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ного господарства на місцях, в кожній окремої країні, повинно 
стати публічне адміністрування на наукової основі, що базується 
на засадах громадянського суспільства мультикультурності та 
утвердження гуманітарних цінностей людства. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ АСПЕКТІВ  
СВІТОВОЇ ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ 

Унікальні пейзажі й природні пам’ятники, різноманітний тва-
ринний і рослинний світ, кристально чисте повітря й вода — це 
ресурси, які приваблюють туристів усього світу. 

Держави повинні чітко оберігати те, що може мати значення 
для розвитку туризму, і проводити конкретні заходи з його роз-
витку у світовому масштабі. 

Місцеві органи влади відповідають за забезпечення розумно-
го управління ресурсами сьогодні, щоб їх могли використовува-
ти й майбутні покоління. За рахунок доходів від туризму можна 
субсидіювати заходи, спрямовані на збереження навколишнього 
середовища. 

Всесвітня туристична організація сьогодні є найвідомішою і 
найбільш визнаною організацією у туристичному світі. Вона бу-
ла заснована 2 січня 1975 року шляхом перетворення неурядово-
го Міжнародного союзу офіційних туристичних організацій 
(МСОТО) в Міжурядову організацію, діючу під патронатом 
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ООН. Мозковий центр ВТО — штаб-квартира знаходиться у Ма-
дриді. Ця організація займається розвитком сталого і загальнодо-
ступного туризму. Завдяки діям у сфері світової туристичної по-
літики, український туризм отримав позитивні імпульси щодо 
підвищення свого авторитету на світовому туристичному ринку. 

За даними Адміністрації Держприкордонслужби України, за 
І півріччя 2017 року до України в’їхало 6,3 млн. туристів, що на 
8,7 % більше, ніж в аналогічному періоді 2016 року. 

Головною мотивацією за цей період є приватні подорожі, на 
які припадає 94,1 % усіх подорожей, та які зросли на 6,8 % у по-
рівнянні з аналогічним періодом 2016 року. 

З метою «туризм» кількість в’їзних іноземців знизилась у 3,4 
рази. Найбільше іноземних громадян, які прибули до України у І 
півріччі 2017 року були з Молдови, Білорусі, Росії, Угорщини, 
Польщі, Румунії, Словаччини, Туреччини, Ізраїлю, Німеччини. 

За даними Адміністрації Держприкордонслужби України, 
протягом І півріччя 2017 року подорожувало по світу 12,5 млн. 
українських туристів, що на 6,1 % більше ніж за аналогічний пе-
ріод 2016 року. 

Найбільша кількість громадян України виїхала до Польщі, 
Росії, Угорщини, Молдови, Білорусії, Туреччини, Румунії, Сло-
ваччини, Єгипту, Німеччини. 

За прогнозами Всесвітньої туристичної організації (ВТО), 
сфера туризму буде прогресувати і в майбутньому. Кількість ма-
ндрівників до 2020 року сягне 1,6 млрд. осіб на рік, що означає 
збільшення туристичних прибуттів у 2,4 рази порівняно з 2000 
роком. При цьому доходи від цієї галузі, за прогнозами ВТО, у 
2016 році складуть 1550 млрд. доларів США, тобто у 3,3 рази 
перевищать рівень 2000 року, а до 2020 року прогнозується збі-
льшення доходів до 2000 млрд. доларів США.  

При щорічному зростанні на 8 % кількість туристичних при-
буттів у Китаї досягне до 2020 року 137,1 млн. дол. Другим за 
популярністю туристичним напрямком стануть США (102,4 
млн.), далі — Франція (93,3 млн.), Іспанія (71,0 млн.), Гонконг 
(59,3 млн.).  

Щоденні витрати туристів, за винятком коштів на авіапереве-
зення, збільшаться до 5 млрд. доларів у день. За прогнозами 
ВТО, має прискоритися розвиток виїзного туризму. Найбільши-
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ми країнами, що генерують туристичні потоки, стануть Німеч-
чина, Японія, США, Китай, Великобританія. Економічна відста-
лість країн Східної Європи є перешкодою для залучення насе-
лення цих країн у міжнародний туризм. 

Аналізуючи матеріали Всесвітньої туристичної організації та 
дані наукових видань і інформаційних джерел [1–6] можна вва-
жати, що прогноз обіцяє у ХХІ столітті найпопулярнішими п’ять 
наступних видів туризму: 

1. Круїзи — вид туризму, що в останні роки дуже швидко ро-
звивається. 

2. Пригодницький туризм — для поціновувачів екстриму. По-
стійно зростає попит на сходження на найвищі гори та екскурсії 
по морських глибинах. 

3. Культурно-пізнавальний туризм — активно розвиватиметь-
ся в Європі, Азії, Близькому Сході, таким чином, зросте необхід-
ність охорони пам’яток культури. 

4. Діловий туризм — сьогодні набув дуже великого значення, 
що пов’язано зі швидкими темпами розвитку світової економіки, 
поглибленням політичних та економічних зв’язків між різними 
державами світу. 

5. Космічний туризм — наразі не є дуже розвинутим, але, за 
даними американських фахівців, він забезпечить щорічний дохід 
у розмірі 10 млрд. доларів США. 

Насторожують тенденції, що оприлюднені ЗМІ у травні 2018 
року щодо зростання суциідального туризму з країн світу до 
Швейцарії. 
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