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ТЕРМІНОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОСТОРОВОЇ ПОЛЯРИЗАЦІЇ СВІТОВОГО 

ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ 

 

У статті узагальнено існуючі дефініції термінів «просторова поляризація», 

«просторова поляризація світового туристичного ринку». Виділено рівні аналізу 

туристичного простору в залежно від територіальної системи, яка розглядається в 

якості об'єкта дослідження, а саме світовий простір як сукупність взаємодіючих між 

собою міжкраїнових туристичних регіонів; світовий простір як сукупність 

взаємодіючих між собою міжкраїнових туристичних субрегіонів; світовий простір як 

сукупність взаємодіючих між собою країн світу; простір окремої країни. 

Запропоновано виділяти дві групи факторів, які впливають на просторову поляризацію 

світового туристичного ринку: фактори, що забезпечують абсолютні переваги та 

фактори, що забезпечують відносні переваги. Визначено, що міжнародну 

конкурентоспроможність країни, регіону на світовому ринку туристичних послуг 

складають фактори інвестиційно-інноваційного характеру. 

Ключові слова: просторова поляризація, туризм, світовий туристичний ринок, 

міжнародний туризм, асиметрія розвитку. 

 

Постановка проблеми. Світовий туристичний ринок характеризується 

нерівномірністю розвитку, викликаною відмінностями в розподілі природних ресурсів, 

кліматичними особливостями регіонів, культурно-історичної обумовленістю, 

нерівномірністю розміщення транспортної, комунікаційної, курортно-розважальної 

інфраструктури, асиметрією розподілу рекреаційних ресурсів тощо. У зв’язку з цим 

поляризаційні аспекти просторового розвитку міжнародного туризму, причини та 

наслідки наростання диспропорцій і асиметрії в системі «Центр-периферія» світового 

туристичного ринку є важливою дослідницькою проблемою. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання просторової економічної 

поляризації отримали розвиток в працях дослідників регіональної економіки: 

C. C. Артоболевського [2], О. А. Головачевої [4], П. Кругмана [16], В. С. Панфілова [8], 

Ю. І. Паршина [9], Ф. Перру [10], Г. Річардсона [17], Т. Хегерстранда [14], А. Хіршмана 

[15], Дж. Фрідмана [13] та ін. Теоретичним аспектам просторової поляризації світового 

туристичного ринку присвячені фундаментальні та прикладні дослідження вчених: 

А. Ю. Александрової [1], В. І. Кружаліна [7], Д. Г. Решетнікова [11], А. І. Тарасенка 

[12] та ін. Разом з тим, недостатньо вивченими та розробленими, особливо у 

вітчизняній науковій літературі, є питання щодо  просторової поляризації туристичного 

ринку, недостатньо висвітленими є дослідження рівнів аналізу світового туристичного 

простору, факторів, які спричиняють та посилюють поляризацію. 

Формування цілей статті. Мета статті − узагальнення понятійно-категорійної 

бази дослідження просторової економічної поляризації, поляризації світового 

туристичного ринку та визначення факторів впливу на неї. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження тенденцій просторового розвитку 

регіонів, виділення центру і периферії, як двох основних елементів простору, набуло 

широкого поширення в регіональних науках. У свою чергу, визначення «просторова 

економічна поляризація» - є ключовою дефініцією у регіональній економіці.  

Поняття просторової поляризації має різні тлумачення, однак у загальному 

випадку – це «…універсальний феномен регіональної економіки, що являє собою 

сукупність об'єктивних і суб'єктивних факторів, які призводять до надмірної 

територіальної нерівномірності в ресурсної забезпеченості, способах і результатах 

економічної активності» [6]. 

Поняття просторової поляризації досить об'ємне і має в сучасній регіональній 

економічній науці різні тлумачення. Найбільш повне та ґрунтовне узагальнення 

термінологічного апарату було зроблено C. C. Артоболевським [2]. 

