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У статті розглянуто динаміку показни-
ків міжнародного туризму за період 2014-
2017 рр. Наведено рейтинги лідерів серед 
країн світу за такими показниками, як кіль-
кість іноземних туристів, що відвідали 
країну, доходи від міжнародного туризму, 
витрати на міжнародний туризм, сальдо 
туристичного балансу. Було наведено зміну 
в пріоритетах відвідування серед країн ліде-
рів за період 2014-2017 рр. Проаналізовано 
туристичний потенціал України, зокрема 
вивчено стан туристичної галузі в Укра-
їні за окремими показниками міжнародного 
туризму. Розглянуто динаміку туристичних 
потоків України, а саме виокремлені країни 
з яких за досліджуваний період приїжджала 
найбільша кількість в’їзних туристів до 
України. Наведено зміни у показниках міжна-
родного туризму в залежності від політичної 
стабільності та їх вплив на економіку кра-
їни. Обґрунтовано перспективи розвитку 
міжнародного туризму в Україні, наведено 
імовірні шляхи вирішення проблем галузі.
ключові слова: міжнародний туризм, 
туристична індустрія, туристичні потоки, 
статистика туризму, рейтинг країн світу.

В статье рассмотрена динамика показа-
телей международного туризма за период 

2014-2017 гг. Приведены рейтинги лидеров 
среди стран мира по таким показателям, 
как количество иностранных туристов, 
посетивших страну, доходы от международ-
ного туризма, расходы на международный 
туризм, сальдо туристического баланса. 
Были приведены изменения в приоритетах 
посещения среди стран лидеров за период 
2014-2017 гг. Проанализированы туристи-
ческий потенциал Украины, в частности 
изучено состояние туристической отрасли 
в Украине по отдельным показателям меж-
дународного туризма. Рассмотрена дина-
мика туристических потоков Украины, а 
именно выделены страны, из которых за 
исследуемый период, приезжало наиболь-
шее количество въездных туристов в Укра-
ину. Приведены изменения в показателях 
международного туризма в зависимости от 
политической стабильности и их влияние 
на экономику страны. Обоснованы перспек-
тивы развития международного туризма в 
Украине, приведены возможные пути реше-
ния проблем отрасли.
ключевые слова: международный туризм, 
туристическая индустрия, туристические 
потоки, статистика туризма, рейтинг 
стран мира.

Постановка проблеми. Вивчення статистики 
міжнародного туризму дає можливість аналізувати 
зміни в сфері туризму, а також розуміння того, які 
в даній галузі слабкі і сильні сторони. Для того, 
щоб визначити місце України в загальному обсязі 
міжнародного туризму необхідно систематизувати 
показники та проаналізувати їх за останні роки. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню статистиці міжнародного туризму при-
свячені наукові статті та роботи таких вчених, як 
С.С. Галасюк [3], В.Г. Герасименка [3], С.Г. Нездой-
мінова [4], Я.Є. Гончаренко [9], О.В. Шикіної [4-7; 9]. 

Постановка завдання. Метою даної публі-
кації є аналіз динаміки показників міжнародного 
туризму з 2014 по 2017 рр. 

виклад основного матеріалу дослідження. 
Статистичні показники, які публікуються в попу-
лярному щорічному статистичному збірнику 

UNWTO «Tourism Highlights», є інформацією про 
туризм в 204-х країнах.

Кожна країна-член UNWTO зобов'язана регу-
лярно надавати статистичні відомості про стан 
туризму, згідно з чітко визначеними вимогами ста-
тистичні органи можуть вести більш докладний 
облік в межах національної території.

Міжнародний туризм – включає в'їзний та 
виїзний туризм, тобто діяльність відвідувачів, які 
постійно проживають в даній країні, за її межами 
в рамках внутрішніх або виїзних туристських поїз-
док, і діяльність відвідувачів, які не проживають в 
даній країні, в межах даної країни під час виїзних 
туристських поїздок.

На міжнародний туризм припадає 12% світо-
вого ВВП, 13% витрат споживачів, 260 мільйонів 
працюючих, ця сфера є однією з галузей світо-
вої економіки, що найдинамічніше розвиваються. 

