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Стаття присвячена аналізу економічної складової туристичної індустрії у світі в умовах глобалізації. В продовження цієї теми 
визначено вплив інтеграційних процесів на національний розвиток туризму. Центральне місце дослідження становить місце 
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The article is devoted to analyze the economic component of the world tourism industry in the context of globalization. We determine 
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map and determine development regularity of the tourism industry in the country.

Keywords: tourism industry, integration processes, globalization, international tourism, tourist services, world economy, national economy.

Постановка проблеми. Сучасна світова економі-
ка характеризується перевагою сфери послуг над 
матеріальним виробництвом. Зокрема, туризм є од-
нією із її найприбутковіших і найперспективніших 
галузей, яка інтенсивно розвивається останнім ча-
сом. На частку туризму припадає третина світової 
торгівлі послугами, 10% світових споживчих ви-
трат і близько 7% світових інвестицій. Розвиток 
туризму має стимулюючий вплив на інші галузі: 
транспорт, торгівлю, зв’язок, будівництво, сільське 
господарство, виробництво товарів народного спо-
живання тощо. Туризм сприяє розширенню світо-
господарських зв’язків, зростанню міжнародної 
торгівлі товарами і послугами та забезпечує еконо-
мічне зростання країн.

Виникнення глобального ринку туристичних по-
слуг, інтенсивність процесів інтеграції між турис-
тичними підприємствами і організаціями, які нале-
жать різним країнам світу, є особливістю сучасної 
туристичної сфери [1].

Саме тому розвиток туристичної індустрії в Укра-
їні необхідно розглядати в умовах функціонування 
глобалізаційних та інтеграційних процесів та ви-
значити місце Україна на туристичній карті світу. 
Оцінки перспектив туристичної індустрії ще не ви-
світлювалися з точки зору інституційних процесів 
функціонування господарство, що робить досліджен-
ня більш практичним та актуальним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчен-
ню питання щодо розвитку міжнародного туризму в 
умовах глобалізації присвячені численні праці таких 
українських та зарубіжних вчених, як Александро-
вої А.Ю., Голднера Ч., Гук Н.А., Дубенюк Я.А, Ка-
тушонок К.А., Кіфяк В.Ф., Любімової Л.А., Любіце- 
вої О.О., Мальської М.П., Сідорова В.І., Якубовсько-
го С.О., Чудновського А.Д., Чорненької Н.В. та ін.

Масштабні суспільні перетворення, які відбува-
ються в процесі формування єдиного глобалізованого 
світу, охоплюють усі без винятку аспекти людської 
активності та визначають переважну більшість су-
часних тенденцій соціально-економічного розвитку 
держав, окремих територій та регіонів, а також обу-
мовлюють конкретні обставини буття цілих націй, 
верств населення та окремих особистостей. При цьо-
му слід відзначити наявність складних закономір-
ностей та різноспрямованих зв’язків, які виникають 
в процесі глобалізації між загальносвітовими транс-
формаціями та локальними перетвореннями, що від-
буваються на державному або регіональному рівнях. 

Так, за думкою І. Лукінова, визначальними чин-
никами суспільного розвитку на цей час виступають, 
з одного боку, масштабні глобалізаційні зрушення, 
пов’язані із виникненням нового цивілізаційного 
устрою, а, з іншого боку, локальні науково-техніч-
ні, економічні, соціокультурні трансформації, які 
знаходять прояв у межах окремих територій, кра-
їн або регіональних наднаціональних об’єднань. Єд-
ність та протиборство зазначених тенденцій суспіль-
ного розвитку, з точки зору І. Лукінова, являють 
собою справжнє підґрунтя сучасних загальносвіто-
вих трансформацій. Наявність такого роду складних 
зв’язків та закономірностей, які одночасно проявля-
ються на глобальному та локальному рівнях, суттє-
во ускладнює вирішення численних проблем та за-
вдань, що безперервно виникають перед людською 
спільнотою в ході глобалізаційних процесів [2].

