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Обґрунтована важливість туристичної галузі як 
одного з перспективних напрямів вирішення широкого 
кола макроекономічних проблем у період трансфор-
мації суспільства, що дозволить стабілізувати соці-
ально-економічну ситуацію у країні й поліпшити які-
сні характеристики життя населення. Визначені 
провідні напрями впливу туристичної діяльності на 
розвиток країни та причини, що їх обумовлюють. 
Наголошується, що досягнення поставлених цілей 
буде можливим лише за умови послідовних і відпові-
дальних дій влади, її постійної взаємодії з громадські-
стю, бізнесом. 
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Постановка проблеми. Важливою складовою 
світової економіки виступає туристична галузь. 
У 2012 році World Travel & Tourism Council опу-
блікувала звіт «Бенчмаркінг – подорожі та ту-
ризм», де зазначено, що в умовах глобального 
ВВП у галузі туризму працюють у 6 разів більше 
людей, аніж в автомобільній промисловості, в 5 
разів більше, ніж у світовій хімічній промисло-
вості, в 4 рази більше, ніж у світовій гірничодо-
бувній промисловості, вдвічі більше, ніж у сві-
товій комунікаційній індустрії, й на третину бі-
льше, ніж у глобальній індустрії фінансових по-
слуг [10]. Прямий економічний ефект від впливу 
на світові економічні процеси індустрії туризму 
підтверджують майже 6 % світового валового 
національного продукту, 7 % світових інвести-
цій, 5 % усіх податкових надходжень, кожним 
16-м робочим місцем, 11 % світових споживчих 
витрат, збільшенням обсягів валютних надхо-
джень за період з 1950 по 2003 рік у 144 рази [8]. 

В Україні також усвідомили важливість тури-
стичної галузі як одного з перспективних напря-
мів вирішення таких соціально-економічних 
проблем країни, як падіння життєвого рівня на-
селення; збільшення безробіття; зростання за-
грозливого за масштабами соціального розшару-
вання суспільства; посилення міґраційних пото-
ків із країни тощо. Усвідомлюючи це, 14 серпня 
2013 р. Кабінет Міністрів затвердив список пріо-

ритетних галузей економіки, серед яких і курортно-
рекреаційна сфера й туризм.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Проблеми розвитку туристичної проблематики 
знаходяться в центрі уваги багатьох українських 
дослідників, які аналізуть різні аспекти її розви-
тку. Це зокрема: М. Н. Максимюк [6], І. М. Писа-
ревский, Н. Б. Петрова [8], С. П. Грабовенська [3], 
Е. А. Поліщук, А. Ю. Колдіна [7] та інші. Значну 
наукову цінність мають вітчизняні [9, 14] й між-
народні аналітичні матеріали [12, 12]. Прикла-
дом комплексного бачення розвитку туристичної 
галузі є державні програми [5, 13], зокрема Дер-
жавна цільова програма розвитку туризму до 
2022 року (доручено розробити Державному 
аґентству з туризму та курортів), основними за-
вданнями якої є: створення системи держпід-
тримки галузі, вдосконалення законодавства в 
сфері туризму, забезпечення раціонального ви-
користання та охорони туристичних рекреацій-
них ресурсів, поширення інформації про турис-
тичні можливості України на міжнародному  
ринку та всередині держави, модернізація рекре-
аційно-курортної сфери.  
Мета дослідження полягає в тому, щоб 

з’ясувати роль та значення туристичної галузі 
відповідно до сучасних макроекономічних по-
треб країни в контексті забезпечення гідного  
рівня життя  її громадян.  

Завдання: визначити провідні напрями впливу 
туристичної діяльності на соціально-еконо-
мічний розвиток країни та причини, що їх обу-
мовлюють. 
Методи дослідження: аналітичний, порівня-

льний, статистичний методи.  
Результати досліджень. Туристична галузь 

має високий мультиплікативний ефект, який 
впливає на 48 галузей економіки країни [5], тому 
Всесвітня рада подорожей і туризму (WTTC) 
розглядає її внесок у ВВП – провідний макро-
економічний індикатор розвитку країни – як 
складну систему, до якої входять [11, с. 2]: 

1. Прямі витрати туристів на здійснення подо-
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рожей (такі як поїздки, розміщення, розваги, від-
відування визначних пам'яток і музеїв, харчу-
вання і т. д). Розглядаються витрати внутрішніх, 
в'їздних туристів і витрати на поїздки на держа-
вному рівні у відповідності з рекомендованою 
ООН методологією  туристичних рахунків (TSA: 
RMF 2008). 

