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У статті досліджено фінансові аспекти впливу сталого туризму на економічний стан суспільства. Визначе-
но ряд чинників, які можуть бути відправною точкою для впровадження цілісного підходу до проектів сталого 
розвитку туризму. Розглянуті концептуальні засади стратегії розвитку туризму на період до 2026 року та її 
вплив на сталий економічний розвиток туристичної галузі та національної економіки в цілому.
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РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

В статье исследованы финансовые аспекты влияния устойчивого туризма на экономическое состояние 
общества. Определен ряд факторов, которые могут быть отправной точкой для внедрения целостного под-
хода к проектам устойчивого развития туризма. Рассмотрены концептуальные основы стратегии развития 
туризма на период до 2026 года и ее влияние на устойчивое экономическое развитие туристической отрасли 
и национальной экономики в целом.

Ключевые слова: туристическая отрасль, устойчивый туризм, социальноэкономические факторы, эко-
номическая нестабильность, стратегия устойчивого развития туризма.
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The article deals with the financial aspects of the impact of sustainable tourism on the economic situation of 
society. A number of factors have been identified which may be a starting point for implementing a holistic approach 
to sustainable tourism development projects. The conceptual framework of the tourism development strategy for 
the period up to 2026 and its influence on the sustainable economic development of the tourism industry and the 
national economy as a whole are considered.
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Постановка проблеми у загальному 
вигляді. Світова практика показує, що сьо-
годні туризм повинен стати авангардом у 
забезпеченні надходжень фінансових ресур-
сів до регіонів, сполучною ланкою між інтер-
есами різних сфер бізнесу та культурними 
потребами суспільства. Впровадження ефек-
тивних комплексних програм розвитку турис-
тичної сфери дозволить ефективно впро-
ваджувати інструменти впливу на підняття 
культурнодуховного потенціалу, благопо-
луччя країни та окремого її громадянина.

Туризм розглядається як джерело доходів 
державного і місцевих бюджетів, засіб підви-
щення зайнятості та якості життя населення, 
спосіб підтримки здоров'я громадян, основа 
для розвитку соціокультурного середовища, 
формування моральної платформи розвитку 
громадянського суспільства.

Враховуючі світові тенденції та сучасний 
стан туристичної галузі в контексті поточних 
і перспективних завдань державного управ-
ління в сфері економіки, культури, соціального 
забезпечення громадян, сприяння зайнятості 
та збереження природних і культурноісторич-
них ресурсів нашої країни туристична діяль-
ність стає об’єктом діяльності органів держав-
ного управління та учасників туристичного 
бізнесу всіх рівнів.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання дослідження сталого розвитку 
туристичної діяльності в Україні та її впливу 
на економічний стан суспільства набувають 
актуальності при динамічних темпах розвитку 
цей галузі у світових масштабах.

Дослідженням проблем сталого розви-
тку туризму присвячені роботи таких вчених 
та практиків, як: А. Грищук, С. Дем’яненко, 
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В. Кифяк, А. Мазаракі, Н. Подольчак, Т. Тка-
ченко, В. Цибух та інших. Сучасний стан роз-
витку туризму в Україні більшість фахівців 
визначає як нестабільний та несталий, а 
тому проблеми сталого розвитку туризму 
набувають усе більшої актуальності і стають 
об’єктом уваги все ширшого кола дослідників.

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження впливу 
сталого туризму на фінансовоекономічний 
стан суспільства, визначення тенденцій роз-
витку сучасної туристичної галузі України та її 
вплив на формування національної економіки.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Оскільки туристична галузь в Укра-
їні є відносно молодою, тому наша держава 
з кожним роком все активніше намагається 
стати повноцінним учасником міжнародної 
туристичної спільноти. Останнім часом прак-
тика показує, що неконтрольоване зростання 
туризму в деяких державах та на окремих 
територіях приводить до виникнення проблем 
в соціальноекономічній сфері, і навпаки, 
правильна організація туристичної діяльності 
сприяє охороні природної, культурноісторич-
ної спадщини, розбудові інфраструктури.

Міжнародна термінологія трактує «сталий 
розвиток туризму» як «туристичну діяльність, 
за якої управління всіма ресурсами прохо-
дить таким чином, що економічні, соціальні, 
естетичні потреби задовольняються та збе-
рігається культурна складова, екологічні про-
цеси, біологічне різноманіття та системи під-
тримки життя» [1].