О. Білорус, Д. Лук’яненко та ін. з цього приводу 
наполягають на обов’язковій необхідності формування 
комплексного підходу щодо визначення сучасних тен-
денцій суспільного розвитку, відповідно до якого, на-
приклад, переважну більшість локальних соціально-
економічних, екологічних, науково-технічних та ін. 
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проблем, що виникають на рівні окремих територій або 
держав, слід розглядати тільки у контексті та у тісному 
зв’язку із глобальними світовими трансформаціями [2].

Також, в поглядах представників пізнього неолібе-
ралізму (Б. Балаш та ін.) проблеми міждержавної інте-
грації розглядалися насамперед у площині міри припус-
тимого державного втручання у регулювання ринкових 
відносин в тому числі у туристичній сфері [3].

Постановка завдання. На основі вищезгаданих 
тез можемо сконцентрувати своє дослідження на по-
глибленні теоретико-методичних знань щодо розви-
тку туристичної індустрії України у контексті між-
народного туризму.

Виклад основного матеріалу дослідження. З ме-
тою здійснення повного і комплексного аналізу роз-
витку міжнародного туризму в контексті інтеграцій-
них процесів з’являється необхідність дослідження 
інтеграції ринків туристичних послуг у світі, для 
чого застосовують статистику туристичних прибутку 
і витрат, яка містить вартісні оцінки туризму. Ви-
мір місця міжнародного туризму у світовому, регі-
ональному або національному господарстві визнача-
ють за допомогою співвідношення об’єму прибутку 
від міжнародного туризму з розміром світового, ре-
гіонального ВВП або ВВП країни. Також для цього 
аналізу розглядають значення частки туристичних 
надходжень в експорті, частки зайнятого населення 
у сфері туризму, надходження туризму на душу на-
селення, витрати на туризм на душу населення, спів-
відношення сальдо туристичного, торгового та пла-
тіжного балансів тощо. 

За даними Всесвітньої Туристичної Організації 
(ЮНВТО), у 2009 р. світовий доход від міжнародно-
го туризму складав 851 млн. дол., а у 2013 р. виріс 
до 1,2 трлн. дол. Що вказує на позитивну тенденцію 
у розвитку міжнародного туризму [4]. Також збіль-
шується кількість туристичних в’їздів (табл. 1). Як 
свідчать дані таблиці, за винятком початку еконо-
мічної кризи, у світі спостерігається тенденція зрос-
тання туристичних потоків.

Таблиця 1
Туристичні в’їзди у світі за роками

Роки Туристичні в’їзди (млн.) 
(частка до попереднього року)

2009 882 (-3,8%)

2010 939 (6,5%)

2011 990 (4,4%)

2012 1035 (4%)

2013 1087 (5%)

Джерело: Складено автором за даними [4]

Країни, як правило, за пріоритетний напрямок 
діяльності вважають в’їзний туризм, оскільки з ним 
пов’язані значні надходження валюти до країни та 
мультиплікативний ефект для розвитку економі-
ки і пов’язаний з цим розвиток туристичної інф-
раструктури. Кількість міжнародних туристичних 
прибутків у 2011 р. збільшилась на 4,4% і склала  
990 млн. у порівнянні з 939 млн. у 2010 р [5]. У 2012 р. 
кількість міжнародних туристів збільшилась на 4%  
(135 млн.) у порівнянні з 2011 р. [5]. У 2013 р. тем-
пи зростання продовжились і досягли 5%. Найбіль-
ші темпи зростання продемонструвала Азія (на 6%), 
Африка (на 6%) і Європа (на 5%). В Азії найпопу-
лярнішим напрямком залишається регіон Північ-
но-Східної Азії (ПСА). У Європі все популярнішими 
стають Східні регіони. Туризм у країнах ЦСЄ збіль-
шився на 7% [5].

Також важливим є побачити динаміку частки 
прибутку від міжнародного туризму у світі у ВВП 
(табл. 2).

Таблиця 2
Частка прибутку від міжнародного туризму у світі  

у ВВП за роками

Роки МТ (дол. США) ВВП (дол. США)

2009 62,25 млн. 851 млн.

2010 76,2 млн. 928 млн.

