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У статті значення туризму розглядається 
в економіці України та світу. Крім того, без-
умовно, місце і значення туризму для нашої 
країни і в багатьох країнах світу. Туризм 
займає головне місце в міжнародній економіч-
ній діяльності. Він є важливим стимулом роз-
витку світової торгівлі, яка відіграє важливу 
роль в розширенні і активізації міжнародного 
співробітництва. 
ключові слова: туризм, туристичні 
потоки, туристичні ресурси, фінансова 
криза, економічний механізм оцінки стану 
галузі, стратегія розвитку.

В статье значение туризма рассматрива-
ется в экономике Украины и мира. Кроме 
того, место и значение туризма для нашей 
страны и многих стран мира. Туризм зани-
мает важное место в международной эконо-
мической деятельности. Он является важ-
ным стимулом развития мировой торговли, 

которая играет важную роль в расширении 
и активизации международного сотрудниче-
ства.
ключевые слова: туризм, туристические 
потоки, туристические ресурсы, финансо-
вый кризис, экономический механизм оценки 
состояния отрасли, стратегия развития.

In article essence and role of tourism is consid-
ered in the economy of Ukraine and world. Also 
certainly place and value of tourism for our coun-
try and many countries of the world. Tourism is 
occupied by a main place in international external 
economic communication. He is the important 
stimulus of development of world trade which is 
instrumental in expansion and activation of inter-
national communication.
Key words: tourism, tourist streams, tourist 
resources, financial crisis, economic mechanism 
of the estimation of the branch development, 
development strategy.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день 
туризм став явищем, що увійшло у повсякденне 
життя майже третини населення планети. Більше 
того, на початку XXI ст. туризм за обсягами доходу 
справедливо посів третє місце серед провід-
них галузей світової економіки. За результатами 
2015 року, туристична галузь утворила 11% сві-
тового внутрішнього продукту і поглинула більше 
12% витрат споживачів. В багатьох країнах і регіо-
нах туризм є основним джерелом прибутків. Над-
ходження з туристичних подорожей у світовому 
масштабі становлять понад 500 млрд. дол. США 
щорічно [3]. Найбільші прибутки отримують країни 
Західної Європи та США.

аналіз останніх досліджень та публікацій 
сфери туризму засвідчив значний інтерес науков-
ців різних галузей до цієї проблематики. Зокрема, 
серед українських дослідників цими питаннями 
займалися М.П. Афанасьєв, О.О. Любіцева, 
В.Ф. Кифяк, І.Ю. Мальська, І.Г. Смирнов, Л.М. Усти-
менко, В.В. Худо. 

виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми у науковому середовище 
досить широко описано історію туризму, глибоко роз-
крито поняття «туризм» та «туристична індустрія», 
охарактеризовано сучасний стан розвитку туризму, 
дано характеристику туристично-фінансових потоків 
та моделей управління в міжнародному туристич-
ному бізнесі, але недостатньо дослідженими зали-
шаються питання оцінки новітніх процесів, що від-
буваються на світовому ринку туристичних послуг у 
сучасних умовах регіоналізації та глобалізації.

Постановка завдання полягає в оцінці стану 
та розвитку туризму в сучасних кризових умовах, 

окресленні слабких та сильних сторін національ-
ного та світового туризму, функціонування турис-
тичних підприємств ы напрямів підвищення ефек-
тивності їх діяльності в світовій економіці. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Вплив туризму на економіку країни перебування 
можна дослідити за допомогою оцінки прямого 
і побічного впливу. Оцінка економічного впливу 
туризму ґрунтується на витратах туристів. Тут 
важливо розглядати різні аспекти економіки, які 
відчувають на собі вплив витрат туристів. Роз-
рахунок економічного впливу цих витрат прово-
диться за допомогою мультиплікатора. Оскільки 
місцеві підприємства залежать від інших підпри-
ємств-постачальників, будь-які зміни витрат турис-
тів у туристичній місцевості приведуть до змін на 
виробничому рівні економіки, доходів, зайнятості. 
Мультиплікатор туризму – це відношення змін 
одного з ключових економічних показників (вироб-
ництво, зайнятість, дохід) до змін витрат туристів. 
Це певний коефіцієнт, на який повинні множитись 
витрати туристів.

Якщо схематично розглянемо туристичні 
витрати, то побачимо, що основні з них, в першу 
чергу, ідуть на туристичні підприємства, які без-
посередньо обслуговують туристів. Частина цих 
коштів виходить з економічного обігу на оплату 
імпорту товарів і послуг, які споживаються на місці 
перебування, і ці кошти в подальшому не відігра-
ють ролі в економічній діяльності території. Решта 
грошей використовується на придбання місцевих 
товарів та послуг, покриття власних витрат на 
енергоносії, оплату праці, податків та інше. В кож-
ному циклі витрат частина коштів накопичується, 
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частина сплачується державі у вигляді податків 
і вони перестають обертатись в економіці тієї чи 
іншої території.

