зарубіжних науковців з проблем форсайту, 
а також матеріали Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), 
Всесвітнього економічного форуму (The World Economic Forum), Державної 
служби статистики України, Національного банку України, Департа-
менту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і тор-
гівлі України, аналітичні дослідження провідних світових компаній 
(Amadeus IT Group S.A, Sabre Corporation, Booking, Google) щодо су-
часних трендів у туризмі. У процесі дослідження використано сукуп-
ність наукових методів та підходів: системний, структурно-функціо-
нальний, аналізу та синтезу, порівняння, прогнозування. 

Результати дослідження. В умовах нестабільності зовнішнього 
середовища, коливання кон’юнктури, загострення конкуренції на ринку 
послуг зростає необхідність визначення нових технологій для прогно-
зування розвитку національної туристичної системи з метою мінімі-
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зації протиріч між цілями функціонування її субсистем і соціально-
економічними трендами національної економіки. Така постановка проб-
леми обумовлює актуальність дослідження сутності форсайту, мето-
дологія якого узгоджується зі стратегічним розумінням необхідності 
врахування ментального, інституційного, культурного, інформаційного 
впливів на споживчі очікування та економічні інтереси суб’єктів 
взаємовідносин туристичного ринку, що дасть змогу визначати цільові 
пріоритети розвитку НТС з урахуванням кон’юнктурних змін.  

У форматі методології форсайту дослідники виділяють три 
основні функції: діагностика; прогноз; визначення перспектив та до-
рожня карта [12, с. 7]. Форсайт-методи умовно поділяють на 3 групи: 
методи експертної думки Дельфі та сценування, що роблять акцент на 
побудові міжособистісного партнерства; моделювання та морфо-
логічний аналіз, що передбачають використання аналітичних інстру-
ментів, які стають все більш комп’ютеризованими; сканування/моні-
торинг і трендова екстраполяція – передбачають ступінь майбут-
нього, визначеного умовами даного моменту [4, с. 142]. 

На відміну від традиційного прогнозування, технологія форсайту 
є активною відносно майбутніх подій. Це означає, що для прогно-
зування доцільно не тільки оцінювати ймовірні ризики виникнення 
певних подій, а й проектувати поточний стан таким чином, щоб поси-
лити позитивні тренди, збільшити ймовірність бажаних подій і попере-
дити посилення негативних трендів. Отже, ця методологія надає 
можливість уявити майбутнє, яке не може бути інтерпретоване як 
звичайне продовження минулого, оскільки з позиції форсайту май-
бутнє набуває принципово нового змісту, форм і структур [13]. 

У дослідженні, присвяченому форсайту туризму, І. Айві [14, с. 35] 
формує систему стратегічного бачення розвитку туризму, яка базується 
на 3-х горизонтах: "Горизонт 1" – однорічна перспектива; "Горизонт 2" – 
2–5-ти річна; "Горизонт 3" – 10–20-річна. Вчений зазначає, що довго-
строкові тренди (10–20-річні) розвитку туристичних систем можна 
розробити завдяки передбаченню і, відповідно за зворотним зв’язком із 
третього до першого горизонту здійснити планування діяльності (рис. 1). 
При цьому результати форсайту – це варіанти можливого майбутнього, 
які можуть настати при виконанні певних умов: правильного виз-
начення сценаріїв розвитку, досягнення консенсусу щодо вибору того 
чи іншого бажаного сценарію, вжитих заходів стосовно його реалізації. 

Одним із суттєвих складових форсайту є виявлення глобальних 
мегатрендів за результатами обговорення провідними світовими 
форсайт-експертами вектору системних змін. Міжнародні проектні 
платформи, які об’єднують експертів у сферах: економіки – Всесвітній 
економічний форум (The World Economic Forum), освіти – Глобальний 
форсайт освіти (GEF – Global Educational Futures), туризму – Все-
світня туристична організація (UNWTO), визначили одним із завдань 
реалізацію стратегічних проектів у сфері туризму. Базовою основою 
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для визначення мегатрендів готельного бізнесу як вагомої складової 
туристичної системи є результати роботи форсайт-експертів компанії 
"Amadeus", які представили глобальний огляд майбутніх стратегій та 
бізнес-моделей у цьому секторі національної туристичної системи. До 
форсайтних досліджень залучено 610 експертів, які визначили драй-
вери змін, і за результатами їх опрацювання підготовлено "Hotels 2020: 
Beyond Segmentation" [15]. 
 