2011 69,9 млн. 1,042 трлн.

2012 83,2 млн. 1075 трлн.

2013 85,5 млн. 1118 трлн.

Джерело: Складено автором за даними [4, 8]

Графічне зображення динаміки зміни частки при-
бутку від міжнародного туризму у ВВП світової еко-
номіки за роками зображено на рисунку 1.
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Рис. 1. Динаміка зміни частки доходів  
від міжнародного туризму у ВВП  

у світі за роками [4, 8]

Аналіз даних таблиць показав, що на ринку між-
народного туризму у світі існує позитивна тенденція 
до збільшення туристичних потоків (кількість між-
народних прибутків у 2013 р. збільшилась на 5% 
порівняно з 2012 р.) та прибутку від міжнародних 
прибутків (у 2013 збільшився на 2,7% відповідно 
до 2013 р.) [5, 6]. Частка доходу від міжнародного 
туризму у світовому ВВП у середньому коливається 
навколо 7,5% за останні п’ять років. У реальному 
вираженні сума прибутку від міжнародного туризму 
(скоригована з урахуванням коливань курсу валют 
та інфляції) зросла на 5%, а обсяг прибутків – май-
же на 7%, що свідчить про тісний взаємозв’язок між 
обома показниками і підтверджує, що в період від-
новлення обсягу мають тенденцію відновлюватися 
швидше ніж надходження [6]. 

Регіональний розподіл міжнародних туристичних 
потоків в основному склався давно. На світовому 
ринку туризму значно виділяються Європейський і 
Американський туристичні макрорегіони. Серед кра-
їн, які приймають туристів, виділяються Франція, 
США, Італія, Іспанія, Китай, КНР. Однак, в остан-
ні часи збільшуються потоки туристів до країн, які 
розвиваються, а також у постсоціалістичні країни. 
Розвинені країни здійснюють масштабні інвестиції у 
туристичну інфраструктуру країн, що розвиваються. 
Проте за даними Всесвітнього банку, близько поло-
вини всього прибутку від туризму надходить з країн, 
що розвиваються, до розвинених країн. Це пов’язано 
з тим, що в індустрії туризму багатьох країн домі-
нують іноземні фірми, які направляють більшу час-
тину своїх прибутків на батьківщину. Отже, якщо 
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розвинені країни експлуатували сировинні та трудо-
ві ресурси країн, що розвиваються, то тепер вони пе-
рейшли до експлуатації їх туристичних ресурсів [7].

Під час аналізу робіт західних науковців наяв-
ним є те, що вони підкреслюють факт зародження 
туризму саме у Європі, і цей континент до цього часу 
є провідним на ринку туристичних послуг. ЄС – це 
кращий приклад того, як державна політика сти-
мулює розвиток туристичної сфери (з 2002 р. стало 
можливим здійснювати туристичні подорожі всере-
дині цього об’єднання без віз) [6].

Розглянемо динаміку розвитку туристичної ді-
яльності у Європі (2006-2013 рр.)
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Рис. 2. Динаміка прибутку Європи  
від іноземних туристів [6, 8]

Проаналізувавши данні, які наочно зображені на 
рисунку 2, можна побачити, що до 2008 року, розви-
ток міжнародного туризму у регіоні був стабільним. 
На сучасному етапі у розвитку міжнародного туриз-
му в Європейському регіоні спостерігаються серйозні 
проблеми, які пов’язані з наслідками світової еконо-
мічної кризи та нестабільністю політичної ситуації 
у світі. У 2009 р. розмір прибутку від міжнародного 
туризму у світі зменшився на 11,5 млн. дол. США, 
але вже з 2010 р. прибуток знову почав зростати. 
Тобто, аналізуючи статистичні дані, можна зроби-
ти висновок, що туризм є потрібною сферою еконо-
мічної діяльності в Європейському регіоні. Частка 
Європи у світовому туризмі у 2011-2013 рр. склала 
50%, що свідчить про тенденцію до спаду порівняно 
з 2000 р., коли вона складала 58% [8]. 