Туристами 20-25% коштів витрачаються в пев-
ній місцевості чи країні на додаткові послуги, суве-
ніри, транспорт та інше, з яких частина продовжує 
циркулювати в місцевій економіці – решта пере-
ходить до держави та осідає у місцевих жителів у 
вигляді накопичень [2]. При оцінці зна-
чення мультиплікатора важливо виби-
рати не тільки методику, але й визна-
чати вид мультиплікатора, кожний з 
яких виконує свої специфічні функції: 

– мультиплікатор виробництва вимі-
рює обсяг додаткового виробництва за 
рахунок збільшення витрат туристів;

– мультиплікатор продажу вимірює 
додаткові обороти бізнесу в результаті 
збільшення витрат туристів;

– мультиплікатор доходів вимірює 
додаткові доходи у вигляді заробітної 
плати, орендної плати, відсотків від 
позичок і прибутку;

– мультиплікатор зайнятості харак-
теризує кількість робочих місць, ство-
рених за рахунок додаткових витрат 
туристів.

Економіка туризму безпосередньо 
пов’язана з багатьма секторами еко-
номіки різних галузей господарювання 
і тому для розрахунку мультиплікатора 
потрібна чимала база даних. В 10 най-
більш розвинутих країнах світу голо-
вним мотивом для здійснення подорожі 
залишається відпочинок. Найбільше 
значення відпочинку надають в тих кра-
їнах, які не мають теплого моря. Тут 
частка відпочинку серед інших поїздок 
складає 76-83%. По-іншому склада-
ються справи в державах, що володі-
ють чудовими пляжами та сприятливим 
кліматом. В цих країнах частка відпо-
чинку за кордоном складає вже 62-73%.

До економічних функцій туризму, в 
першу чергу, відносяться економічні 
вигоди, які він надає. Так, туризм сти-
мулює розвиток елементів інфраструк-
тури – готелів, ресторанів, підприємств 
торгівлі тощо. Він зумовлює збільшення 
дохідної частини бюджету за рахунок 
податків, що можуть бути прямими 
(плата за візу, митний збір) або непря-
мими (збільшення заробітної плати 
робітників спричинює збільшення сум 
прибуткового податку, що сплачується 
ними в бюджет). Крім цього, як зазнача-
лося вище, туризм має широкі можли-
вості для залучення іноземної валюти 

і різного роду інвестицій [4]. Не менш важливою 
економічною функцією туризму є диверсифікація 
економіки, утворюючи галузі, що обслуговують 
індустрію туризму, забезпечує зростання доходів 
населення та підвищення рівня добробуту нації.

Розробляючи власну національну систему інди-
каторів сталого розвитку туризму, доцільно мак-
симально використати відповідний міжнародний 
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рис. 1. кількість туристичних прибутків [1]

рис. 2. частка на світовому туристичному ринку [1]

рис. 3. Популярні туристичні напрямки [1]
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досвід. Про необхідність вивчення та актуальність 
формування індикаторів сталого розвитку туризму 
свідчать програми Європейського Союзу, розро-
блені у 2013 році. Програма ЄС «Європейський 
туризм: система індикаторів сталого розвитку 
71 територій» (European Tourism Indicators System 
Toolkit for Sustainable Destination) розроблялась 
два роки. Вона містить 27 основних та 40 додат-
кових індикаторів:

– основні індикатори (Core indicators), які іден-
тифіковані як базові та найважливіші; 

– додаткові (Optional indicators), які більше від-
носяться до тих регіонів, що мають потужну сис-
тему моніторингу сфери туризму. Індикатори роз-
поділені на чотири секції: управління, економіка, 
соціально-культурний вплив, вплив на довкілля. 

Прогноз найбільш популярних туристичних 
напрямків до 2020 року наведено на (рис. 1-3).

Із рисунків видно, що при щорічному зростанні 
на 8% кількість туристичних прибуттів у Китай 
досягне до 2020 року 137,1 млн. дол. Другим за 
популярністю туристичним напрямком стануть 
США (102,4 млн.), далі – Франція (93,3 млн.), Іспа-
нія (71,0 млн.), Гонконг (59,3 млн.). 

Щоденні витрати туристів, за винятком коштів на 
авіаперевезення, збільшаться до 5 млрд. доларів 
у день. За прогнозами ВТО, очікується бурхливий 
розвиток виїзного туризму. Найбільшими країнами 
постачальниками туристичних потоків стануть 
Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія 
[5]. Економічна відсталість країн Східної Європи є 
реальним бар’єром для залучення населення цих 
країн у міжнародний туризм. Обсяги туризму між 
країнами Західної і Східної Європи будуть зростати 
в основному в напрямку зі Сходу на Захід.

