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Сучасна індустрія туризму є однією з найбільших високоприбуткових та 

найбільш динамічних галузей світового господарства. На початок  ХХІ ст. 

туризм зайняв лідируюче місце у міжнародних зовнішньоекономічних 

зв'язках, став серйозно впливати на розвиток економіки окремих країн і 

світового господарства загалом, зріс його вплив формування валового 

внутрішнього продукту. На долю туризму припадає близько 10% світового 

валового національного продукту, світових інвестицій, усіх робочих місць та 

світових споживчих витрат [1, 3, 5]. 

Найбільшого розвитку міжнародний туризм отримав у 

західноєвропейських країнах. На цей регіон припадає понад 70 % світового 

туристичного ринку та близько 60% валютних надходжень. Приблизно 20 % 

посідає Америку, менш 10 % – на Азію, Африку і Австралію. За даними СОТ, 

у світі налічується 15 країн, що спеціалізуються на туристичних послугах, у 

яких надходження від туризму перевищують доходи від експорту, нерідко у 

багато разів. До них відносяться невеликі острівні держави у зоні вологих 

субтропіків та тропіків. Барбадос, Сейшельські острови та інші. У 45 країн 

надходження від туризму перевищують четверту частину обсягу експорту 

(це, переважно, держави, що розвиваються зі слаборозвиненою економікою). 

Для 38 % країн туризм – головне джерело доходу, а 83 % країн туризм одна із 

п'яти основних джерел доходу [1, 2, 7]. 

Підприємства та громадські організації з кожним роком все активніше 

цікавляться економічними наслідками міжнародного туризму на 

національному, державному та місцевому рівнях. Економічні вигоди 

міжнародного туризму рекламуються сектором економіки по цілому ряду 

причин. Заяви про економічну значимість міжнародного туризму придають 

галузі більше пошани серед ділових кругів, державних посадових осіб і 

громадськості в цілому. Це часто призводить до прийняття рішень або 

проведення державної політики, доцільної для міжнародного туризму. 

Економічні вигоди та послуги міжнародного туризму так чи інакше 

досягають практично всіх громадян країни.  

Аналіз економічного впливу дає вирішувати оцінки цих економічних 

взаємозалежностей та кращі значення роликів міжнародного туризму в 

економіці країни [1, 8, 9]. Діяльність у сфері міжнародного туризму, а також 

сприяння з економічними виплатами, включаючи прямі витрати, понесені 

туристичними підприємствами, державні витрати на структуру 

інфраструктури для більш ефективного обслуговування туристів, а також 

перевантаженість та пов'язані з цими витратами, які покривають окремі 
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особи в загальному. Рішення спільноти з туризму часто включають в себе 

дебати між прихильникамим індустрії рекламування економічного впливу 

міжнародного туризму (вигоди) та їх противників, які акцентують увагу на  

витратах міжнародного туризму. Розумні рішення ґрунтуються на 

збалансованій та об'єктивній оцінці як вигоди, так і витрат, а також на 

розуміння того, хто виграє від міжнародного туризму і хто платить за нього 

[1, 7, 10].  

Таким чином, економічні наслідки міжнародного туризму є важливим 

аспектом державного, регіонального та загального планування та 

економічного розвитку. Економічні наслідки також є важливими факторами 

прийняття маркетингових та управлінських рішень. Тому загальні 

зобов’язання повинні займатися відношенням важливості міжнародного 

туризму для своєї країни, включаючи вклад міжнародного туризму в 

економічну діяльність в сфері свого використання [1, 11, 12].  

Для оцінки економічного впливу міжнародного туризму 

використовуються різні методи – від простих догадок до складних 

математичних розрахунків. Туризм має різні економічні наслідки. Туристи 

вносять вклади в продажу, прибуток, робочі місця, податкові надходження та 

доходи в області. Найбільш прямі наслідки виникають в основних секторах 

міжнародного туризму – житлі, ресторанах, транспорті, розвазі та роздрібній 

торгівлі. Завдяки вторинним наслідкам туризм чіпляє більшість секторів 

національної економіки. Аналіз економіки екологічної туристичної 

діяльності зазвичай фокусується на змінах у продажу, доходах і заняттях в 

регіоні в результаті туристичної діяльності [4]. 

Розвиток туризму, збільшення його частки у валовому внутрішньому 

продукті, зайнятість населення, інвестиції, доходи бюджету залишаються 

актуальними проблемами української економіки. 
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Ключовими тенденціями глобального економічного розвитку, що 

розкривають його сутнісний і супровідний характери, є публічна і культурна 

зовнішня політика, особливості та векторна спрямованість національних 

економік, інституціоналізація, інституціональна діаспорологія та міграційні 

процеси сучасності. Важливими чинниками впливу на економічні моделі 

держав, у т.ч. й України, є міжнародні відносини і моделі дипломатії. 

Культурні та креативні індустрії в умовах мондіалізованого світоустрою ХХІ 

століття особливо актуалізуються, зокрема – у контексті нового 

інструментарію культурної та публічної дипломатії, туристичної дипломатії, 
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