На теперішній час концепція сталого роз-
витку характеризується як нова соціально
економічна парадигма і для України. Ука-
зом Президента України від 12.01.2015 р. № 
5/2015 схвалена «Стратегія сталого розвитку 
«Україна – 2020».

Концепція сталого туризму з’явилась у 
відповідь на дві проблеми: з однієї сторони, 
потреби розвивати прибуткову для нашої дер-
жави галузь, а з іншої, враховувати обмеження 
використання наявних природних ресурсів та 
забезпечувати їх збереження [2].

Міжнародна фінансова організація Світо-
вий банк (The World Bank Group) визначила 
ряд чинників, які можуть бути відправною точ-
кою для інтеграції цілісного підходу до проек-
тів сталого розвитку туризму [3]. 

Важливими напрямами впливу сталого 
розвитку туризму на фінансовоекономічну 
діяльність можна вважити:

– стимулювання зростання валового вну-
трішнього продукту (ВВП). Об’єм світових 

туристичних послуг у 2016 році становив 
7,6 трлн. дол., подорожі і сектор туризму 
склали понад 10% світового ВВП та стано-
вили 7% всієї міжнародної торгівлі та 30% сві-
тового експорту послуг;

– ріст міжнародної торгівлі. За останні 
чотири роки міжнародний експорт туристич-
них послуг за темпами росту випереджає 
зростання світової торгівлі. Експортні над-
ходження від туризму становили у 2016 році 
1,4 трлн дол. та є третім за величиною сві-
товим експортом, після хімічних речовин і 
палива, та займає місце попереду автомо-
більної продукції та продуктів харчування;

– зростання інвестиційної привабливості. 
Туризм зараз є другою швидкозростаючою 
галуззю зважаючи на рівень прямих інозем-
них інвестицій та поступається лише кому-
нікаційним послугам. У 2016 році близько 
806,5 млрд. дол. (4,4% від сукупних інвести-
цій) було інвестовано в подорожі та туризм, 
у порівнянні з 680 млрд. дол. у нафтогазову 
промисловість;

– прискорення розвитку інфраструктури. 
Розвиток сектору туризму часто призводить 
до поліпшення базової інфраструктури: аеро-
порти, дороги, водопостачання, енергетика, 
медичні послуги, мережі зв’язку, якими корис-
туються туристи та місцеві жителі;

– підтримка економіки з низькими дохо-
дами. Туризм особливо важливий для менш 
розвинених та низькими доходами економік. 
У 2015 році 48 країн з низькими та середніми 
доходами прийняли 29 мільйонів міжнарод-
них туристів (майже втричі збільшення за 
десять років) та заробили 21 млрд. дол. від 
міжнародного туризму. Туризм – перший чи 
другий за джерелом експортних надходжень 
у 20 з 48 найменш розвинених країн;

– ефективне створення робочих місць. 
Туризм є другим за величиною генератором 
робочих місць, надаючи 292 мільйони робо-
чих місць або одне з десяти робочих місць в 
2016 році;

– сприяння інтеграційному зростанню. 
Туризм є трудомістким і має потенціал для 
досягнення вигоди великої кількості людей 
завдяки широкому ланцюжку учасників брати 
участь у створені туристичного продукту. Турис-
тична галузь має дуже високий мультиплікацій-
ний ефект по відношенню до інших галузей: 
кожен долар, що витрачається в туристичному 
секторі генерує 3,2 долара, що вище ніж в 
середньому по промисловості (2,7 долара);

– зміцнення місцевих громад. Туризм під-
тримує диверсифікацію економіки та створює 
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робочі місця для молоді та етнічних меншин, 
сприяє зменшенню бідності, збереженню 
спадщини та культури;

– активізація урбанізованих районів. Під-
вищення конкурентоспроможності міст має 
сприяти зменшенню рівня бідності насе-
лення. До 2050 року міське населення збіль-
шиться до 66% та становитиме біля шести 
мільярдів людей, з ростом концентрації в Азії 
та Африці. Оскільки міське населення зрос-
тає глобально, багато міст переслідують від-
родження міст на основі туризму з огляду на 
його потенціал для створення робочих місць, 
вдосконалення інфраструктури та залучення 
інвестицій;

– покращення доступності отримання дохо-
дів через новітні технології. Туризм є лідером 
в масштабуванні економіки через технології, 
які перетворюють дослідження, придбання 
та надання туристичних послуг на більш 
нові способи заробляти гроші через цифрові 
платформи. Це дозволяє людям ефективно 
використовувати наявні ресурси, оскільки 
інтернеттехнології вирівнюють можливості 
підприємців для досягнення широкого кола 
споживачів;