Разом з тим, визначення просторової економічної поляризації отримало 

подальший розвиток в сучасних працях дослідників регіональної економіки. 

На думку О. А. Головачевої, Ю. І. Паршина термін просторова поляризація 

доцільно використовувати «…при застосовуванні його до оцінки та зіставленні певних 

чинників або факторів на міжрегіональному рівні» [4, с. 34; 9, с. 31], що за сутнісною 

основою є зіставленням регіонів за певними факторами. У загальному сенсі під 

просторовою економічною поляризацією Ю. І. Паршин має на увазі «…нерівномірність 

економічного розвитку, що виникла внаслідок процесу нерівномірного перерозподілу 
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економічних ресурсів, доходів і витрат, яка виражається на різних рівнях соціально-

економічного й екологічного розвитку» [9, с. 32]. 

В. С. Панфілов під поляризацією економічного простору пропонує вважати  

«…стійкі в просторі та часі суттєві диспропорції всередині та між регіональними 

системами (або по відношенню до середньої величини), які проявляються в різних 

рівнях соціально-економічного розвитку територіальних утворень» [8, c. 42]. 

Г. Р. Багманова вважає, що в основні поняття «поляризація» повинні лежати 

стійкі зв'язки і взаємозалежності, що виникають при територіальному розподілі 

результатів суспільного відтворення. На підставі цього твердження  просторова 

економічна поляризація – це «…виникла внаслідок процесу перерозподілу економічних 

ресурсів, доходів і витрат нерівномірність соціально-економічного розвитку території, 

що виражається в різних рівнях соціально-економічного розвитку її регіонів» [3, c. 18]. 

Дослідженню закономірностей і принципів розвитку економічного простору, 

взаємодій різних регіонів у рамках моделі «Центр-периферія» присвячені різні теорії 

регіональної економіки та економічної географії. На підставі праць ряду вчених-

регіоналістів: П. Кругмана [16], Перру [10], Г. Річардсона [17], Т. Хегерстранда [14], 

А. Хіршмана [15], Дж. Фрідмана [13] можна виділити два основних типи 

територіальної організації світового простору: більш розвинене ядро («центр») і тісно 

пов'язана з ним «периферія».  

У світовому господарстві у якості центра та периферії виступають країни (групи 

країн і регіонів). Залежно від того, які саме територіальні системи розглядаються в 

якості об'єкта дослідження, доцільно виділити різні рівні аналізу туристичного 

простору:  

 світовий простір як сукупність взаємодіючих між собою міжкраїнових 

туристичних регіонів (за UNWTO): Європа, Азія і Тихоокеанський регіон, 

Американський регіон, Африка, Близький схід; 

 світовий простір як сукупність взаємодіючих між собою міжкраїнових 

туристичних субрегіонів (за UNWTO): Північна Європа, Західна Європа, Центральна 

/Східна Європа, Південна/Середземноморська Європа, Північно-Східна Азія, Південно-

Східна Азія, Океанія, Південна Азія, Північна Америка, Карибський басейн, 

Центральна Америка, Південна Америка, Північна Африка, Регіон пустелі сахари; 

 світовий простір як сукупність взаємодіючих між собою країн світу; 
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 простір окремої країни, при якому в якості територіальних систем 

розглядаються регіони, області, райони, дестинації.  

У рамках міжнародного туризму «центр» − це регіон, де концентруються 

туристські транснаціональні корпорації, формуються світові стандарти туристичної 

індустрії, зароджуються та направляються світові туристичні потоки, генеруються 

головні інновації у сфері туризму, які у ході просторової дифузії набувають поширення 

у периферії світового туристичного ринку. 

За визначенням Д. Г. Решетнікова просторова поляризація світового 

туристичного господарства «…виражається у поглибленні якісного і кількісного 

розриву в рівні розвитку туризму в центральних країнах з високою концентрацією 

туристських потоків, інвестицій, інновацій та периферії з низькою інтенсивністю 

розвитку туризму і уповільненим сприйняттям інноваційних процесів» [11, c. 241]. 