 
 

Рис. 1. Інструментарій форсайту туризму як системи 
 

Джерело:  [14, с. 35]. 
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На рис. 2 узагальнено форсайтні дослідження експертів компанії 
"Amadeus" щодо майбутнього готельного та туристичного бізнесу. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Форсайтні дослідження готельного та туристичного бізнесу 
 

Джерело:  розроблено авторами на основі [15]. 

Можливості  
та наслідки 

Розробка стратегії у невизначеному 
середовищі 
Управління портфелем брендів 
Еволюція моделей бізнесу та доходів 
Визначення місцезнаходження 
Категоризація в епоху персоналізації 

Стратегічна спроможність 
щодо розвитку на основі: 

 сканування горизонтів 
 планування на базі сценаріїв розвитку 
 прогнозування 
 відкритості глобальних процесів 
 оперативної реалізації рішень 
 нового покоління людських ресурсів 

 

Глобальний 
контекст 

 
 

Політика  
та безпека (у т. ч. 

кібербезпека) 
 

Енергія 
 

Інфраструктура 
 

Авіація 
 

Космічний 
туризм 

 

Майбутні 
екологічні 
потрясіння 

 

Бізнес- 
трансформація 

 

Відкритий іннова-
ційний дизайн 

 

Сервісні інновації 
 

Інновації в дизайні 
 

Інтегровані стратегії 
та бізнес-моделі 

Майбутній мандрівник 
 

Еволюція сегментації  
Вивчення споживача  
Зростання "середнього класу" та його готовності  
до подорожей  
Потреба у турботі  
Посилення "складності життя" та необхідність  
в обґрунтованому витрачанню фінансів  
Потреба у простоті  
Очікування досконалості  
Старіння суспільства  
Зростання уваги до жінок 
Особисті генетичні профілі 
Покоління геймерів 
Корпоративні витрати 
Постійний доступ та занурення у технології 
Переорієнтація зі "сфери виробництва"  
на "сферу споживачів" 

ДРАЙВЕРИ ЗМІН 

 

Технології 
та зв’язок 

 

Конвергенція 
технологій, медіа- 
та телекомунікацій 

ГОТЕЛЬНИЙ ТА ТУРИСТИЧНИЙ БІЗНЕС 2020 
 

Суб’єкт, здатний вижити і розвиватися в умовах турбулентності та невизначеності
Наявність портфеля стратегій розвитку суб’єктів для сегментів ринків  
Розуміння зростаючої географічної, фінансової, генеративної, динамічної 
розрізненості клієнтської бази 
Надання індивідуального обслуговування із спектром вибору послуг 
Застосування імерсивних, тактильних та багатовимірних інтерфейсів та технологій 
Відкритий, колективний та експериментальний підхід до інновацій 
Постійний пошук додаткових джерел доходів 
Комунікативний, адаптивний та прогностичний менеджмент персоналу  
Корпоративна соціальна політика, орієнтована на поступливість, гнучкість і чуйність 
Еволюція: суб’єкти бізнесу – "живі лабораторії" розвитку 
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Опрацьовуючи практику форсайту, доречно зазначити, що в Україні 
представлено результати форсайтних досліджень розвитку економіки 
України на середньо- (2015–2020 рр.) та довгостроковому (2020–2030 рр.) 
часових горизонтах [13]. Науковцями наведено версії для обговорення 
вектору розвитку економіки України, а саме головні кластери, які 
можуть забезпечити успішну інтеграцію країни в міжнародну коопе-
рацію праці за часовими горизонтами (табл. 2). 

Таблиця 2 
 

Кластери економіки України та їх внесок у загальне зростання [13] 
 

Кластер 
економіки 

Внесок у загальне зростання 
економіки, % 

Оцінка внеску у загальне 
зростання економіки, 1–10 

Часовий 
інтервал 

зростання 
кластерів 

економіки, 
роки 

2015-2020 рр. 2020-2030 рр. 2015-2020 рр. 2020-2030 рр. 