The article discusses the dynamics of indicators of international tourism for the period 2014-2017. The ratings of leaders among the countries of the world are 
given in such indicators as the number of foreign tourists visiting the country, income from international tourism, expenditures on international tourism, and 
the tourist balance. The analysis of the change in the priorities of visits among the leaders of the countries for the period from 2014 to 2017 was made. It was 
analyzed the tourism potential of Ukraine, in particular, studied the state of the tourism industry in Ukraine according to some indicators of international tour-
ism. Nowadays, international tourism is a developing industry. Unfortunately, in Ukraine, he is undergoing the ups and the downs. The unstable political and 
economic situation negatively influences the development of tourism in the country – both outbound and inbound tourism. According to the UNWTO in Ukraine 
in 2017, the arrival of foreign tourists was 14,2 million people, and in 2014 their number was 12,7 million people. Based on these data, we can conclude that 
the arrival of tourists has increased by almost 11,8 %. This insignificant growth negatively affects the development of tourism in the country. Accordingly, rev-
enues from international tourism also decreased – in 2017 they amounted to 1,26 billion dollars, while in 2014 – 1,61 billion dollars. According to the tourism 
competitiveness index in 2017, Ukraine ranked 88th out of 136 analyzed countries. Ukraine has a huge potential for the development of tourism. Financing 
tourist destinations will lead to a positive result. One of the important processes is the establishment of a political situation in the country. Also, the stability of 
the economy is an important aspect in the development of tourism. With its advantageous geopolitical location, Ukraine has a great tourist and recreational 
potential, a favorable climate, world-class cultural and historical monuments and a rapidly developing tourism industry. The article deals with necessity of creat-
ing a clear mechanism for statistical observations in the field of tourism and develop a methodological basis for the correct analysis of tourism data in Ukraine. 
Key words: international tourism, tourism industry, tourist flows, tourism statistics, rating of the countries of the world.
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У 2017 р. надходження від міжнародного туризму 
перевищили 1340 млрд. дол. США [1].

Франція посідає перше місце у світі серед 
кількості іноземних туристів, які відвідали країну. 
Це обумовлено розвитком інфраструктури необ-
хідної для функціонування сфери туризму та наяв-
ності як природних так і антропогенних ресурсів, 
що мають велику цінність з точки зору атракції. 
Зараз друге місце займає Іспанія, що значно збіль-
шила кількість іноземних туристів за 2016-2017 рр., 
а третє – США, країна яка у 2017 р. показала не 
великий приріст. Цікавим є факт, що Китай наро-
щує кількість іноземних відвідувачів та за прогно-
зами UNWTO може зайняти перше місце серед 
усіх країн світу. Посилюють свої позиції Мексика та 
Таїланд. Таким чином, можемо констатувати зміну 
в пріоритетах відвідування за останні роки [2]. 

Перші повноцінні відомості про розвиток інозем-
ного туризму в Україні з'явилися на офіційному сайті 
UNWTO у 1995 році. Протягом кількох років після 
набуття країною незалежності, у ній була відсутня 
спеціалізована державна структура, відповідальна 
за проведення туристичної політики. Тому спостере-

ження у сфері туризму практично не велися. Україні 
вдалося переміститися з 27-го місця у рейтингу попу-
лярних напрямків, яке вона займала у 1995 році, на 
11 місце у 2006 р. серед туристичних ринків світу [3].

За даними UNWTO в Україні у 2017 р. прибуття 
іноземних туристів склало 14,2 млн. осіб (що поста-
вило Україну на 27-те місце у рейтингу), а у 2014 р. 
їх кількість становила 12,7 млн. осіб. Виходячи з цих 
даних, можна зробити висновок, що прибуття турис-
тів збільшилась на 11,8 %. Цей несуттєвий ріст 
негативно впливає на розвиток туризму у країні. 
Надходження від міжнародного туризму навіть зни-
зилися – у 2017 р. вони склали 1,26 млрд. доларів 
США, тоді як у 2014 р. – 1,61 млрд. доларів США [1-2].