Згідно з даними випуску «Барометра міжнародно-
го туризму» ЮНВТО, у 2011-2013 рр. позитивні тем-
пи зростання спостерігалися у всіх регіонах світу, за 
винятком Близького Сходу і Північної Африки, що 
можна пояснити політичною нестабільністю. Лідера-
ми за темпами зростання стали Південна Америка і 
Південна Азія (+15% кожна), за ними ідуть країни 
південніше Сахари (+13%) і Центральна та Східна 
Європа (+12%) [9]. 

Темпи зростання Азіатсько-Тихоокеанського регі-
ону – одні найвищих у 2010 р., у 2011-2013 рр. дещо 
сповільнилися (+6%), хоча їх слід розглядати на тлі 
дуже хороших результатів за попередні роки. Більш 
високими у порівнянні з очікуваними виявилися ре-
зультати Європи (+6%), зумовлені відновленням ту-
ристичної активності в Центральній і Східній Європі 
і тимчасовим перерозподілом туристичних потоків 
у напрямку Південної і Середземноморської Європи 
у зв’язку з подіями в Північній Африці (-9%) і на 
Близькому Сході (-10%). Темпи зростання Амери-
канського регіону (+5%) відповідали середньосвіто-
вим, при цьому хороші результати продемонструва-
ли країни Південної Америки і Карибського басейну, 

але значно нижчі – країни Північної та Центральної 
Америки [6, 9].

Отже, можна констатувати, що на даному етапі 
розвитку світового господарства спостерігається тен-
денція посилення інтеграційних процесів, у тому 
числі у сфері туристичних послуг. Такий стан обу-
мовлений, насамперед, динамічністю і непередбаче-
ністю ринку туристичних послуг. 

Зростання потреби в удосконаленні та уніфікації 
існуючих норм і стандартів у сфері туризму спонукає 
національні, регіональні, місцеві органи влади, а та-
кож підприємства і організації з туристичної сфери 
до об’єднання зусиль шляхом складання договорів і 
угод про міжнародне співробітництво. 

Необхідність інтеграції України у світове господар-
ство і розвитку її міжнародних економічних відносин 
випливає з потреб використання в національній систе-
мі відтворення міжнародного поділу праці для приско-
рення ринкових перетворень економіки з метою роз-
витку країни і зростання багатства суспільства. Така 
необхідність спрямована на формування ефективної 
структури економіки країни. Нарешті розвиток зо-
внішньоекономічних відносин відкриває додаткові 
можливості для створення належних умов щодо задо-
волення життєвих потреб народу України [10].

За оцінками експертів на сучасному етапі турис-
тична галузь в Україні є п’ятою за значенням скла-
довою поповнення бюджету. Але за даними рейтингу 
Всесвітнього Економічного Форуму (WEF) під назвою 
«Travel and Tourism Competitiveness Index» (Рейтинг 
конкурентоспроможності туристичного сектору) Укра-
їна у 2013 р. посіла 76 місце (всього в рейтингу бра-
ли участь 140 країн світу). Для порівняння: у 2011 р. 
Україна займала 85-е місце, тобто за 2 роки країна 
піднялась в цьому рейтингу на 9 позицій [8, 11]. 

На українському ринку туристичних послуг най-
більш розповсюдженими видами об’єднань підпри-
ємств є такі: підприємство розміщення і харчування; 
туроператор і транспортне підприємство; засіб розмі-
щення, підприємство харчування і страхова компанія; 
засіб розміщення і торговельно-розважальний комп-
лекс; засіб розміщення і оздоровчий комплекс [11]. 

Інтеграція ринків туристичних послуг відобража-
ється, насамперед, у збільшенні туристичних потоків 
як до країни, так і за її межі. Протягом 2013 року 
Україну відвідали 23,01 млн. в’їзних туристів, що на 
7,47% або на 1,6 млн. осіб більше, ніж у 2012 році 
[11, 12]. Тобто в Україні є наявною позитивна тен-
денція зі зростання кількості туристів.

В Україні наочною є позитивна тенденція зрос-
тання прибутку від туристів, які в’їжджають, але в 
Україні туристи витрачають менше грошей, ніж в ін-
ших країнах Центрально-Східної Європи.