Аграрний сектор 14 17 6.0 7.0 2015–2020 

Військово-промисло-
вий комплекс 

13 15 5.0 6.0 2015–2030 

Інформаційно-телеко-
мунікаційні технології 8 12 4.0 5.5 2015–2020 

Створення нових речо-
вин і матеріалів, нано-
технології 

7 12 4.25 5.5 2020–2025 

Енергетика 7 11 4.0 4.5 2017–2025 

Високотехнологічне 
машинобудування 6 8 3.5 4.0 2020–2025 

Розвиток транзитної 
інфраструктури 

2 5 2.0 3.0 2030–2030 

"Науки про життя" 
(біомедична інженерія, 
клітинна медицина, 
фармація) 

1 5 1.5 3.0 2020–2025 

Туризм 2 5 2.0 3.0 2017–2025 

Інші кластери (пере-
важно низькотехно-
логічні та сировинні) 

40 10 9.5 4.25 2017–2020 

 

Аналізуючи результати форсайтних досліджень щодо виявлення 
головних драйверів майбутньої економіки України з використанням 
методу Делфі, можна констатувати, що туризм визначено експертами 
як кластероутворюючий чинник.  

В умовах переходу туристичної системи до постіндустріальної 
(інформаційної) ери зростає необхідність орієнтування на характерні їй 
"проривні інновації", якими є продукти і сервіси, що відповідають 
запитам інформаційної економіки, – технологічні стартапи. Як наголо-
шує віце-президент глобальної дистрибуційної мережі у готельному 
бізнесі "Sabre Corporation" М. МакСпадден, наступне покоління буде 
жити, працювати і відпочивати вже у зовсім нових умовах. Тому перед 
бізнесом відриваються величезні можливості, і зараз вже можна 
починати експериментувати та впроваджувати технології блокчейн, 
додаткової реальності, достовірної присутності, щоб зробити подорожі 
ще більш комфортними, безпечними і персоніфікованими [16].  
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Поєднання онтологічного аналізу та форсайту глобальних лан-
цюгів доданої вартості, які продукує НТС, надало можливість вста-
новити, що всеохоплюючою тенденцією розвитку стають технологічні 
тренди [15–20], відповідно можна спроектувати їх вплив на туристичну 
систему (табл. 3). 

 
Таблиця 3 

 
Форсайтні дослідження впливу технологічних трендів 

на національну туристичну систему 
 

Вид 
технологічного 

тренду 
Сутність Прогнозування впливу на туристичну систему 

Штучний 
інтелект 

Поширення технологій 
інтегрованої співпраці 

людей та машин 

Передання значних обсягів робіт суб’єкту штучного 
інтелекту (прийняття бізнес-рішень, бронювання, доку-
ментообіг, архівування тощо). 
Збільшення вільного часу для людей і, відповідно, зростання 
потреби його використання за рахунок туризму. 
Формування нових стандартів надання туристичних послуг 
Підбір "ідеального" туру 

Додаткова 
реальність 

Можливості 
проектування на будь-
який об’єкт інформації 

в реальному часі 

Зростання потреби у подорожах, у більш глибокій взаємо-
дії людини і світу. 
Отримання більш широких відомостей про будь-який об’єкт. 
Зменшення потреби у гідах, екскурсоводах 

Автономна 
доставка 

Розширення сервісних 
технологій 

Поширення дронів-кур’єрів та розширення послуг дос-
тавки (документів, товарів). 
Автоматизовані реєстрації та замовлення (готелі, аеро-
порти, вокзали, ресторани, заклади з надання супутніх 
послуг) 

Блокчейн 

Спроможний здійснити 
революцію у сфері 

туризму. 
Надійний розподіл 

зберігання записів – 
інтернет-довіри; 

стартапи Civic, Loyyal 

Спрощена та безпечна процедура ідентифікації туристів 
(зокрема пасажирів авіарейсів). 
Покращання відслідковування багажу. 
Спрощення та зростання надійності фінансових процедур 
між суб’єктами туристичної діяльності. 
Єдина карта лояльності, що накопичує бали з усіх готелів, 
авіакомпаній чи інших сервісів. 
Підвищення якості обслуговування за рахунок зведення 
до мінімуму помилок на "накладок" при бронюванні 
готелів, квитків, додаткових послуг. 
Здешевлення вартості туристичних послуг за рахунок 
зменшення кількості посередників. 
Підвищення відповідальності постачальників послуг. 
Зведення до мінімуму або зникнення шахрайства. 
Спрощення процедури повернення коштів при страхових 
випадках. 
Заохочення до відвідувань менш відомих дестинацій чи 
окремих об’єктів за допомогою отримання балів на карту 
лояльності. 
Миттєвий моніторинг ланцюга постачання продукту 
(визначення походження продукту, впевненість у його 
цінності, виявлення підробок тощо). 
Можливості відслідковування потоку туристів для 
формування статистичних баз даних та управління цими 
потоками 