Після 2013 р. в Україні створилася нестабільна 
політична та економічна ситуація, яка, на жаль, нега-
тивно вплинула на зростання туристичного потоку і 
розвиток туризму в цілому. У 2014 р. прибуття іно-
земних громадян знизилося майже на половину. 
Якщо у 2013 р. кількість іноземних громадян скла-
дала 24,7 млн. осіб, то у 2014 р. – 12,7 млн. осіб [4].

Логічним продовженням є данні про доходи 
від міжнародного туризму (табл. 2). Перше місце 

Таблиця 1
рейтинг найбільш відвідуваних країн світу (млн. прибуттів) 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
країна кількість країна кількість країна кількість країна кількість

Франція 83,7 Франція 84,5 Франція 82,7 Франція 86,9
США 75,0 США 77,5 США 76,4 Іспанія 81,8
Іспанія 64,9 Іспанія 68,5 Іспанія 75,3 США 76,9
Китай 55,6 Китай 56,9 Китай 59,3 Китай 60,7
Італія 48,6 Італія 50,7 Італія 52,4 Італія 58,3
Туреччина 39,8 Туреччина 39,5 Вел. Британія 35,8 Мексика 39,3
Німеччина 33,0 Німеччина 35,0 Німеччина 35,6 Вел. Британія 37,7
Вел. Британія 32,6 Вел. Британія 34,4 Мексика 35,1 Туреччина 37,6
Мексика 29,3 Мексика 32,1 Таїланд 32,6 Німеччина 37,5
Гонконг 27,8 Таїланд 29,9 Туреччина 30,3 Таїланд 35,4
Україна 12,7 (23) Україна 12,4 (25) Україна 13,3 (25) Україна 14,2 (27)
Усього: 1138 Усього: 1189 Усього: 1240 Усього: 1326

Джерело: [1-2]

Таблиця 2
рейтинг країн з найбільшими доходами від туризму, (млрд. дол.) 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
країна дохід країна дохід країна дохід країна дохід

США 191,9 США 205,4 США 206,9 США 210,7
Іспанія 65,1 Іспанія 56,5 Іспанія 60,5 Іспанія 68,0
Франція 58,1 Китай 45,0 Франція 54,5 Франція 60,7
Вел. Британія 46,5 Таїланд 44,9 Таїланд 48,8 Таїланд 57,5
Італія 45,5 Вел. Британія 45,5 Вел. Британія 47,9 Вел. Британія 51,2
Китай 44,0 Франція 44,9 Китай 44,4 Італія 44,2
Німеччина 43,3 Італія 39,4 Італія 40,2 Австралія 41,7
Макао 42,7 Німеччина 36,9 Німеччина 37,5 Німеччина 39,8
Таїланд 38,4 Гонконг 36,2 Австралія 37,0 Макао 35,6
Гонконг 38,4 Макао 31,0 Гонконг 32,8 Японія 34,1
Україна 1,61 (73) Україна 1,08 (84) Україна 1,08 (82) Україна 1,26 (87)
Усього: 1252 Усього: 1196 Усього: 1245 Усього: 1340

Джерело: [1-2]
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Таблиця 3
рейтинг країн з найбільшими витратами на туризм, (млрд. дол.) 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
країна витрати країна витрати країна витрати країна витрати

Китай 234,7 Китай 249,8 Китай 261,1 Китай 257,7
США 105,5 США 114,7 США 123,6 США 135,0
Німеччина 93,3 Німеччина 77,5 Німеччина 79,8 Німеччина 89,1
Вел. Британія 62,6 Вел. Британія 63,3 Вел. Британія 63,6 Вел. Британія 71,4
РФ 50,4 Франція 39,3 Франція 40,5 Франція 41,4
Франція 48,7 Канада 30,1 Канада 29,1 Австралія 34,2
Канада 33,8 Півд. Корея 25,3 Півд. Корея 26,6 Канада 31,8
Італія 28,8 Італія 24,4 Італія 25,0 РФ 31,1
Австралія 26,4 Австралія 23,8 Австралія 24,9 Півд. Корея 30,6
Бразилія 25,6 Гонконг 23,1 Гонконг 24,2 Італія 27,7

Джерело: [1-2]

незмінно займає США, їх доходи з кожним роком 
збільшуються. Слідом йде Іспанія з показником у 
68,0 млрд. дол. США на 2017 р. Трійку лідерів зами-
кає Франція (60,7 млрд. дол. США). За 2014-2017 рр. 
Таїланд демонструє стрімкий ріст у доходах від 
міжнародного туризму і за 2017 р. країна займає 
четверту позицію (57,5 млрд. дол. США).