Зростання обсягів в’їзного потоку протягом 
2012 р. відбулося за рахунок зростання числа поїз-
док з культурною та релігійною метою, з метою спор-
тивного обміну (відвідування кубку Євро-2012, який 
проводився у трьох містах України) [12].

У просторовій структурі в’їзного туризму пере-
важну більшість складає потік з країн СНД – 78% 
(насамперед, із Росії, Молдови, Білорусі). Туристи з 
ЄС створюють 17%, а туристи решти країн світу – 
5% у загальному обсязі туристів. Така тенденція 
спостерігається протягом останніх років. З даних та-
блиці 3 зрозуміло, що просторова структура в’їзного 
туризму в країні не є стабільною. Кількість туристів, 
що в’їжджають з країн ЄС у 2012 році зменшилась на 
1,2 млн. осіб порівняно з 2011 роком. Це зменшення 
відбулося, в основному, за рахунок зменшення кіль-
кості подорожуючих з наступних країн: Польщі (на 
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18% або на 316 тис. осіб), Словаччини (на 15,5% або 
майже на 88 тис. осіб), Угорщини (на 14% або май-
же на 120 тис. осіб). У 2013 р. вже спостерігається 
збільшення потоку туристів з ЄС на 701221 особу. 
Позитивні тенденції щодо турпотоку до України ви-
явилися у наступних країнах: Данії (турпотік збіль-
шився на 62% або майже на 8 тис. осіб), Німеччини 
(на 18% або на 42 тис. осіб), Великобританії (на 21% 
або на 14 тис. осіб) [11, 12]. 

Таблиця 3
Просторова структура в’їздного туризму до України

Кількість 
в’їжджаю-
чих турис-
тів, млн.

Кількість 
туристів з 
ЄС, млн.

Кількість 
туристів з 
СНД, млн.

Кількість 
туристів з 

інших країн 
світу, млн.

2008 25449078 7380232,6 17559863,8 508981,56

2009 20798342 5199586 14766822 415967

2010 21203327 5300000 15400000 503327

2011 21415296 4694250 16139068 581978

2012 23012823 3494135 17975130 1543558

2013 24665809 4195356 19372641 1097812

Частка 2013/2012 17% 78% 5%

Джерело: розраховано автором за даними [12] 

Протягом 2008-2013 рр. із країн СНД спосте-
рігалася стабільна тенденція зростання потоку.  
У 2012-2013 рр. зростання в’їзного турпотоку з країн 
СНД відбулося на 3% або на 1,8 млн. і на 1,4 млн. 
відповідно. Але в основному це відбулося за рахунок 
збільшення кількості подорожуючих з наступних 
країн: Азербайджану (на 18% або на 16 тис. осіб), 
Білорусі (на 17% або на 447,7 тис. осіб), Узбекистану 
(на 31% або на 44,3 тис. осіб), Росії (на 5,6% або на 
508,2 тис. осіб) [10, 12]. 

Основними формами організації іноземного ту-
ризму у 2013 р. залишаються приватні подорожі (по-
над 2/3–74%) разом зі значною часткою подорожей з 
метою культурного, спортивного і релігійного обміну 
(23,7%) та організаційного туризму (2%). Частка ді-
лового туризму скоротилася майже у 2 рази порівня-
но з 2012 р. і склала 2%. Поїздки з приватною метою 
збільшилися на 1,5%. Найбільше збільшення турис-
тів з приватною метою було з країн-сусідів: Білорусі 
(на 8% або майже на 200 тис осіб), Росії (8,2% або на 
930 тис. осіб) [12].

Протягом 2011-2013 років спостерігається тенден-
ція скорочення обсягів організованого туризму: у 2012 
і 2013 рр. – на 48%, що можна вважати негативною 
тенденцією та пояснити наслідком сплеску цього по-
казника у 2012 р. у зв’язку з проведенням Євро-2012.