Криптовалюта 

Поєднання ідей 
блокчейну та крипто-

валюти. 
Подібно до появи 
криптовалюти для 

індустрії кіберспорту 
Skincoin 

Подібно до появи криптовалюти для індустрії кіберспорту 
Skincoin, можлива поява туристичної криптовалюти, 
зокрема передумовою може стати проект TravelChain. 
Перетворення балів згідно з програмою лояльності 
(готелі, авіакомпанії, компанії, що надають супутні 
послуги, окремі дестинації), у криптовалюту 
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Закінчення табл. 3 
Вид 

технологічного 
тренду 

Сутність Прогнозування впливу на туристичну систему 

Нейро-
інтерфейси 

Обмін інформацією 
 між мозком людини 

 і електронним пристроєм 

Додатки, які дають змогу керувати предметами силами 
думки. 
Нагадування, визначення часу, хронології дій. 
Поширення чат-ботів у туристичній та супутній сферах 

Квантові 
обчислення 

Використання квантово-
механічних пристроїв 

для обробки інформації 

Спрощення архівування, обліку даних. 
Надшвидка обробка та передання значних масивів 
інформації 

Космічний 
туризм 

Розвиток на системних 
(не періодичних і 

одноразових) засадах 
нового виду туризму – 

космічного 

Поява нових типів туристів.
Поява нових інфраструктурних об’єктів туризму (косміч-
них кораблів, космічних, іншопланетних готелів) та 
засобів (видів харчування, одягу, засобів зв’язку, фото-, 
відеофіксації, іншого обладнання). 
Зростання швидкості транспортного забезпечення в туризмі 

Достовірність 
присутності 

Поширення 
біометричних 

технологій 

Швидка ідентифікація особи.
Зменшення (зникнення) потреби у документах, що під-
тверджують особу, оплату товарів і послуг. 
Зменшення (зникнення) готівкових та карткових розрахунків 

Віртуальна 
реальність 

Можливості всебічного 
занурення в об’єкти, що 
є потенційно цікавими 

певним особам 

Зростання прагнень до нових відкриттів, відчуттів.
Стимулювання людей до реальних подорожей після вір-
туального ознайомлення з певними об’єктами, країнами, 
регіонами. 
Можливо (для певної частини людей) зникнення потреби 
у подорожах. 
Розширення переліку додаткових послуг та обладнання 

Поєднання 
мобільних 
додатків 

автоматичного 
перекладу 

Розумний навушник-
перекладач 

Розширення можливостей подорожей. 
Зниження та/або зникнення потреби у спеціалістах-пере-
кладачах 

 
Джерело:  розроблено авторами. 

 
Поширення технологічних мегатрендів є результатом глобалі-

зації. Вони можуть спричинити кардинальні зміни у світовій туристич-
ній системі, відповідно й у туристичній системі України. При цьому 
практичне втілення впливу технологічних трендів на НТС – це техно-
логії блокчейн та її потенційній можливості, пов’язані з процедурами 
ідентифікації туристів, покращанням якості обслуговування, появою 
кардинально інших механізмів організації подорожей, можливостями 
моніторингу ринку тощо. Україна, маючи досить потужну ІТ-індустрію, 
повинна вже зараз закладати інноваційні основи туристичної діяль-
ності. Вже нині НБУ вивчає можливість запровадження е-гривні (елек-
тронної національної валюти), в основу якої покладено технологію блок-
чейн. Такий дослідницький проект НБУ стартував у кінці 2016 р. [21]. Крім 
того, Україна першою у світі запустила електронний державний аукціон 
на основі технології блокчейн – систему державних електронних торгів 
із заставним майном (СЕТАМ), після ребрендингу – торгова марка 
OpenMarket [22], а також частково – державний земельний кадастр. 
Формування моделі національної цифрової економіки може здійснити 
функції акселератора розвитку як загалом країни, так і її національної 
туристичної системи. 
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Також, крім зазначених у табл. 3 технологічних трендів впливу 
на туристичну систему, можна спрогнозувати: 

 подальше зростання торгівлі послугами у світі за обсягами 
і вартістю, що й надалі перевищуватиме динаміку товарів (наразі туризм 
на 4-й позиції у світовому експорті після експорту палива, хімічних 
речовин і продуктів харчування, а частка туризму і пасажирських 
перевезень становить 30 % доходу світового експорту послуг) [23];  

