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ECONOMICS OF TOURISM

У статті розглянуто питання щодо економіки туризму. Визначено, що у сучасному світі для багатьох країн і реP
гіонів інтереси туристського бізнесу стають невід'ємною складовою частиною внутрішньої національної та зовнішP
ньої міжнародної стратегії. Туризм став важливим економічним сектором у багатьох частинах світу, і багато реP
гіонів та місцевих територій визначають грошові надходження від туристів як потенційне джерело економічного
зростання

Доведено, що туризм сприяє розвитку величезного економічного потенціалу для тієї країні, яка бажає його розP
вивати. Зайнятість, обмін валюти, імпорт та податки — це лише декілька способів, завдяки яким туризм може залучаP
ти гроші до місцевих бюджетів. Економічне значення туристичної галузі проявляється в такому: туристична економP
іка становить 5 відсотків світового ВВП; туризм становить 6—7 відсотків загальної зайнятості; міжнародний туризм
посідає четверте місце (після палива, хімікатів та автомобілебудування) у світовому експорті; індустрія туризму оцP
інюється в 1 трильйон доларів на рік; на туризм припадає 30 відсотків світового експорту комерційних послуг; туP
ризм становить 6 відсотків від загального експорту; туризм є основним джерелом іноземної валюти для третини країн,
що розвиваються, і половини менш економічно розвинених країн.

The article deals the issue of tourism economics. It is determined that in the modern world for many countries and
regions the interests of the tourism business are becoming an integral part of domestic and foreign international strategy.
Tourism has become an important economic sector in many parts of the world, and many regions and local areas identify
cash flow from tourists as a potential source of economic growth.

It was prove that tourism contributes to the development of huge economic potential for the country would want to
develop it. Employment, currency exchange, imports and taxes are just a few of the ways in which tourism can attract
money to local budgets. The economic importance of the tourism industry is as follows: the tourism economy accounts
for 5 percent of world GDP. Tourism accounts for 6—7 percent of total employment; international tourism ranks fourth
(after fuel, chemicals and automotive) in world exports; the tourism industry is estimated at $ 1 trillion a year; tourism
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туризм став важливим суспільно&економі&

чним явищем двадцятого століття. У сучасно&
му світі для багатьох країн і регіонів інтереси
туристського бізнесу стають невід'ємною скла&
довою частиною внутрішньої національної та
зовнішньої міжнародної стратегії. Туризм став
важливим економічним сектором у багатьох
частинах світу, і багато регіонів та місцевих
територій визначають грошові надходження від
туристів як потенційне джерело економічного
зростання. Оскільки доходи від туризму мо&
жуть сприяти розвитку місцевій економіці, ба&
гато громад прагнуть активізувати туристичну
діяльність. "У якості одного з можливих шляхів
пошуку та формування джерел отримання при&
бутку для ОТГ є розвиток туризму та готель&
ного господарства" [1]. "Одним з головних зав&
дань сучасності є створення високорозвинутої
сфери обслуговування, що дозволить повніше
задовольняти потреби населення. Туризм, як
вид активного відпочинку, в цьому відношенні
універсальний і набуває все більшої популяр&
ності. Збільшення вільного часу людей, зрос&
тання їх доходів, підвищення рівня освіти і
культури сприяють розвитку їх потреб в ту&
ризмі" [2].

Вирішення проблем управління економічни&
ми відносинами в сфері туризму вимагають
особливої уваги та відповідальності. До тепе&
рішнього часу не розроблена комплексна кон&
цепція управління економічним розвитком ук&
раїнського туризму. Тому актуальним завдан&
ням дослідження є виявлення позитивних та
негативних чинників розвитку економіки ту&
ризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблеми, пов'язані з розвитком туризму,
фінансовим забезпечення, інноваціями, роз&

accounts for 30 percent of world exports of commercial services. Tourism accounts for 6 percent of total exports; tourism
is the main source of foreign exchange for a third of developing countries and half of less economically developed countries.

It was substantiate that tourism is an important object of economic policy pursued by governments, as it: provides
foreign exchange earnings; increases employment; creates economic activity. One of the biggest advantages of tourism is
the ability to make a profit from foreign exchange earnings. The cost of tourism brings income to the economy of the host
country. The profits that the host country earns from tourism can be reinvest in the economy. Tourism promotes job
creation: from hotel managers to theme park employees. It supports about 7% of employees worldwide. There are two
types of employment in the tourism industry: direct and indirect.

