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АНОТАЦІЯ 
Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Розробка програми розвитку туристичної 

індустрії Туркменістану» 
Ходжагелдієвої Нігори 

 
Актуальність теми. Сфера туризму грає в даний час все більш помітну роль у 

світовій економіці. Нерідко туризм виявляється тим важелем, використання якого 
дозволяє оздоровити національну економіку країни. 

Туризм впливає на збереження і розвиток культурного потенціалу, веде до 
гармонізації відносин між різними країнами і народами, змушує уряди, громадські 
організації та комерційні структури брати активну участь в справі збереження і 
оздоровлення навколишнього середовища. 

Основним завданням розвитку туризму в Туркменістані є формування сучасної 
стратегії по просуванню туристичного продукту на внутрішньому та міжнародному 
ринках. 

Мета роботи - оцінка рівня розвитку туризму в Туркменістані та визначення 
шляхів його розвитку. 

Досягнення поставленої мети зумовило потребу розгляду та вирішення наступних 
завдань теоретичного та практичного характеру, а саме: 

- дослідити міжнародний досвід розвитку ринку туристичних послуг; 

- проаналізувати зарубіжний досвід державної політики розвитку  туристичної 
діяльності 

- надати оцінку рівня розвитку туризму в Туркменістані та визначити шляхи його 
розвитку. 

Об’єктом дослідження є механізми управління розвитком туристичної діяльності.  
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти 

управління розвитком туристичної діяльності. 
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи є 

фундаментальні концепції теорії управління, класичні підходи до туристичної діяльність 
в системі соціально-економічних пріоритетів життєзабезпечення сучасної людини, роботи 
з вдосконалення державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери, 
статистичний, аналітичний, порівняльний метод, метод системного підходу. 

Інформаційною базою виступають нормативно - законодавчі акти Туркменістану, 
матеріали преси «Нейтральний Туркменістан», «Turkmenistaninfo», а також «Спорт і 
Туризм», фактичні дані державного комітету статистики Туркменістану, наукові 
публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, інформація електронних Інтернет-ресурсів. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. В магістерській 
роботі  досліджено міжнародний досвід розвитку ринку туристичних послуг, 
проаналізовано зарубіжний досвід державної політики розвитку  туристичної діяльності, 
надано оцінку рівня розвитку туризму в Туркменістані та визначено шляхи його розвитку. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі 
застосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та рекомендації можна 
застосовувати для подальшого дослідження механізмів державного та регіонального 
регулювання розвитку туристичної сфери. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 90 сторінок,  
таблиць – 4, рисунків – 3. 

Перелік ключових слів: туристична індустрія, туризм, державне регулювання, 
програма розвитку. 

 
 
 



ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme of «Development of programs for the development 

of the tourism industry in Turkmenistan» 
Khojageldіyeva Nіgora 

 
Actuality of theme. The field of tourism is currently playing an increasingly prominent 

role in the world economy. Often tourism is the lever, the use of which allows to improve the 
national economy. 

Tourism affects the preservation and development of cultural potential, leads to the 
harmonization of relations between different countries and peoples, forces governments, NGOs 
and businesses to take an active part in preserving and improving the environment. 

The main task of tourism development in Turkmenistan is the formation of a modern 
strategy to promote the tourist product in domestic and international markets. 

Aim and research tasks. The purpose of the work is to assess the level of tourism 
development in Turkmenistan and determine the ways of its development. 

Achieving this goal necessitated the consideration and solution of the following tasks of 
theoretical and practical nature, namely: 

- to study the international experience of development of the market of tourist services; 
- to analyze the foreign experience of the state policy of development of tourist activity 
- to assess the level of tourism development in Turkmenistan and identify ways to 

develop it. 
A research object there are mechanisms for managing the development of tourism. 
The article of research is there are theoretical, methodological and practical aspects of 

managing the development of tourism. 
Research methods. Theoretical and methodological basis of the work are fundamental 

concepts of management theory, classical approaches to tourism in the system of socio-economic 
priorities of modern life, work to improve state regulation of recreational tourism, statistical, 
analytical, comparative method, method of system approach. 