Найбільше падіння турпотоку спостерігається з та-
ких країн: Білорусі (на 5,6% або на 140 тис. осіб), 
Канади (на 50% або майже на 3 тис. осіб), Польщі (на 
59% або на 81 тис осіб), Росії (на 30% або на 145,3 
тис. осіб), США (на 38% або на 16,8 тис. осіб) [12].

Поїздки зі службовою метою протягом  
2011-2013 рр. зменшувалися відповідно на 45% і 

52%. Найбільше падіння турпотоків спостерігається 
з таких країн: Німеччини (на 55% або на 13 тис. 
осіб), Білорусі (на 48% або на 15,8 тис. осіб), Росії 
(на 36% або на 60,8 тис осіб) [11].

Отже, можна зробити висновок, що структура 
в’їзного туризму в Україні не є стабільною і зале-
жить від політичних, міжнародних економічних від-
носин, спортивних та інших подій.

Як свідчать дані таблиці 4, у середньому значи-
мість туризму в національній економіці України від 
доходів від туристів, які в’їжджають по країнах СНД 
є вищою, ніж по іншим регіонам.

У 2013 році обсяг платежів від сфери туризму до 
бюджетів усіх рівнів збільшився порівняно з 2012 
роком майже на 13% і перевищив 1,59 млрд гри-
вень. Зокрема, на 8,6% виросли надходження від ту-
ристичного збору – 41,7 млн гривен. З 2010 року в 
туристичній галузі України зростання платежів до 
бюджету склало більше 66% (у 2010 році платежі 
від сфери туризму в Україні складали 957 млн гри-
вен) [12]. 

Найбільш сприятливим у напрямку фінансування 
сфери туризму в Україні був 2008 р., оскільки дер-
жавним бюджетом була передбачена найбільша сума 
коштів для фінансування галузі. У наступні роки 
(2009-2013 рр.) сума коштів була зменшена майже в 
10 разів: на фінансову підтримку створення умов без-
пеки туристів і розбудови туристичної інфраструк-
тури з 4800 тис. грн. у 2008 р. до 432 тис. грн. у 
2013р., на фінансову підтримку розвитку туризму з 
20,29 млн. грн. до 1,83 млн. грн. відповідно. Одно-
часно з цим кошти на прикладні розробки у сфері 
розвитку культури та туризму залишалися майже 
незмінними в період 2008-2010 рр. (у середньому на 
рівні 7,5 млн. грн.), однак у 2012 р. їх сума також 
була зменшена майже в 10 разів (861 тис. грн.). Слід 
також зазначити, що в ці роки бюджетом не було пе-
редбачено створення жодних спеціальних фондів для 
фінансування сфери туризму [11, 12]. 

Висновки з проведеного дослідження. Підсумо-
вуючи проаналізовані дані слід пам’ятати про си-
туацію в країні, яка склалася протягом 2014 року. 
Незважаючи на це, закономірності розвитку ту-
ризму протягом 2006-2013 років мають актуальне 
та важливе значення для розвитку країни. У 2014 
році Державне агентство України з туризму та ку-
рортів завершили розробку Державної цільової 
програми розвитку туризму та курортів до 2022 
року. Основним показником ефективності програ-
ми є збільшення у два рази в'їзного туристичного 
потоку. Передбачається, що кількість іноземних 
туристів, які відвідують Україну, до 2022 року до-
сягне 50 мільйонів осіб на рік. Кількість робочих 
місць в українській індустрії туризму збільшиться 
в 2,5 рази і ця цифра сягне 1 мільйона працюю-
чих. Ці дані мають трансформуватися відносно до 
сучасних реалій, але туризм – це одна із ключових 
сфер господарювання країни, що сприяє соціально-
економічному розвитку України.

Таблиця 4
Частка прибутків країни від прибутків із регіону у ВВП країни

Регіони 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

СНД 0,038 0,033 0,032 0,026 0,024 0,033 0,041 0,038 0,034

ЄС 0,024 0,02 0,021 0,02 0,023 0,026 0,023 0,022 0,022

Інші країни 0,019 0,018 0,017 0,017 0,019 0,023 0,022 0,024 0,021

Джерело: розраховано автором за даними [11, 12]
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