Лідер по прибуттям – Франція – займає третє 
місце з показником у 60,7 млрд. дол. США (2017 р.). 
Деяке падіння у рейтингах спостерігається з 2015 р., 
це зниження доходів від туризму Франції можна 
пов’язати з початком міграційної кризи у Європі з 
квітня 2015 р. [5]. Підтвердженням цієї думки може 
бути зменшення у 2015 р. доходу від туризму також 
у таких країнах як Іспанія, Італія, Німеччина. 

Відповідно, якщо після 2013 р. Україна зазнала 
різкого занепаду туристичного потоку, то скоро-
тилися і доходи. Отже, у 2013 р. дохід становив 
5,08 млрд. дол. США, а у 2014 р. він знизився до 
1,61 млрд. дол. США. Цей показник зменшився 
майже на три четвертих. У 2017 р. Україна зайняла 
87-ге місце у світі за показником доходів від міжна-
родного туризму [6].

Таблиці 3 та 4 дають розуміння того, які країни 
витрачають більшу кількість грошей на розвиток 
міжнародного туризму. Лідером є Китай, у 2017 р. 
його витрати склали 257,7 млрд. дол. США. 

Різке зростання витрат Китаю у 2014 р. у порів-
нянні з 2013 р. обумовлене переглядом методо-
логії ведення статистичних спостережень. Друге і 
третє місце – США (135,0 млрд. дол.) і Німеччина 
(89,1 млрд. дол.) відповідно. Хоча, у 2007 р. Німеч-
чина була лідером за витратами на міжнародний 
туризм, але у 2012 році лідирувати став Китай. 
Франція займає п'яте місце з витратами на розвиток 
міжнародного туризму в 41,4 млрд. дол. США [5].

За 2017 рік витрати на міжнародний туризм ско-
ротились у Китаю на 1,3 %, у противагу цьому ско-
роченню найбільший темп приросту витрат на 
міжнародний туризм, серед розглянутих країн, спо-
стерігався у Австралії – 37,3 %. Темп росту витрат на 
міжнародний туризм Південної Кореї склав 15,0 %, 
Великої Британії – 12,3 %, Німеччини – 11,7 %, Італії – 
10,8 %, Канади – 9,3 %, США – 9,2 %, Франції – 2,2 %.

Китай має найнижчі середні витрати на між-
народний туризм у розрахунку на 1 особу місце-
вого населення – 186 дол., про що свідчать дані 
таблиці 4. Цей показник у 7,5 разів менший, ніж у 
Австралії, у 5,8 разів менший, ніж у Великій Брита-
нії та у 5,7 разів менший, ніж у Німеччині [7].

Результати аналізу структури в’їзного турис-
тичного потоку в Україну за країнами походження 
протягом 2007-2017 рр. свідчать про переважання 
в’їзду громадян з країн СНД (табл. 5). 

Таблиця 4
рейтинг країн з найбільшими витратами на туризм, (млрд. дол.)

місце країна витрати темпи росту 
2017/2016

населення 
(мільйонів), 2017 рік

витрати на 1 особу 
(у.о), 2017 рік2016 рік 2017 рік

1 Китай 261,1 257,7 -1,3 1386,4 186
2 США 123,6 135,0 9,2 325,7 414
3 Німеччина 79,8 89,1 11,7 82,7 1077
4 Вел. Британія 63,6 71,4 12,3 66,0 1081
5 Франція 40,5 41,4 2,2 67,1 617
6 Австралія 24,9 34,2 37,3 24,6 1390
7 Канада 29,1 31,8 9,3 36,7 866
8 РФ н.д. 31,1 н.д. 144,5 215
9 Півд. Корея 26,6 30,6 15,0 51,5 595