Також вплив туризму на економічний розви-
ток виявляється у підвищенні ділової активності 
та розширенні виробництва товарів і послуг у 
результаті збільшення платоспроможного попиту 
за рахунок іноземних та місцевих екскурсантів. 
З економічної точки зору привабливість туризму 
як галузі, що надає послуги, полягає у швидшій 
окупності вкладених коштів та отриманні доходу 
у вільно конвертованій валюті. У багатьох країнах 
туризм входить у першу трійку провідних галузей 
держави, розвивається швидкими темпами і віді-
грає важливе соціальне та економічне значення, 
оскільки він: збільшує місцеві доходи, створює 
нові робочі місця, розвиває всі галузі, пов’язані з 
виробництвом туристичних послуг, розвиває соці-
альну та виробничу інфраструктури у туристичних 
центрах, активізує діяльність народних промислів 
і розвиток культури та сприяє їм, забезпечує зрос-
тання рівня життя місцевого населення, збільшує 
валютні надходження.

Але позитивний вплив туризму на економіку 
держави відбувається тільки у тому випадку, якщо 
він розвивається всебічно тобто не перетворює 

економіку країни в економіку послуг. Іншими сло-
вами, економічна ефективність туризму перед-
бачає, що він в державі повинен розвиватися 
паралельно і у взаємозв'язку з іншими галузями 
соціально-економічного комплексу [6].

Туризм відіграє важливу роль у створенні робо-
чих місць, і, за прогнозами, впродовж наступних 
п'яти років у світі створюватиметься 2500 нових 
робочих місць щодня. Охоплюючи багато секто-
рів економіки, майже неможливим стає визна-
чення точної оцінки кількості працівників, зайнятих 
у сфері туризму. Крім того, вирішення проблеми 
реальної оцінки ускладнюється ще й специфічним 
характером праці (сезонність, робота за сумісни-
цтвом, тимчасова робота тощо). І все ж кількість 
зайнятих у туристичній сфері постійно зростає. Це 
одна з не багатьох галузей економіки, де залучення 
нових технологій не призводить до скорочення 
працюючого персоналу. Це має важливе зна-
чення, оскільки, поглинаючи більше робочої сили, 
туризм зменшує соціальну напругу в суспільстві. 
Крім того, світовий досвід показує, що індустрію 
туризму можна розвивати і в період економічних 
криз, що має важливе значення для країн Східної 
Європи. Витрати на створення одного робочого 
місця тут в 20 разів менші, ніж у промисловості, а 
оборотність інвестиційного капіталу в 4 рази вища, 
ніж в інших галузях господарства. Прикладом 
можуть бути такі країни, як Аргентина, Бразилія, 
Мексика, Єгипет, Туніс, Перу та інші.

В багатьох країнах світу туризм є однією з най-
більш пріоритетних галузей, внесок у валовий 
національний дохід яких складає 20-45%, а над-
ходження від іноземного туризму є основним дже-
релом отримання валюти. Отже, галузь туризму 
не тільки приносить значну частину прибутку до 
бюджету туристично-розвинутих держав, а й є 
надзвичайно перспективною і безсумнівно може 
стати одним з головних джерел надходжень до 
держбюджету інших країн.

висновки. В Україні існують всі передумови для 
розвитку туристичної сфери. Зручне географічне 
розташування, сприятливий клімат, різноманітний 
рельєф, унікальне поєднання природно-рекреа-
ційних ресурсів, культурно-історичної спадщини, 
розгалуження санаторно-курортної бази – всі ці 
фактори зумовлюють конкурентні переваги України 
в пропозиції туристичного продукту. Туристичний 
потенціал України на сьогодні розкрито не повною 
мірою, про що свідчить 0,5 – 1,5% частка туристич-
ної галузі в структурі ВВП країни. Основними пере-
понами, що перешкоджають розвитку туристичного 
сектору в Україні, сьогодні виступають переважно 
чинники управлінського, економічного, екологіч-
ного, соціального та культурного характеру.

Світовий туризм є вагомим рушієм зростання 
економіки, збільшення частки виробництва, пра-
цевлаштування та міжнародних трансакцій. Тому 
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в сучасній світовій економіці спостерігається роз-
ширення сектора туристичних послуг у багатьох 
країнах. Загальносвітові тенденції демонструють, 
що туризм має передумови, щоб зайняти вагому 
нішу в економіці країн. Отже, аналізуючи розвиток 
міжнародного туризму за останні роки, необхідно 
зазначити, що туризм перетворився в перспективну 
галузь міжнародного бізнесу з багатьма напрямами 
свого розвитку, індустрією курортів, особливими 
фінансовими інструментами, системою комуніка-
цій; став складовою частиною стратегічних, еконо-
мічних і соціальних концепцій розвитку країн світу; 
сприяє розвитку багатьох пов’язаних з ним галузей 
економіки; допомагає створювати робочі місця і, 
таким чином, вирішує проблему зайнятості працез-
датного населення; потребує державної підтримки 
для свого подальшого розвитку як індустрії, яка 
ефективно організує не тільки відпочинок, але й 
оздоровлення людей.
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