2. Непрямі внески туристичної сфери в еконо-
міку країни включають інвестиції в туристичну 
галузь (будівництво туристичної інфраструкту-
ри, придбання транспорту та обладнання), дер-
жавні витрати на туристичну сферу (маркетинг, 
забезпечення безпеки, адміністрування тощо), 
внутрішні закупівлі продуктів і послуг підпри-
ємствами туристичної сфери (закупівля продук-
тів харчування, послуги з прибирання, забезпе-
чення ІТ-послуг і т. д.). 

3. Індукований внесок у ВВП країни визнача-
ється як витрати тих, хто прямо чи опосередко-
вано отримує дохід у туристичній сфері. 

Так, згідно з рейтингом Всесвітньої ради з ту-
ризму і подорожей, загальний внесок туристич-
ної сфери у ВВП України у 2012 р. становив 
92,1 млрд гривень.  

При цьому прямі витрати туристів становили 
24,6 млрд грн, або 26,7 %, непрямий внесок тури-
стичної галузі в економіку склав 56,4 %, або 
51,9 млрд грн, індукований внесок становив 16,9 %, 
або на 15,6 млрд грн [11, с. 6].  

Передбачається, що в найближчі десять років 
внесок туристичної галузі у ВВП країни сягати-
ме 5 % (нині вона формує 2,2 %, у Європі – 8 %, 
в окремих країнах – близько 20 %) [10].  

Туризм – це галузь, що стимулює інвестицій-
ну діяльність зі створення нових робочих місць. 

Дослідження показують, що на 1 тис. туристів, 
які зупиняються в готелях, створено 279 місць 
працевлаштування в самому туризмі та 107 – для 
зайнятості, не пов'язаної з туризмом безпосеред-
ньо, а саме – на будівництві та ремонті об'єктів 
розміщення туристів, у харчовій промисловості, 
сільському господарстві, у сферах обслугову-
вання (на транспорті, в закладах, що беруть 
участь у організації видовищних заходів, спор-
тивних змагань, об'єктах ресторанного і готель-
ного бізнесу тощо). 

За даними офіційної статистики, у 2012 році в 
сфері туризму (у готелях, на транспорті, в ресто-
ранах і кафе, в культурних центрах) було зайня-
то 380 тисяч працівників, а з урахуванням зайня-
тих у суміжних галузях – 1,4 млн осіб [2].  

У відповідності з планами Державної цільової 
програми розвитку туризму до 2022 року, перед-
бачено лише в туристичній галузі створити бли-
зько мільйона робочих місць [2], що важливо в 
умовах майже 8,6 % безробіття в країні, хоча по 
регіонах цей показник може різнитися (табл. 1). 

Перспективним напрямом залучення до цього 
виду діяльності (з досвіду інших країн) визнано 
розвиток малого бізнесу, який не вимагає знач-
них капітальних вкладень, але сприяє покращан-
ню (розвитку) необхідної інфраструктури, тому 
за світовою статистикою найбільш адаптовані до 
роботи у сфері туризму саме жінки (і молодь) [8]. 
Це дозволить їм поліпшити своє матеріальне ста-
новище, адже зарплата жінок в Україні становить 
у середньому лише 73 % зарплати чоловіків  
(за одну відпрацьовану годину чоловік отримує 
2,53 грн, а жінка – 1,92 грн) (табл. 2). 

1. Рівень безробіття по регіонах України, 2013 р. 

