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ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ ЯК
ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ
Однією з найважливіших і швидкозростаючих складових світової
економіки є сфера послуг. В сучасних умовах розвитку світової економіки,
заснованих на глобалізаційних процесах, сфера послуг стає одним із вагомих
інструментів по зростанню економіки, підвищенню конкурентоспроможності
країни на світових ринках, покращенню добробуту населення.
Туризм відіграє важливу роль та місце на ринку послуг. Туризм як товар
реалізується у формі послуг (матеріальних і нематеріальних). Туризм не є
товаром першої необхідності, тому він стає потребою людини лише при
певному рівні її доходів та певному рівні багатства суспільства.
За міжнародною статистикою, туристом є будь-яка людина, яка
тимчасово відвідує іншу країну з будь-якою метою, крім професійної
діяльності, що оплачується в цій країні. У міжнародній економіці туристами
вважаються особи, які провели за кордоном понад 24 години. В іншому
випадку їх вважають екскурсантами [1, с.11].
На міжнародному рівні туристична політика формується міжнародними
організаціями в сфері туризму, такими як ЮНВТО, Об’єднана федерація
асоціацій туристичних агентств, Міжнародна асоціація готелів і ресторанів,
Всесвітня рада з туризму і подорожей, Міжнародна асоціація повітряного
транспорту та ін. Так, в центрі уваги ЮНВТО як головної міжнародної
організації в сфері туризму є забезпечення сталого розвитку туризму з метою
економічного, соціального та культурного розвитку людства, подолання
бідності та забезпечення миру [3].
Досвід європейських країн показує, що в центрі національної туристичної
політики має бути розробка принципів, створення необхідних умов і
визначення стратегічних орієнтирів розвитку туристичної сфери. Туристична
політика держави знаходить своє втілення в концепціях і цільових програмах
розвитку туризму, визначенні шляхів їх реалізації. Вона має бути підґрунтям
для здійснення регіональної туристичної політики. Регіональна туристична
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політика спирається на національну туристичну політику і знаходить своє
відображення в регіональних програмах розвитку туризму, які створюються з
урахуванням специфічних умов і завдань розвитку конкретних територій.
Туризм - важливий сектор економіки, який грає ключову роль в
глобальній економічній активності, створення робочих місць та експорті
послуг. Туризм є трудомістким сектором, який став головним джерелом
створення робочих місць та є ключовим елементом стратегії ЄС по соціально –
економічному розвитку. Індустрія туризму, а також суміжні сектори
національних економік забезпечують зайнятість 12% працездатного населення
розширеного ЄС, що у натуральних величинах становить 24 млн. робочих місць
[3].
Туризм здійснює істотний соціальний вплив на життя європейського
суспільства. Дослідження досвіду країн і регіонів Європейського Союзу
свідчить про унікальну роль туризму як потужного чинника економічного
зростання, створення нових робочих місць, зміцнення здоров'я широких верств
населення, прогресу культури, розвитку мирних контактів між народами.
Для розвитку туристичної галузі Україна повинна бути націленою на
координацію розвитку туризму із іншими країнами, зокрема, необхідно
окреслити основні принципи щодо забезпечення зростання туризму:

захист туристів і їх вільного пересування, що включає в себе: спрощення
поліцейського і митного контролю на кордонах; підвищення безпеки туристів і
захист їх від недобросовісної реклами; гармонізація політики страхування
туристів; інформування про їх соціальні права;

гармонізація правил діяльності в індустрії туризму: гармонізації
податкової політики в різних країнах; взаємного визнання рівня кваліфікації і
дипломів професійної підготовки;

регіональний розвиток туризму з метою його просування в менш
розвинені регіони союзу, що мають туристський потенціал [4].
Туристський успіх країн-учасниць ЄС на міжнародному туристичному
ринку можна пояснити грамотною політикою країн-учасниць в області
розвитку і просування національних туристичних продуктів на місцевому рівні,
що в свою чергу, підтримується успішної туристичної політикою на
загальноєвропейському рівні.
Туристична діяльність в Україні може і повинна стати галуззю
спеціалізації національної і регіональної економіки, привабливим видом малого
і середнього бізнесу. В сучасних умовах необхідно приділити особливу увагу
фаховим науковим дослідженням з таких пріоритетних напрямів:

статистичного забезпечення розвитку туризму, зокрема обліку
туристичних потоків;

створення кадастрів природних та історико-культурних ресурсів
для розвитку туризму та рекреації;

визначення цільових географічних ринків за кордоном з метою
просування національного туристичного продукту;

розроблення стратегій і програм розвитку туризму та курортів на
загальнодержавному і регіональному рівнях.
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Таким чином, туристична галузь є однією з найбільш прибуткових
складових світового господарства, завдяки якій багато країн зробили потужний
ривок у розвитку економіки. Туризм сприяє диверсифікації економіки,
забезпечує зростання доходів населення і підвищує рівень добробуту нації,
стимулює інвестиційні вкладення, прискорює розвиток експортного потенціалу,
міжнародної діяльності, суміжних галузей економіки, а також відіграє значну
роль в створенні додаткових робочих місць і забезпеченні зайнятості населення.
Вплив туризму на економічний розвиток виявляється і в підвищенні ділової
активності та розширенні виробництва товарів і послуг в результаті збільшення
платоспроможного попиту. Саме тому напрацьовані рекомендації державної
політики щодо підтримки та розвитку туризму в країнах ЄС слід взяти до уваги
в Україні. Важливою складовою економічного зростання національного
виробництва в XXI в. є розвиток ринку туристичних послуг.
Наукові дослідження показують, що саме ця галузь може давати значні
прибутки і поповнення державного бюджету при порівняно невеликих
витратах, так як потенційно здатна до швидкої (в чотири рази вище, ніж в
середньому в світовому господарстві) оборотності капіталу. Міжнародні
експерти з туризму дійшли висновку, що туризм менше, ніж інші галузі
економіки, відчуває на собі вплив економічної кризи, який може протягом
певного часу лише частково уповільнити його розвиток.
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ВСЕСВІТНОЇ ПАНДЕМІЇ COVID-19
За останні десятиліття туризм став динамічно розвиватися, як одна з
найуспішніших галузей в усьому світі. Чи не вперше подорожі стали
доступнішими, а світ відкритішим.
Туризм в усьому світі є важливим економічним фактором, який є
поштовхом до розвитку країни. Ще до недавніх часів неможливо було собі