The information base is normative - legislative acts of Turkmenistan, materials of the 
press "Neutral Turkmenistan", "Turkmenistaninfo", as well as "Sports and Tourism", factual data 
of the State Statistics Committee of Turkmenistan, scientific publications of domestic and 
foreign scientists, information of electronic Internet resources. 

Results, their novelty, theoretical and practical value. The master's thesis examines 
the international experience of tourism services market development, analyzes the foreign 
experience of the state policy of tourism development, provides an assessment of the level of 
tourism development in Turkmenistan and identifies ways to develop it. 

Recommendations are in relation to drawing on the results of work with pointing of 
industry of application. Formulated and substantiated provisions and recommendations can be 
used for further study of mechanisms of state and regional regulation of tourism development. 

Structure and volume of work. Work consists of entry, three divisions, conclusions, list 
of the used sources. A complete volume of text of master's degree work is 90 pages,  tables - 4, 
pictures - 3. 

Key words: tourism industry, tourism, government regulation, development program. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Сфера туризму грає в даний час все більш помітну 

роль у світовій економіці. Нерідко туризм виявляється тим важелем, 

використання якого дозволяє оздоровити національну економіку країни. 

Туризм впливає на збереження і розвиток культурного потенціалу, веде 

до гармонізації відносин між різними країнами і народами, змушує уряди, 

громадські організації та комерційні структури брати активну участь в справі 

збереження і оздоровлення навколишнього середовища. 

Основним завданням розвитку туризму в Туркменістані є формування 

сучасної маркетингової стратегії по просуванню туристичного продукту на 

внутрішньому та міжнародному ринках. 

Свідченням визнання важливої ролі туризму стало вступ 

Туркменістану в 1993 році до Всесвітньої туристичної організації. 

Визначення пріоритетної ролі індустрії туризму в економічному розвитку 

Туркменістану визначає актуальність теми нашої магістерської роботи. 

Туристський ринок Туркменістану знаходиться на початковій стадії 

розвитку, тому ще мало вивчений. Вивченням даної темою займалися такі 

вчені як Халлиев Д.С., Гульмурадов М., Комаров Р., Мамедханов К., 

Мередов О., Аразгельдиев Х., Гульмурадов М., який розглянув в своїй роботі 

перспективи розвитку туризму в Туркменістані, виявив завдання і 

пріоритетні напрямки розвитку цієї галузі, Халлиева Д.С., Мередова О., 

Аразгельдиев Х. проаналізували сучасний стан і значення нових готельних 

технологій у розвитку туризму в Туркменістані і інші автори. 

Мета роботи - оцінка рівня розвитку туризму в Туркменістані та 

визначення шляхів його розвитку. 

Досягнення поставленої мети зумовило потребу розгляду та вирішення 

наступних завдань теоретичного та практичного характеру, а саме: 

- дослідити міжнародний досвід розвитку ринку туристичних послуг; 

- проаналізувати зарубіжний досвід державної політики розвитку  



туристичної діяльності 

- надати оцінку рівня розвитку туризму в Туркменістані та визначити 

шляхи його розвитку. 

Об’єктом дослідження є механізми управління розвитком туристичної 

діяльності.  

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні 

аспекти управління розвитком туристичної діяльності. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою 

роботи є фундаментальні концепції теорії управління, класичні підходи до 

туристичної діяльність в системі соціально-економічних пріоритетів 

життєзабезпечення сучасної людини, роботи з вдосконалення державного 

регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери, статистичний, 

аналітичний, порівняльний метод, метод системного підходу. 

Інформаційною базою виступають нормативно - законодавчі акти 

Туркменістану, матеріали преси «Нейтральний Туркменістан», 

«Turkmenistaninfo», а також «Спорт і Туризм», фактичні дані державного 

комітету статистики Туркменістану, наукові публікації вітчизняних і 

зарубіжних вчених, інформація електронних Інтернет-ресурсів. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. В 

магістерській роботі  досліджено міжнародний досвід розвитку ринку 

туристичних послуг, проаналізовано зарубіжний досвід державної політики 

розвитку  туристичної діяльності, надано оцінку рівня розвитку туризму в 

Туркменістані та визначено шляхи його розвитку. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням 

галузі застосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та 

рекомендації можна застосовувати для подальшого дослідження механізмів 

державного та регіонального регулювання розвитку туристичної сфери. 