10 Італія 25,0 27,7 10,8 60,6 457
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Традиційно, найбільша кількість туристів 
приїжджала з Російської Федерації, однак про-
тягом аналізованого періоду відбулося їх змен-
шення до 1,4 млн. осіб, що становить 11% у 
загальній структурі в’їзного туристичного потоку. 
Першу позицію у 2017 р. за обсягами міжнарод-
них туристичних прибуттів в Україну посідала 
Угорщина – 11,2 млн. осіб, друге місце займала 
Молдова – 4,4 млн. осіб, третє місце займала 
Білорусь – 2,7 млн. осіб. У 2017 р., порівняно із 
2014 р., відбулося значне зростання міжнародних 
туристичних прибуттів з Угорщини (у 12 разів), 
Туреччини (у 2,3 рази), Білорусь (у 1,7 рази) та 
Німеччини (у 1,6 рази) [7].

Україна останніми роками продовжує імпорту-
вати туристичні послуги, а кількість наших грома-
дян, що їде відпочивати за кордон постійно збіль-
шується, незважаючи на негативну економічну 
ситуацію та падіння рівня доходів.

Переважання імпорту туризму над експортом 
негативно відбивається на загальному стані еко-
номіки. Розвиток міжнародного туризму в країнах, 
які переважно приймають туристів, обумовлений 
прагненням збільшити приплив іноземної валюти 
і створити нові робочі місця. Багато країн за допо-
могою міжнародного туризму намагаються вирі-
шити проблеми платіжного балансу. 

Співвідношення між доходами і витратами 
від міжнародного туризму у країнах та регіо-
нах відрізняються. Позитивне сальдо має США 
(+75,7 млрд. дол.), Франція (+19,3 млрд. дол.), Італія 
(+16,5 млрд. дол.) [9]. Негативне сальдо має Китай 
(-225,1 млрд. дол.), Німеччина (-49,3 млрд. дол.) 
та Велика Британія (-20,2 млрд. дол.) (табл. 6).

До сучасних чинників розвитку міжнародного 
туризму належать: політичне (мирне) співісну-
вання населення на більшій частині планети; під-
тримка туризму з боку державних органів у біль-
шості країн, що розвивають міжнародний туризм; 

зростання суспільного багатства; скорочення 
робочого часу; розвиток транспорту; вдоскона-
лення рівня суспільної свідомості. Демографічні 
чинники представлені зростанням середньої три-
валості життя, підвищенням рівня урбанізації. 
На даний час міжнародний туризм у постіндустрі-
альному суспільстві фактично стає основою гло-
бального стилю життя. Україна має усі об'єктивні 
передумови для інтенсивного розвитку в'їзного та 
виїзного туризму. Займаючи вигідне геополітичне 
положення, Україна володіє значним туристично-
рекреаційним потенціалом, культурно-історич-
ними пам'ятками світового рівня та туристичною 
індустрією, яка швидко розвивається [7].

Завдяки ефективному розвитку туристичної 
індустрії перед Україною стоїть можливість виходу 
на новий якісний рівень розвитку туристичної 
сфери. Однак, для цього необхідно ввести високі 
стандарти економічної, політичної і соціальної 
сфер, забезпечити стабільність і досить високий 
рівень соціально-економічних показників в довго-
строковій перспективі [5].

висновки з проведеного дослідження. 
В Україні необхідно створити чіткий механізм ста-
тистичних спостережень у сфері туризму та роз-
робити методологічні основи правильного ана-
лізування даних туризму. Треба стабілізувати 

Таблиця 5
рейтинг країн з найбільшим в’їзним туризмом в україні (тис. осіб)

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2017 рік
країна кількість країна кількість країна кількість країна кількість

Молдова 4368,4 Молдова 4393,5 Молдова 4296,4 Угорщина 11194,5
РФ 2363,0 Білорусь 1891,5 Білорусь 1822,3 Молдова 4435,7
Білорусь 1592,9 РФ 1231,0 РФ 1473,6 Білорусь 2727,6
Польща 1123,9 Польща 1156,0 Угорщина 1269,7 РФ 1464,8
Угорщина 874,2 Угорщина 1070,0 Польща 1195,2 Польща 1144,2
Румунія 584,8 Румунія 763,2 Румунія 774,6 Румунія 791,1
Словаччина 416,2 Словаччина 412,5 Словаччина 410,5 Словаччина 366,2
Узбекистан 158,0 Німеччина 154,5 Ізраїль 216,6 Туреччина 270,7
Німеччина 131,2 Ізраїль 149,4 Туреччина 199,6 Ізраїль 261,5
Туреччина 116,3 Туреччина 140,7 Німеччина 171,1 Німеччина 209,4
Загальний 
іноземний 
туристопотік