А. І. Тарасенок визначає поляризацію світового туристичного ринку «як 

об'єктивний процес формування світових центрів і зон з різним рівнем концентрації 

туристичного попиту, капіталу та інновацій в туристичному комплексі» [12, с. 133]. 

А. Ю. Александрова фокусує увагу на тому, що «для концепції просторової 

поляризації світового туристського ринку особливо важливим є положення про 

міжнародний поділ праці» [1, c. 69]. У результаті міжнародного туристського поділу 

праці і під впливом різних факторів складається єдиний світовий ринок туризму, який 

має неоднорідну просторову структуру і являє собою триярусну піраміду «Центр-

Напівпериферія-Периферія» [1]. 

В регіональній економіці вчені виділяють різні групи факторів, які впливають на 

просторову поляризацію регіонів. 

П. Кругман виділяє чинники «першої природи» (багатство природних ресурсів, 

вигідне географічне положення), які мало залежать від людини, і фактори «другої 

природи» (агломераційний ефект, людський капітал, інституційне середовище), 

найбільшою мірою пов'язані з діяльністю держави і суспільства [16, с. 54]. 

А. А. Зінов'єва пропонує відокремлювати об'єктивні і суб'єктивні чинники. До 

об'єктивних факторів-впливу на просторову поляризацію, відносяться: «природно-

географічні відмінності між регіонами країни, забезпеченість економічного розвитку 

ресурсами, технологічна специфіка і виробнича спеціалізація території, ступінь її 

економічної відособленості» [5, c. 256], до суб’єктивних факторів, що підсилюють 

просторову поляризацію – «…детермінанти інституціональної, інфраструктурної та 

функціонально-організаційної спрямованості, тобто тип політико-територіального 
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устрою, характер розподілу владних та економічних повноважень, наявність і позиції 

великих корпоративних структур» [5, c. 256]. 

В. С. Панфілов серед факторів поляризації економічного простору виділяє 

«…фактори, що забезпечують абсолютні переваги територіального утворення 

(природно-кліматичні, природно-ресурсні); фактори, що забезпечують відносні 

переваги територіального утворення (інфраструктурні, інституційні, соціально-

демографічні)» [8, c. 42]. 

Поміж факторів, які впливають на просторову поляризацію світового 

туристичного ринку доцільно виділяти дві групи: фактори, що забезпечують абсолютні 

переваги та фактори, що забезпечують відносні переваги (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Фактори впливу на просторову поляризацію світового туристичного ринку 

Разом з тим, однією з сучасних тенденцій розвитку світового туристичного 

ринку є перехід від природно-ресурсних факторів (факторів «першої природи») до 

інноваційних (факторів «другої природи»). Так, вигідне рекреаційно-географічне 

положення, наявність природних та культурних ресурсів, сприятливі кліматичні умови 

виступають лише базисом, передумовою розвитку туризму. Тоді як міжнародну 
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конкурентоспроможність на світовому ринку туристичних послуг складають фактори 

інноваційного характеру: 

 розвинена туристична інфраструктура;  

 сучасні інноваційні технології створення та просування диверсифікованого 

туристичного продукту;  

 розроблена нормативно-правова база, яка стимулює розвиток внутрішнього і 

в'їзного туризму;  

 заохочення інвестицій у розвиток туристичної галузі;  

 наявність дослідницьких структур з питань туризму; 

 ефективна система підготовки туристичних кадрів;  

 наявність транснаціональних туристських корпорацій; 

 привабливий імідж на міжнародній арені. 