Розвиток туризму в Туркменістані є пріоритетним завданням, тому 

дана сфера потребує детальнішого і всебічного вивчення. 

 



ВИСНОВКИ 

 

За результатами магістерської роботи можна зробити наступні 

висновки. 

Туристична сфера, як багатогалузевий комплекс, має потребу в 

координації своєї господарської діяльності набагато сильніше, ніж будь-

яка інша. Однак надмірна державна присутність і регламентація руйнує 

прояв підприємницької ініціативи, що лежить в основі становлення 

ринкових відносин. Крім того, сфера туризму має величезне економічне, 

політичне та соціально-культурне значення для кожної країни, у результаті 

чого формування державних органів управління туризмом є досить 

складним процесом. 

Туркменістан має великий потенціал, який визначає розвиток туризму 

(природні, історичні, соціально-культурні ресурси), здатні задовольнити 

духовні потреби туристів (історичні пам'ятники, заповідники і заказники, 

Каспійське узбережжя, археологічні розкопки і ін.). 

Провідними туристичними є регіони, куди входять історичні 

пам'ятники, що ввійшли Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, регіон 

передгір'я Копетдага (Алтин-депе, Йилгинли-депе, Улуг-депе, Ак-депе), 

регіон старої дельти річки Мургаб (Гонур-депе, Аджи -Куі), заповідники 

«Ніса», «Древній Мерв», Байрамалійскій, Моллакарінскій, санаторно-

курортні регіони. 

Говорячи про природоохоронну політику Туркменістану, необхідно 

підкреслити, що вона базується на комплексному підході до вирішення 

завдань соціально-економічного розвитку та охорони навколишнього 

середовища. Приєднавшись до Рамкової конвенції щодо захисту середовища 

Каспійського моря, Конвенції про збереження біорізноманіття та цілої низки 

інших міжнародних угод в галузі охорони навколишнього середовища, 

Туркменістан неухильно виконує всі взяті на себе зобов'язання, активно 

співпрацює в цій галузі з ООН, Євросоюзом, Глобальним екологічним 



фондом, іншими міжнародними організаціями. Так, цілий ряд ефективних 

проектів, спрямованих на створення надійної системи екологічного захисту 

туркменського сектора Каспію, реалізований в рамках Каспійської 

екологічної програми, 

Основними завданнями розвитку туристичних регіонів є створення 

умов для прийняття туристів. Уже зараз розвивається транспортна 

інфраструктура, готельне господарство, нові інформаційні технології та 

ефективні комунікації. 

Відповідно до прогнозу, найбільшого розвитку в найближчим часом 

отримають наступні види туризму: 

- пляжний туризм 

- дитячий туризм 

- діловий туризм, включаючи конгресовий і інтенсив-туризм; 

- культурно-пізнавальний туризм; 

- етнічний туризм; 

- туризм по інтересам (відвідування театрів, музеїв, фестивалів 

мистецтв, спортивні заходи); 

- релігійний туризм; 

- лікувальний туризм (кліматолікування, грязелікування, 

бальнеолікування, плідолікування); 

- туризм з діловими цілями (поїздки з метою встановлення або 

підтримки ділових контактів з різними партнерами). 

Зрозуміло, на практиці дуже часто мають місце комбіновані тури, що 

поєднують в одній подорожі кілька видів туризму, обумовлених різними 

потребами туристів. Однак, при аналізі туристичної діяльності, необхідно 

виділяти основні потреби, які послужили спонукальним мотивом до 

подорожі. 

В цілому можна сказати, що в Туркменістані робиться все, щоб краще 

використовувати туристичний потенціал країни, згідно з розробленою 

Програмою соціально - економічного розвитку Туркменістану. 
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