– створення умов для проведення гендер-
ної політики. Згідно з аналізом Міжнародної 
організації праці в галузі туризму в 2013 році 
жінки становили від 60 до 70% всіх працівни-
ків туристичної галузі. В результаті порівняль-
них переваг туризму для жінок в стратегії ген-
дерного розвитку починають включати туризм 
як найважливіший сектор економічного і соці-
ального розвитку жінок;

– підтримка народного ремісництва. Май-
стри отримують вигоду від продажу товарів 
туристам, а з часом реалізують свою про-
дукцію по всьому світу. Світовий ринок реме-
сел є значним і продовжує розширюватися: 
світовий експорт ремісничої продукції зріс з 
17,5 млрд. дол. у 2002 році до 32 мільярдів 
доларів у 2008 році, збільшившись на 87%. 
ЮНЕСКО оцінює витрати туристів в серед-
ньому 5,5 дол. на день на ремесла під час 
відвідування Латвії, 35,29 дол. – Мексики та 
62,9 дол. – Еквадору;

– сприяння збереженню довкілля. Природ-
ний туризм користується великим попитом, 
що не тільки збільшує значення незайманої 
природи і дикої природи, він акумулює кошти, 
що використовуються для її збереження. Мар-
кетингове дослідження компанії “Brand USA” у 
2015 році показало, що екотуризм та природа 
входять до п’ятірки мотиваційних факторів 
при виборі туристами остаточного відпочинку;

– підвищення обізнаності про зміну клімату. 
Туризм часто є новатором в області сталого 
споживання та виробництва, а також усвідом-
ленням зміни клімату. Існує багато прикла-
дів туристичних курортів, що представляють 
собою автономні системи використання від-
новлювальної енергії, циклічного викорис-
тання води, тощо. Це викликає стійкій ефект 
мультиплікатора як на місцеву громаду так і 
на суспільство в цілому;

– підвищення «блакитної» економіки. «Бла-
китна економіка» тепер розуміється як вико-
ристання моря та його ресурсів для сталого 
економічного розвитку. Туризм стає ключовою 
галуззю «блакитної економіки», що допомагає 
збільшити цінність морського середовища. 
Частка туризму становить приблизно 26% 
океанської економічної діяльності та передба-
чає зростання світового приморського та мор-
ського туризму. У багатьох країнах за рахунок 
туризму фінансується захист берегових ліній, 
коралових рифів, морського біорізноманіття, 
пляжів та води;

– захист культурної спадщини. Культур-
ний туризм відіграє важливу роль у сфері 
управління культурною спадщиною. Отримані 
кошти від туристичної діяльності направля-
ються на фінансування захисту важливих 
історикокультурних об'єктів;

– підтримка нематеріальної культури. 
Нематеріальна культурна спадщина, народна 
музика та усні народні традиції також можуть 
бути відновлені та захищені туризмом;

– розповсюдження філантропії. Туризм 
може бути ефективним способом залучення 
туристів до благодійності;

– розвиток міжкультурного розуміння. 
Зустріч різноманітних народів та вивчення 
інших культур відіграє вирішальну роль у 
зменшенні стереотипів та сприяє миру, без-
пеці та міжкультурному взаєморозумінню. 
Дослідження Інституту економіки та миру 
показали, що країни з більш відкритим і ста-
більним сектором туризму, як правило, є 
більш мирними;

– допомога в постконфліктному віднов-
ленні. Туризм є інструментом для посткон-
фліктного відновлення у багатьох напрямках. 
Після багаторічних військових конфліктів у 
колишній Югославії, Хорватська національна 
рада з туризму розробила та реалізувала 
стратегію розвитку туристичної галузі, що 
призвело до великого економічного ефекту, 
нових можливостей та стабільності. Завдяки 
туризму стало можливим встановити тран-
скордонні поїздки та обміни, які були важли-
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вими для відновлення контактів з колишніми 
ворогами та встановлення миру в регіоні.

З метою зміцнення миру в усьому світі 
за рішенням Генеральної Асамблеї ООН 
2017 рік вважався Міжнародним роком ста-
лого розвитку туризму. Дана акція визнає 
важливість міжнародного туризму, а також 
була спрямована на встановлення порозу-
міння між народами в усьому світі та пропа-
ганду безцінної спадщину різних цивілізацій, 
розуміння цінностей, притаманних різним 
культурам. У майбутньому 20річчі ці засади 
повинні забезпечити стабільне економічне 
зростання світової економіки, повну та про-
дуктивну зайнятість населення, стале спожи-
вання та виробництво, бережливе викорис-
тання природних ресурсів.