It is determined that tourism is a real global force for economic growth and development, contributing to the creation
of new and better jobs and serving as a catalyst for innovation and entrepreneurship. The growth in the number of
international arrivals and revenues from the tourism industry continues to outpace the world economy.

Ключові слова: туризм, туристичний продукту, туристичні напрями, бізнес, економіка.
Key words: tourism, tourist product, tourist destinations, business, economy.

робкою стратегії  досліджували такі вітчизняні
вчені: Макарчук І.М. Перчук О.В., Перчук О.В.
[2], Євтушенко О.В., Курінна А.Т. [3], Тринь&
ко Р.І., Григор'єва Я.В. [7], Юрченко Ю.Ю. [9],
Яковлев Г.А. [9], Миронов Ю.Б., Свидрук І.І.,
Топорницька М.Я. [10], Мазаракі А.А., Мель&
ниченко С.В., Михайліченко Г.І., Ткаченко Т.І.
[11] та ін.

Велике значення для дослідження розвит&
ку та управління туристичним бізнесом мають
публікації ООН, Всесвітньої організації туриз&
му (UMWTO) [4—6], Міжнародного офіційних
туристичних організацій (IUOTO) та інших
міжнародних організацій, які глобально акуму&
люють інформацію, а також досліджують певні
проблеми пов'язані їх діяльністю.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті — аналіз туристичної галузі в

контексті впливу на економіку.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Туристична галузь є однієї із найбільших га&
лузей у світі. Хоча її фактичну величину важко
точно визначити, економічний потенціал тури&
стичної галузі є незаперечним. "Індустрія ту&
ризму в сучасному розумінні — це одна із при&
буткових і динамічних галузей у світовому гос&
подарстві. За умов розбудови української дер&
жави туризм має стати дієвим засобом форму&
вання ринкових механізмів господарювання,
надходження чималих коштів до державного
бюджету, однією із форм раціонального вико&
ристання вільного часу, залучення широких
груп населення до пізнання історико&культур&
ної спадщини, проведення змістовного дозвіл&
ля, вивчення історії рідного краю" [3].

Туризм сприяє розвитку величезного еко&
номічного потенціалу для тієї країні, яка бажає
його розвивати. Зайнятість, обмін валюти,
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імпорт та податки — це лише декілька способів,
завдяки яким туризм може залучати гроші до
місцевих бюджетів. Згідно з даниими Все&
світньої туристичної організації (UNWTO) за
останні роки кількість туризму зросла у світо&
вому масштабі експоненціальними темпами.
Кількість міжнародних туристичних прибуттів
у 2019 році досягла близько 1,5 мільярда позна&
чок, що на 4%, або на 54 мільйони перевищує
показники 2018 року, у 2018 — 1,4 мільярда по&
значок, у 2017 році — 1,32 мільярда позначок,
у 2016 році — 1,2 мільярда позначок [4—6].
2019&й став для світового туризму вже десятим
поспіль роком з позитивною динамікою. Існує
низка причин цього зростання, включаючи
вдосконалення технологій, збільшення наявно&
го доходу, зростання бюджетних авіакомпаній
та бажання людей подорожувати, пізнавати ча&
стіше нові країни, їхні традиції тощо. Наведе&
мо приклад декількох фактів щодо економіч&
ного значення туристичної галузі у всьому світі
[4]:

1. Туристична економіка становить 5 від&
сотків світового ВВП.

2. Туризм становить 6—7 відсотків загаль&
ної зайнятості.

3. Міжнародний туризм посідає четверте
місце (після палива, хімікатів та автомобілебу&
дування) у світовому експорті.

4. Індустрія туризму оцінюється в 1 трильй&
он доларів на рік.

5. На туризм припадає 30 відсотків світово&
го експорту комерційних послуг.

6. Туризм становить 6 відсотків від загаль&
ного експорту.

7. Туризм є основним джерелом іноземної
валюти для третини країн, що розвиваються, і
половини менш економічно розвинених країн.