12711,5
Загальний 
іноземний 
туристопотік

12428,2
Загальний 
іноземний 
туристопотік

13333,1
Загальний 
іноземний 
туристопотік

14229,6

Джерело: [8]

Таблиця 6
сальдо туристичного балансу за 2017 рік, 

(млрд. дол.)
№ країна доход витрати сальдо
1 США 210,7 135,0 + 75,7
2 Франція 60,7 41,4 + 19,3
3 Італія 44,2 27,7 + 16,5
4 Австралія 41,7 34,2 + 7,5
5 Вел. Британія 51,2 71,4 - 20,2
6 Німеччина 39,8 89,1 - 49,3
7 Китай 32,6 257,7 -225,1
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політичне та економічне положення країни, тоді 
прибуття іноземних туристів може згодом збіль-
шитись та стабілізуватись. Важливий аспект в роз-
витку туризму – розподілення бюджету країни на 
розвиток її туристичних ресурсів.
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DYNAMICS OF INTERNATIONAL TOURISM INDICATORS

The purpose of the article is studying the statistics of international tourism. It gives an opportunity to 
analyze changes in the field of tourism, as well as an understanding of what weaknesses and strengths in this 
field are. In order to determine the place of Ukraine in the total volume of international tourism, it is necessary 
to systematize indicators and analyze them in recent years.

Methodology. The study is based on official statistics of UNWTO and analysis of their growth rates
Results. The article discusses the dynamics of indicators of international tourism for the period 2014-2017. 

The ratings of leaders among the countries of the world are given in such indicators as the number of foreign 
tourists visiting the country, income from international tourism, expenditures on international tourism, and the 
tourist balance. Analyzed the tourism potential of Ukraine, in particular, studied the state of the tourism industry 
in Ukraine. 

Nowadays, international tourism is a developing industry. Unfortunately, in Ukraine, he is undergoing the 
ups and the downs. The unstable political and economic situation negatively influences the development of 
tourism in the country – both outbound and inbound tourism. According to the UNWTO in Ukraine in 2017, the 
arrival of foreign tourists was 14,2 million people, and in 2014 their number was 12,7 million people. Based 
on these data, we can conclude that the arrival of tourists has increased by almost 11,8 %. This insignificant 
growth negatively affects the development of tourism in the country. Accordingly, revenues from international 
tourism also decreased – in 2017 they amounted to 1,26 billion dollars, while in 2014 – 1,61 billion dollars. 
According to the tourism competitiveness index in 2017, Ukraine ranked 88th out of 136 analyzed countries.

Ukraine has a huge potential for the development of tourism. Financing tourist destinations will lead to a 
positive result. One of the important processes is the establishment of a political situation in the country. Also, 
the stability of the economy is an important aspect in the development of tourism. With its advantageous geo-
political location, Ukraine has a great tourist and recreational potential, a favorable climate, world-class cultural 
and historical monuments and a rapidly developing tourism industry. 

Practical implications. Modern factors of the development of international tourism include: political coex-
istence of the population on most of the planet; support for tourism by government agencies in most of the 
countries that develop international tourism; growth of social wealth; shorter working hours; development of 
transport; improving the level of social consciousness. Demographic factors are represented by an increase 
in average life expectancy, an increase in the level of urbanization. Currently, international tourism in post-
industrial society actually becomes the basis of the global lifestyle. 

Value/originality. It is necessary to create a clear mechanism for statistical observations in the field of tour-
ism and develop a methodological basis for the correct analysis of tourism data in Ukraine. It is necessary to 
stabilize the political and economic situation of the country, then the arrival of foreign tourists can then increase 
and stabilize. An important aspect in the development of tourism is the distribution of the country's budget for 
the development of its tourism resources.