 посилення впливу централізованих (Ctrip, Booking (Priceline Group), 
Airbnb) та децентралізованих платформ (так звані "убивці Airbnb", що 
звільняють готелі та споживачів від сплати комісійних зборів) броню-
вання засобів розміщення; соціальних мереж, хостингів, мобільних 
технологій (Facebook, Instagram, Youtube, Viber, TripAdvisor); 

 поширення мобільних додатків та можливостей "ефекту 
присутності"; 

 зростання придбань туристичних продуктів і послуг в інтернет-
середовищі (зараз показник онлайн-продажів у туризмі в середньому 
в світі 30 % [24]);  

 зростання залежності послуг бронювань від кількості відвіду-
вань сайту (конверсія);  

 впровадження технологій спільного споживання (Sharing Economy); 
 посилення впливу на вибір подорожі масової культури (фільмів, 

музичних кліпів, подій), занурення під час туру у місцеве середовище, 
розуміння необхідності виконання принципів сталого розвитку туризму 
та активізацію різних видів оздоровчо-медичного туризму (велнес-, 
йога-, детокс-тури, медитація). 

Для прогнозування одного з важливих маркерів розвитку НТС 
України – обсягів обслуговуваних іноземних громадян визначено такі 
тенденції:  

 значне розширення ринку авіаперевезень (темп зростання авіа-
ційних пасажиропотоків у 2016 р. порівняно з 2010 р. становить 35.6 %; 
прихід та/або повернення на український ринок світових авіакомпаній 
(Ryanair, Ernest Airlines, Wizz Air, Emirates, Vueling Airlines, Qatar Airways, 
El Al, Flydubai, Air Arabia, Alitalia тощо); формування національного 
low cost – перевізника Sky Up; перспективи лібералізації повітряного 
сполучення з країнами ЄС); 

 зростання автомобільних перевезень у міжнародному сполу-
ченні (за даними 2016 р. порівняно з 2010 р., темп зростання авіапаса-
жирів становить 35.6 %); 

 запровадження біометричних технологій та електронних віз і акти-
візація діяльності державних органів влади щодо спрощення/відміни 
візових режимів з окремими країнами та, навпаки, посилення біометрич-
ного контролю на кордонах країни щодо громадян окремих держав; 

 запровадження інноваційних технологій (спеціалізовані сайти 
та портали (TripMyDream, ZruchnoTravel), Національна програма 
лояльності "Турист України", туристичний хакатон (проекти в сфері 
цифрового туризму); 
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 започаткування діяльності щодо створення регіональних турис-
тичних продуктів "Україна − Туреччина", "Україна − Грузія" та віднов-
лення круїзних маршрутів (один з найбільших круїзних операторів 
світу − швейцарська компанія Viking Cruises оголосила про віднов-
лення 10 круїзних маршрутів Дніпром між Києвом та Одесою); 

 активізація промоції туристичних можливостей України за кор-
доном та для зарубіжних партнерів (Китай, США, Канада). 

Враховуючи наведені тренди, на рис. 3 представлено прогноз 
кількості іноземних громадян, які відвідають Україну у 2018–2023 рр., 
і визначено позитивні тенденції щодо зростання їх кількості на 67.5 % 
(реалістичний прогноз) з 14.5 млн у 2017 р. до 24.3 млн у 2023 р.  

З метою збільшення обсягів іноземних туристів особливу увагу 
Україні необхідно звернути на тенденцію активного збільшення 
"китайського" сектора у міжнародному туризмі. Очікується, що до 2022 р. 
Китай, випередивши США, стане найбільшим у світі ринком виїзного 
туризму (128 млн відвідувань) [24]. У виграші будуть ті дестинації, що 
готові до прийому китайських туристів. 
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Рис. 3. Динаміка кількості іноземних громадян, які відвідали Україну, 
за 2000–2017 рр. та прогноз на 2018–2023 рр. 

 
Джерело:  розроблено авторами за [2]. 
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блогери тощо). Доцільним є проведення форсайт-досліджень щодо ви-
значення вектору державної підтримки, за результатами яких конструк-
тивними заходами щодо розвитку національної туристичної системи 
можуть стати: збільшення інвестування в інтелектуальний капітал; запро-
вадження державної програми підтримки українських технологічних 
стартапів та суміжних програм, що забезпечить синергетичний ефект; 
посилення інформаційної забезпеченості стартапів щодо можливостей 
участі у міжнародних програмах підтримки ("Горизонт–2020") [25, с. 85].  