Туризм є вагомим об'єктом економічної
політики, яку проводять уряди, оскільки він: за&
безпечує валютні надходження; збільшує зай&
нятість; створює економічну діяльність. Однією
з найбільших переваг туризму є можливість
отримувати прибуток за рахунок валютних
надходжень. Витрати на туризм приносять
дохід економіці країні, що приймає туристів.
Прибуток, який приймаюча країна заробляє на
туризмі, може бути потім реінвестований в еко&
номіку. Звичайно управління фінансами в
кожній країні є індивідуальними та відрізняєть&
ся від інших країні у всьому світі. Деякі країни
можуть витратити ці гроші на подальший роз&
виток своєї туристичної галузі, інші — на дер&
жавні послуги, такі як освіта або охорона здо&
ров'я, а деякі зазнають надзвичайної корупції
[7].

Кожна валюта маю свій ціну, деякі кошту&
ють дорожче від інших, тому країни орієнту&
ються на туристів з певних розвинених регіонів.
Такі валюти як британський фунт, американсь&
кий, австралійський та сінгапурський долари та
євро є бажаними для країн з малорозвиненою
економікою та низьким рівнем життя. Туризм
є однією з п'яти основних експортних категорій
для цілих 83% країн і є основним джерелом ва&
лютних надходжень принаймні для 38% країн
в усьому світі [8].

Туризм сприяє надходження доходів, які
потім можливо інвестувати в розвиток інших
галузей. Прямі внески генеруються за рахунок
податків на доходи від туристичної зайнятості
та туристичного бізнесу та податків на виїзд.
Наприклад, Японія відома своїми високими
податками на виїзд. Прямий внесок туристич&
ної галузі до ВВП — це сума прямих туристич&
них витрат резидентів чи нерезидентів у дер&
жаві для відрядження та відпочинку, а також
цільових державних витрат на утримання ту&
ристичних визначних пам'яток. Розраховуєть&
ся як обсяг виробництва послуг, які туристи
надають у відносних або абсолютних вимірах
[9]. За даними Всесвітньої туристичної органі&
зації, прямий внесок подорожей та туризму у
ВВП у 2019 році склав 2849,2 мільярда доларів,
що на 3,6% зріс в порівнянні з минулим
2018 роком, який складав 2750,7 мільярда до&
ларів (3,2% ВВП) [4—6].

Непрямий внесок надходить від товарів та
послуг, що надаються туристам, які безпосе&
редньо не пов'язані з туристичною галуззю.
Візьмемо, наприклад, їжу. Турист може прид&
бати їжу в місцевому супермаркеті. Супермар&
кет не пов'язаний безпосередньо з туризмом,
але якби не туризм, його доходи не були б та&
кими високими, оскільки туристи не ходили б
там робити покупки. Існує також дохід, який
генерується за рахунок індукованих внесків. На
це припадають гроші, витрачені людьми, які
зайняті в туристичній галузі. Це може включа&
ти, серед іншого, витрати на житло, харчуван&
ня, одяг та дозвілля. Це все сприятиме зростан&
ню економічної активності в районі, де розви&
вається туризм. Індукований внесок туристич&
ної галузі у ВВП передбачає собою частину
ВВП, що формується за рахунок доходу пев&
них осіб, які прямо чи опосередковано зайняті
в туристичній індустрії  [9].

Туризм сприяє створення робочих місць: від
менеджерів готелів до працівників тематично&
го парку. Він підтримує близько 7% працівників
у світі. У туристичній галузі є два типи зайня&
тості: пряма та непряма. Пряма зайнятість
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включає робочі місця, які безпосередньо пов'я&
зані з туристичною галуззю. Сюди можна
віднести персонал готелю, персонал рестора&
ну або таксистів. Непряма зайнятість включає
робочі місця, які технічно не базуються на ту&
ристичній галузі, але пов'язані з туристичною
галуззю. Саме через ці непрямі взаємозв'язки
дуже важко точно виміряти економічну
цінність туризму. Також важко сказати, скіль&
ки людей зайнято, прямо чи опосередковано, в
туристичній галузі. Крім того, багато нефор&
мально зайнятих в цій сфері можуть офіційно
не враховуватися. Саме з цієї причини деякі
фахівці припускають, що фактичні економічні
вигоди від туризму можуть бути вдвічі більши&
ми, ніж статистичні цифри [10].