У 2016 році в Україні сукупний внесок 
подорожей і туризму склав 128,5 млрд. грн. 
(5 млрд. дол. США), або 5,6% ВВП. Зростання 
надходжень даної галузі у 2016 році збіль-
шилось на 4,5% у порівнянні з 2015 роком. 
При цьому, прямий внесок подорожей і 
туризму у 2016 році становив 34,8 млрд. грн. 
(1,4 млрд. дол. США), або 1,5% ВВП, що на 
2,96% більш, ніж у 2015 році. Аналітика Всес-
вітньої ради з подорожей і туризму засвід-
чила, що обсяг послуг українського туризму 
починаючи з 2014 року постійне збільшується, 
хоча і незначними темпами [4].

Крім того, для подальшого розвитку турис-
тичної галузі в державі Кабінет Міністрів 
України визнав туризм пріоритетною сферою 
розвитку національної економіки та схвалив 
розпорядженням від 16.03.2017 року № 168
р. «Стратегію розвитку туризму та курортів на 
період до 2026 року». 

Впровадження засад даного норматив-
ного акта передбачає діяльність за дея-
кими напрямками, що повинні сприяти під-
вищенню соціальноекономічному розвитку 
регіонів, а саме: 

– імплементація законодавства ЄС у сфері 
туризму; 

– забезпечення повномасштабного розви-
тку територій, зокрема формування сприят-
ливого клімату для акумулювання інвестицій 
у розбудову туристичної галузі;

– підвищення кваліфікаційного рівня підго-
товки фахівців туристичного профілю;

– проведення промоційних заходів щодо 
формування привабливого іміджу України, як 
країни сприятливої для туризму та ін. 

Успішна реалізація таких засад повинна 
покращити деякі фінансові показники націо-
нальної економіки:

– збільшення витрат туристів під час 
подорожей в Україні до 80 млрд. гривень у 
2026 році; 

– збільшення обсягу капітальних інвести-
цій у сферу туризму та курортів до 6,6 млрд. 
гривень у 2026 році; 

– забезпечення функціонування Єдиної 
туристичної інформаційної системи, що міс-
тить інформацію про всі туристичні та рекре-
аційні ресурси країни, придатні для викорис-
тання в туризмі, у тому числі об’єкти культурної 
спадщини та природнозаповідного фонду; 

– впровадження рекомендованої Всес-
вітньою туристичною організацією ООН 
(ЮНВТО) системи сателітного рахунка; 

– розширення лібералізації візового 
режиму з країнами світу, що є цільовими 
туристичними ринками для України [5].

Для успішного впровадженню цих засад в 
Україні є усі передумови, а саме:

– наявність туристичної інфраструктури 
для задоволення потреб різних категорій;

– сформовані серед громадян звички 
користування туристичними послугами, що 
є основою постійного попиту на туристичні 
продукти;

– достатня кількість потенційних працівни-
ків в регіонах для створення нових робочих 
місць у туристичній галузі, зокрема, за раху-
нок перепідготовки безробітних громадян;

– спрямованість на впровадження новацій 
в національну економіку, зокрема, в турис-
тичну сферу.

Кошти на фінансування даних засад будуть 
виділятися з державного, місцевих бюджетів 
та інших цільових фондів, а об’єм кошторису 
на реалізацію формуватиметься, враховуючи 
поставлені завдання та можливості регіонів.

Висновки з цього дослідження. Спільні 
дії державних органів та правильне управ-
ління діяльністю суб’єктів туристичного ринку 
здатні забезпечити високий рівень розви-
тку туризму. Впровадження новацій і нових 
напрямків діяльності в сфері туризму стане 
поштовхом до розвитку регіонів і держави в 
цілому, покращить якість життя суспільства та 
підвищить імідж країни. 

Сталому розвитку туризму сприятиме 
широке пропагування туристичних послуг 
України на міжнародних туристичних виставках 
та через Інтернетресурси; розвиток туристич-
ної інфраструктури; розширення асортименту 
туристичних послуг, максимально адаптова-
них до вимог споживачів; впровадження інно-
ваційних технологій і міжнародних стандартів 
якості національних туристичних продуктів.
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