Регіон  
(область) 

% 
*а 

% 
б* 

Регіон 
(область) 

% 
*а 

% 
б* 

Регіон  
(область) 

% 
*а 

% 
б* 

Україна  7,6  8,6  Ів.-Франківська 7,4  10,3  Сумська 8,4  10,7  
Крим 5,8  7,2  Київська  6,3  9,9  Тернопільська  10,2  13  

Вінницька  9,2 11,6  Кіровоградська  8,5 10,3  Харківська  6,7  7,1  
Волинська 8,3  12,6  Луганська  6,5  6,7  Херсонська  6,7  12,1  

Дніпро- 
петровська 

6,6 10,3 Львівська 7,4  8,5  Хмельницька  8,7 12,2  

Донецька 8,2  7,8  Миколаївська  7,8  7,9  Черкаська  9,0  11,4  
Житомирська  10,1 9,8 Одеська 5,7  8,6  Черновицька  8,6  9,6  
Закарпатська  7,6  9,2  Полтавська  8,5  9,6  Чернігівська  10,3  10,4  
Запорізька  6,8  8,1  Рівненська 10,2  7,0  Київ 5,6  8,3  

Складено автором. Джерело: [1]. 
а* – дані Держкомстату, б* – дані  Міжнародного центру перспективних досліджень 
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2. Ґендерне співвідношення рівнів доходів [1] 

Регіон % Регіон % Регіон % 

Вінницька 81,9 Кіровоградська 81,0 Харківська 77,0 
Волинська 83,4 Луганська 66,15 Херсонська 84,1 

Дніпропетровська 65,5 Львівська 74,5 Хмельницька 80,2 
Донецька 60,2 Миколаївська 73,5 Черкаська 80,0 

Житомирська 82,8 Одеська 76,7 Черновицька 84,5 
Закарпатська 80,4 Полтавська 72,9 Чернігівська 82,0 

Запорізька 67,8 Рівненська 73,7 Київ 79,1 
Ів.-Франківська 72,5 Сумська 76,5 Севастополь 71,2 

Київська 73,1 Тернопільська 83,6 Крим 80,4 
 

Згідно з всеукраїнським опитуванням дослід-
ницької компанії Research & Branding Group, 
проведеного в квітні 2012 року, близько 20 % 
українців на туризм і відпочинок витрачають не 
більше 620 доларів у рік, понад половину насе-
лення України (59,7 %) не вкладають в загальну 
туристичну скарбничку ні копійки. Підтверджу-
ють цю тенденцію результати опитувань, пред-
ставлені у 2012 р. журналом «Кореспондент», 
Київським міжнародним інститутом соціології, 
спільними дослідженнями фонду «Демократичні 
ініціативи» та Центру Разумкова (табл. 3). 

3. Українці й туризм * 

Українці % Українці % 
Ніколи не були  

за кордоном 
77 

Виїздили  
за кордон 

3 

Не виїздили  
навіть за межі  

рідного регіону 
(області) 

36 

Відвідували  
країни ЄС,  

США чи Канаду 
17 

* Складено автором. Джерело: [4] 
 
Одна з причин такого становища – відсутність 

у переважної частини населення фінансових мо-
жливостей, його бідність (крайня нестача майно-
вих цінностей, товарів, грошових коштів для  

нормального життя і життєдіяльності людини). 
За даними соціологічних досліджень, 55 відсот-
ків українців у середньому витрачають понад 
половину свого заробітку на продукти харчуван-
ня, окрім того (за самосприйняттям) бідними 
вважають себе 85 % жителів України, в тому чи-
слі за межею бідності проживає 18,7 % жінок. 
Отже, розвиток туризму допоможе вирішувати 
не лише проблему бідності, але й подолання ґен-
дерної нерівності в доходах. 
Висновок. Туристичну галузь можна розгля-

дати як один із елементів механізму, спрямова-
ного на подолання кризової ситуації, перспекти-
вний напрям соціально-економічного розвитку 
країни. Досягнення поставлених цілей буде мо-
жливим лише за умови послідовних і відповіда-
льних дій влади, її постійної взаємодії з громад-
ськістю, бізнесом. Для підвищення результатив-
ності українського туристичного бізнесу як умо-
ви подолання макроекономічних проблем у 
трансформаційний період не завадить досвід 
провідних країн світу. Водночас слід враховува-
ти двоякий характер розвитку туристичної сфе-
ри: в період соціально-економічної, політичної 
стабільності вона демонструє позитивну динамі-
ку, а в період кризи вона одна з перших зазнає 
відчутних втрат. 
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