У зв’язку з цим,  незважаючи на наявність сприятливих природно-ресурсних 

передумов, забезпеченість значними культурними ресурсами, сприятливим 

географічним положенням, проте в силу нерозвиненості інвестиційних та інноваційних 

факторів, ряд держав та регіонів займають периферійне положення в просторовій 

структурі світового туристичного ринку та мають низьку конкурентоспроможність 

туристичного продукту. Це свідчить про необхідність активізації ефективної 

національної та регіональної туристичної політики, раціонального використання 

туристичних та рекреаційних ресурсів, створення позитивного іміджу країни на 

міжнародному туристичному ринку з метою переходу до інвестиційно-інноваційної 

моделі розвитку туристичної галузі.  

Висновки. Закономірності просторової організації світового ринку туристичних 

послуг, його поляризації, простежуються шляхом аналізу міжрегіональних 

трансформацій. Ці трансформації є результатом виникнення і просторової передачі 

нововведення (інновації) з розвинених центрів розвитку туризму до тісно пов'язаних з 

ними периферіями. В залежності від того, який територіальний рівень туристичного 

простору досліджується, доцільно виділяти: рівень міжкраїнових туристичних регіонів, 

міжкраїнових туристичних субрегіонів, окремі країни світу або регіони, райони, області 

у рамках країни (економіки). Узагальнення літературних джерел та аналіз сучасних 

тенденцій розвитку міжнародного туризму дали змогу відокремити дві групи факторів, 

які впливають на місце регіону, країни у поляризованій структурі світового 

туристичного ринку, а саме  фактори, що забезпечують абсолютні переваги (природно-
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кліматичні, природно-рекреаційні, культурно-історичні, географічні) та фактори, що 

забезпечують відносні переваги (соціально-економічні, матеріально-технічні, 

соціально-демографічні, інфраструктурні, законодавчі тощо). Разом з тим, зроблено 

висновок щодо необхідності переходу країн до інноваційних факторів впливу, з метою 

забезпечення конкурентоспроможності туристичного продукту. 
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ГОРИНА А. А. ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ МИРОВОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО 

РЫНКА 

В статье обобщены существующие дефиниции терминов «пространственная 

поляризация», «пространственная поляризация мирового туристического рынка». 

Выделены уровни анализа туристического пространства в зависимости от 

территориальной системы, которая рассматривается в качестве объекта 

исследования, а именно мировое пространство как совокупность взаимодействующих 

между собой межстрановых туристических регионов; мировое пространство как 

совокупность взаимодействующих между собой межстрановых туристических 

субрегионов; мировое пространство как совокупность взаимодействующих между 

собой стран мира; пространство отдельной страны. Предложено выделять две 

группы факторов, влияющих на пространственную поляризацию мирового 
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туристического рынка: факторы, обеспечивающие абсолютные преимущества и 

факторы, обеспечивающие относительные преимущества. Определено, что 

международную конкурентоспособность страны, региона на мировом рынке 

туристических услуг составляют факторы инвестиционно-инновационного 

характера. 

Ключевые слова: пространственная поляризация, туризм, мировой 

туристический рынок, международный туризм, асимметрия развития. 

 

GORINA G. TERMINOLOGICAL ASPECTS OF SPATIAL POLARIZATION 

OF THE WORLD TOURISM MARKET 

The article summarizes the existing definitions of the terms “spatial polarization”, 

“spatial polarization of the world tourism market”. Depending on the territorial system, 

which is regarded as the object of study, levels of analysis of the tourist area are proposed. 

They are the totality of interacting cross-country tourist regions; the totality of interacting 

cross-country tourist sub-regions; the totality of interacting countries; space of a separate 

country. Two groups of factors influencing the spatial polarization of the world tourism 

market such as the factors that ensure the absolute benefits and factors that provide 

comparative advantages is proposed to allocate. Was determined that the country’s or 

region’s international competitiveness on the world tourism market constitute factors of 

investment and innovative character. 

Keywords: spatial polarization, tourism, world tourism market, international 

tourism, asymmetry development. 
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