Всі надходження від туризму, як офіційні,
так і неофіційні, потенційно можуть сприяти
розвитку місцевої економіки. Якщо буде нала&
годжений стійкий туризм, грошові надходжен&
ня будуть спрямовані в розвиток тих галузей,
які найбільше принесуть користь місцевій гро&
маді. Наприклад, туристичні ініціативи для
бідних (туризм, який призначений для допомо&
ги бідним) або волонтерські туристичні про&
єкти. Уряд може реінвестувати грошові надход&
ження на державні послуги, а гроші, зароблені
працівниками туризму, будуть витрачені в
місцевій громаді. Це називається ефектом
мультиплікатора. Ефект мультиплікації сто&
сується витрат в одному місці, що створює еко&
номічні вигоди в інших місцях [11].

У туристичній галузі постійно розвиваєть&
ся приватний сектор, і володіння бізнесом у
приватному секторі може бути надзвичайно
вигідним. Це має місце тим більше в останні
роки через зростання популярності економіки
спільного використання та таких інновацій як
Airbnb — онлайн&майданчик для розміщення,
пошуку і короткострокової оренди приватно&
го житла по всьому світу та Uber — амери&
канська міжнародна публічна компанія з Сан&
Франциско, яка створила однойменний мобіль&
ний додаток для пошуку, виклику і оплати таксі
або приватних водіїв і доставки їжі, які стиму&
люють ріст бізнесу в місцевій громаді.

На жаль, туристична галузь має кілька не&
гативних економічних наслідків. Туризм має
багато прихованих витрат, що може мати не&
сприятливі економічні наслідки для приймаю&
чої країни. Хоча такі негативні наслідки добре
задокументовані в туристичній літературі, ба&
гато туристів не підозрюють про негативні на&
слідки, які можуть спричинити їх дії. "Сучасна
українська індустрія туризму характеризуєть&
ся, як сфера економіки, орієнтована переваж&

но на вивіз капіталу. Наявний стан у сфері ту&
ризму посилюється також загальними пробле&
мами економічного та соціального характеру,
що істотно обмежує в'їзні потоки туристів і
веде до економічних втрат" [10].

Економічні втрати в туризмі — це коли ви&
трачені гроші не залишаються в країні, а по&
трапляють в інше місце; отже, обмежуючи еко&
номічні вигоди від туризму для приймаючого
пункту призначення. Наприклад, "витік" тури&
стичних доходів в Таїланді становить близько
70%, в Індії — 40%. У деяких країнах&курортах
Карибського басейну — до 80%. Навіть у най&
розвиненіших країнах Західної Європи, Німеч&
чини чи Австрії, за даними Конференції ООН з
торгівлі та розвитку (ЮНКТАД), втрати тури&
стичних доходів складають від 10% до 20%.
Можна припустити, що в Україні розміри "ви&
току" відповідають показникам — 40—50% [12]
Найбільшими "винуватцями" економічних ви&
токів є транснаціональні корпорації та корпо&
рації, що перебувають у міжнародній власності,
відпочинок за системою "все включено", такий
вид отримав назву "анклавний" туризм. Це
означає, що туристи витратять дуже мало в ході
поїздки, і місцевий бізнес як би виключається
з прибутковою ланцюжка. Найбільше від ньо&
го страждають карибські курорти: туристів, які
подорожують в морських круїзах, строго об&
межують у покупках на березі.

Іншим негативним економічним впливом
туризму є вартість інфраструктури. Розвиток
туризму може коштувати місцевим органам
влади та місцевим платникам податків великих
грошей. Туризм може вимагати від уряду вдос&
коналення аеропорту, доріг та іншої інфраст&
руктури, що є достатньо затратними. Гроші,
витрачені в цих сферах, можуть зменшити дер&
жавні кошти, необхідні в інших критичних сфе&
рах, таких як освіта та охорона здоров'я.

