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ВСТУП 

 

Актуальність теми. Туризм стає потужним фактором налагодження 

взаємозв’язків між країнами, народами, сприяє вирішенню політичних, 

економічних, соціальних, зовнішньоекономічних, торгівельних, культурних 

проблем в світі. 

В сучасних глобальних умовах попит та пропозиція на ринку 

туристичних послуг мають стрімку тенденцію до збільшення. За даними 

міжнародних аналітиків, туризм є однією з найбільших і швидко зростаючих 

галузей економіки в світі. Як зазначається у доповіді ЮНВТО «Tourism 

Highligts 2017» [1], у світі постійно зростає пропозиція туристичних 

продуктів, місць розташування та обслуговування туристів, що робить 

галузь привабливою для інвесторів та ключовою рушійною силою 

соціально- економічного прогресу завдяки створенню нових робочих місць 

та підприємств, зростанню експортних надходжень та розвитку 

інфраструктури. 

За останні роки міжнародний туризм зростає швидше ніж міжнародна 

торгівля. В багатьох країнах, що розвиваються, туризм є найбільшою 

статтею експорту. Туризм стає все більш важливим компонентом 

експортної диверсифікації і надає можливість компенсувати зниження 

експортних надходжень у більшості сировинних і нафтоекспортуючих країн 

[1]. Ця світова тенденція не оминає і Україну, де, попри окремі 

соціально-економічні проблеми, ринок туризму розвивається також досить 

швидко. 

Причинами такого зростання туристичної сфери економіки є цілий 

комплекс факторів, серед яких і підвищення загального добробуту населення 

в світі, що дозволяє обирати пізнавальні та розважальні способи проведення 

дозвілля, і зміцнення середнього класу як основного споживача туристичних 

послуг, і розвиток транспортної інфраструктури, зв’язку, інтернет-технологій 
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та комунікацій. Туризм стає глобальним трендом, і в найближчі роки 

залишиться на вершині світового попиту. Зазначені тенденції значного 

впливу розвитку ринку туристичних послуг на економіку багатьох країн 

світу підкреслюють актуальність теми бакалаврської роботи.  

Аналіз останніх наукових досліджень і публікацій свідчить, що 

зазначена проблематика перебуває у полі зору багатьох учених. Її різні 

аспекти досліджували такі науковці, як: Є.В. Козловський, який вивчав 

іноземний досвід регулювання міжнародного туризму та рекреації; В.Б. 

Бессонова здійснила аналіз ролі держави в організації й розвитку 

рекреаційної діяльності в різних країнах світу; Ю.В. Мігущенко розкрив 

основні напрями регулювання структурних диспропорцій у туристичній 

сфері країн Центрально-Східної та Південної Європи; О.В. Соловйова 

визначила інструменти державного регулювання та підтримки розвитку 

сфери рекреаційних послуг у зарубіжних країнах та ін. 

Мета роботи — дослідити теоретичні основи зарубіжного досвіду 

розвитку туристичної діяльності та розглянути перспективи його 

впровадження в Україні. 

В бакалаврській кваліфікаційній роботі досліджено тенденції, 

проблеми та перспективи розвитку туристичної діяльності в світі, розглянуто 

закордонний досвід організації туристичної діяльності, проаналізовано 

проблеми та перспективи розвитку туристичної діяльності в Україні, 

розглянуто можливості застосування в Україні зарубіжного досвіду розвитку 

туристичної діяльності. 
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ВИСНОВКИ 

 

За результатами бакалаврської кваліфікаційної роботи можна зробити 

наступні висновки. 

1. Туризм - один із значущих соціально-економічних показників стану 

суспільства і розвитку цивілізації, а крім того, спосіб пізнання 

навколишньої дійсності, підвищення культурного рівня та відновлення 

здоров'я людей. Незважаючи на фінансові кризи, терористичні атаки, 

економічні та політичні війни з 2009 року сектор подорожей і туризму 

демонструє безперервне зростання, випереджаючи темпи зростання 

світової економіки.     

2. Туризм стимулює зростання зайнятості населення, сприяючи 

підвищенню його добробуту. Міжнародна практика свідчить, що в 

середньому 3-4 іноземні туристи забезпечують одне робоче місце в 

економіці країни з урахуванням залучення в їх обслуговування працівників 

суміжних галузей. 

3. Витрати іноземних туристів на території іншої держави виступають 

джерелом валютних та податкових надходжень. Активний експорт 

туристичних послуг збільшує внески в платіжний баланс та ВВП країни. 

4. Туристична індустрія створює галузі, які обслуговують сферу 

туризму, сприяючи диверсифікованості економіки за рахунок розширення 

асортименту сфери послуг. 

5. На сьогодні розвиток міжнародного туризму характеризується 

низкою важливих структурних трансформацій, які визначать домінанти 

розширення міжнародної торгівлі туристичними   послугами   у   найближчі   

15-20   років.   Передусім,   вони   зумовлені демографічними, соціальними, 

економічними, технологічними, політичними, екологічними та іншими 

трендами в розвитку нашого світу, що впливає на структуру, динаміку та 

перспективи розвитку галузі. 
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6. У довгостроковій перспективі аналітиками прогнозується 

збереження темпів подальшого стійкого розвитку туристичного сектора, 

оскільки мільйони людей подорожують, щоб краще пізнати світ. Країни, що 

залучають найбільшу кількість іноземних туристів і отримують значні 

доходи від експорту туристичних послуг, як правило, мають високий рівень 

міжнародної конкурентоспроможності на світовому ринку послуг. У зв'язку 

з цим зростає актуальність подальших досліджень конкурентоспроможності 

країн в міжнародному туризмі. 

7. За масштабами міжнародного туризму та формою організації 

туристичної галузі для України найбільш прийнятна саме третя 

(європейська)модель управління. Однак для ефективного функціонування 

цієї моделі потрібне державне фінансування (щонайменше, часткове), яке 

забезпечить участь країни у формуванні й просуванні національного 

турпродукту, рекламно-інформаційної діяльності, організації та проведення 

міжнародних туристичних виставок, конференцій, семінарів, формування 

базового пакета інвестиційних проектів у галузі розвитку туристичної 

інфраструктури. 

8. Окремі елементи механізмів державного регулювання туристичної 

галузі європейських країн, ефективність яких перевірена часом і 

підтверджується конкретними досягненнями в розвитку туризму, доцільно 

використовувати в розвитку туристичної галузі України з урахуванням її 

історичних, правових і культурних особливостей. 

9. Державне регулювання недосконале і має  недостатнє фінансування 

туристичної галузі, обмежує можливості України співпрацювати з 

міжнародними організаціями,приймати участь у форумах, конференція, 

симпозіумах, які ними проводяться, що знижує позитивний імідж держави у 

світовому туристичному співтоваристві, веде до зменшення кількості 

укладених контрактів. 
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