Таким чином, прогнозування розвитку національної туристичної 
системи повинно враховувати економічні інтереси ключових агентів та 
взаємодію між ними. Необхідність форсайтних досліджень НТС 
вмотивовано, з одного боку, інноваційними можливостями цієї методо-
логії, а з іншого – особливостями НТС і потреби різноаспектних її 
досліджень (рис. 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Потенціал форсайту у розвитку національної туристичної системи 
 
Джерело:  розроблено авторами. 
 

Запропоновані та окреслені концептуальні засади форсайту на-
ціональної туристичної системи спрямовані на забезпечення ефек-
тивної інтеграції всіх її складових. Використання форсайту у розвитку 
НТС сприятиме залученню експертів до визначення вектору економіч-
ного розвитку для реалізації інтересів національних суб’єктів турис-
тичної діяльності та презентації позиції країни як привабливої дестинації. 
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Висновки. Особливо важливою для активізації виходу вітчиз-
няного бізнесу на зовнішній ринок туристичної пропозиції є необхід-
ність фокусування на ключових напрямах мейнстриму глобальних 
тенденцій. Застосування форсайту набуває вирішального значення для 
визначення подальших перспектив розвитку національної туристичної 
системи завдяки можливості ідентифікації потенційного впливу інно-
ваційних факторів, побудови відповідних сценарних умов, виявленню 
глобальних довгострокових трендів та часового діапазону їх імплемен-
тації, що посилить позицію національної туристичної системи України, 
її імідж та стратегічну стійкість на міжнародному ринку.  
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Mazaraki A., Boіko M., Okhrimenko A. Foresight of the development of the national 
tourism system. 

Background. In today’s complex reality, the key factor of success and competitive 
advantage in the globalized world is the long-term forecasting of trends and scenarios of 
development namely the foresight research that provides an opportunity to predict the 
future taking into account fundamentally new content, forms and structures of the trends of 
socio-economic development. Aggravation of competition in the market of tourist services, 
restriction of state financing of projects in the field of tourism, increase of the importance 
of technological competence in the development of components of the national tourism 
system require extrapolation of foresight in the field of scientific methods of its research. 

Analysis of recent research and publications. Analyzing the works of scientists on 
the essence of foresight as an innovative method of scientific research, it has been 
established that its use in studies of the national tourism system is fragmentary and 
requires more in-depth and systematic research. 

The aim of the article is to define the maintstream of the development of the national 
tourism system based on the foresight of global changes that affect the development of 
tourist systems. 

Materials and methods. In the course of the research a set of scientific methods and 
approaches was used: systematic, structural and functional, analysis and synthesis, compa-
rison, forecasting. 
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Results. The theoretical principles and methodical aspects of the use of the foresight 
of the development of the national tourism system (NTS) with the purpose of determining 
the transformation dominant in the global environment have been studied. The influence of 
technological trends on the national tourism system has been analyzed. One of the 
important markers of development of the NTS of Ukraine, namely volumes of serviced 
foreign citizens, has been forecasted. The emphasis is placed on the fact, that forecasting 
the development of a national tourism system, the economic interests of key agents and the 
interaction between them should be taken into account. The potential of NTS foresight has 
been presented, the idea of which is based, on the one hand, on the innovative possibilities 
of this methodology, and on the other hand, on the features of the NTS and the need of 
various aspects of its research. 

Conclusion. In order domestic business to enter the foreign market of tourist offers, 
it is necessary to focus on key directions of the global trends mainstream. In view of this, 
the use of foresight becomes crucial for determining the future prospects for the develop-
ment of the national tourism system by identifying the potential impact of innovation 
factors, designing the appropriate scenario conditions, identifying global long-term trends 
and the timeframe for their implementation, which will strengthen the position of the national 
tourism system of Ukraine, its image and strategic stability in the international market. 

Keywords:  tourism, national tourism system, foresight, technological trends  
in tourism, blockchain in tourism, forecasting 
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СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ: 
ДОСВІД ЄС0 
 
Досліджено структуру системи захисту прав споживачів як на рівні Євро-

пейського Союзу, так і національному рівні країн – його членів. Охарактеризовано 
основні рівні, компоненти, елементи європейської системи захисту прав споживачів. 
Визначено головні напрями та інституції європейської споживчої політики. 

Ключові  слова:  захист прав споживачів, національна система захисту прав 
споживачів, європейська система захисту прав споживачів, європейська споживча 
політика, структура системи захисту прав споживачів, рівні, компоненти, елементи 
системи захисту прав споживачів. 
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