Приплив туристів призводить до збільшен&
ня цін на споживчі товари і нерухомість. На&
приклад, у Белізі (країна на березі Карибсько&
го моря) місцеве населення страждає через зро&
стання цін (8% у рік), який стимулюється пото&
ком багатих іноземних туристів. Неподалік у
Коста&Ріці 65% нерухомості на узбережжі
скуплено іноземцями, оскільки ціни є занадто
високими для місцевого населення [12]. Збіль&
шення попиту на основні послуги та товари з
боку туристів часто спричиняє підвищення цін,
що негативно впливає на місцевих жителів,
дохід яких не зростає пропорційно.

Вжиття заходів для забезпечення стійкого
управління туризмом може допомогти пом'як&
шити цей негативний економічний вплив туриз&
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му. Такі методи, як працевлаштування лише
місцевих жителів, обмеження кількості готелів
із системою "все включено" та заохочення
придбання місцевих продуктів та послуг.

В окремих випадках залежність від тури&
стичних доходів стає критичною. Наприклад,
рекордні 83% робочих на Мальдівах (остро&
ва Індійського океану) працюють у сфері ту&
ристичного обслуговування. 40% ВВП Маль&
ти також створюється в туристичної галузі
[12].

Якщо з якихось причин "туризму" в прий&
маючої країни починає бракувати, то важливо,
щоб вона мала альтернативну стратегію отри&
мання грошових надходжень Якщо така стра&
тегія відсутня, то така країна ризикує зазнати
серйозних фінансових труднощів, якщо в тури&
стична індустрія занепаде. Наприклад, у Гамбії
30% робочої сили прямо чи опосередковано
залежить від туризму. У невеликих острівних
державах, що розвиваються, відсоток може
коливатися від 83% на Мальдівах до 21% на
Сейшельських островах і 34% на Ямайці. Інші
проблеми, які можуть призвести до падіння
туризму, включають економічну рецесію,
стихійні лиха та зміну структури туризму. Над&
мірна залежність від туризму несе ризики для
економік, що залежать від туризму, а це може
мати руйнівні наслідки [11; 12].

Останній негативний економічний вплив
туризму — це іноземна власність та управлін&
ня нею. Оскільки підприємництво у розвине&
них країнах стає все дорожчим, багато
підприємств вирішують їхати за кордон. Як
правило, це не є позитивною тенденцією для
економіки приймаючої країни. Іноземні ком&
панії часто привозять своїх співробітників,
тим самим обмежуючи економічний вплив
збільшення зайнятості. Зазвичай вони також
експортують значну частину свого доходу до
країни, де вони базуються.

Звичайно 2020 рік ознаменувався таким ка&
тастрофічним явищем як пандемія вірусу
COVID&19, яке виплинуло на економіку всіх
країн, в тому числі на економіку туризму. Пан&
демія вірусу COVID&19 має такі економічні по&
трясіння: глобальне безробіття, зменшення
світового ВВП, зменшення доходів домогоспо&
дарств, зростання бідності серед населення.
Виходячи з різних сценаріїв впливу COVID&19
на зростання світового ВВП, попередні оцінки
МОП вказують на зростання безробіття в сві&
ті від 5,3 млн ("оптимістичний" сценарій) до
24,7 млн ("песимістичний" сценарій). "Найбільш
імовірний" сценарій передбачає збільшення на
13 мільйонів (7,4 мільйона у країнах з високим

рівнем доходу) [13]. Тому логічно припустити,
що в 2020 році економіка туризму втратила
значну кількість туристів та прибутку.

ВИСНОВКИ
Отже, туризм є справжньою глобальною

силою економічного зростання та розвитку,
сприяючи створенню нових і кращих робочих
місць та слугуючи каталізатором для інновацій
та підприємництва. Зростання кількості міжна&
родних прибуттів і доходів від туристичної га&
лузі продовжує випереджати світову економі&
ку. Експорт туризму зростає швидше, ніж екс&
порт товарів, зменшуючи при цьому торговий
дефіцит в багатьох країнах. Однак не всі еко&
номічні наслідки туризму є позитивними. Ста&
новлення та розвиток туристичної галузі пе&
редбачає великі початкові та поточні витрати.
Для того щоб забезпечити максимізацію пози&
тивних економічних наслідків туризму, по&
трібно ретельне управління туристичною га&
луззю. Управління туризмом на стійкій основі
є актуальним завданням для кожної країни, що
приймає туристів. Особливо в період цифрові&
зації, коли інновації стають доступними та по&
роджують соціальні зміни.
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