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Мета — проаналізувати стан міжнародної торгівлі туристичними послугами України в су-
часних умовах та виявлення ключових факторів її розвитку.

Методи. Методами дослідження були діалектичний метод наукового пізнання, загальнона-
укові методи: аналіз, синтез, систематизація, порівняння, метод відносних величин (для аналізу 
інформації щодо динаміки, структури та результативності міжнародної торгівлі туристични-
ми послугами), графічний метод (для візуалізації отриманих результатів), методи економіко-ма-
тематичної статистики та моделювання (для побудови кореляційно-регресійних моделей впливу 
факторів на розвиток міжнародної торгівлі послугами, що пов’язані з подорожами), абстрактно-
логічний метод (для формулювання висновків).

Результати. Проаналізовано динаміку експорту, імпорту та сальдо міжнародної торгівлі ту-
ристичними послугами України. Проведено оцінювання ефективності зовнішньої торгівлі Украї-
ни послугами, пов’язаними з подорожами. Встановлено зниження результативності міжнародної 
торгівлі туристичними послугами, що виявляється у збільшенні негативного сальдо зовнішньотор-
говельних операцій, переформатуванні структури зовнішньоторговельного обороту туристичними 
послугами на користь зростання частки імпорту на 31 %, зниженні темпів розвитку туристич-
ної діяльності з 2014 р. через негативні політичні та соціально-економічні явища. Для визначення 
ключових параметрів розвитку міжнародної торгівлі туристичними послугами України проведено 
багатофакторний кореляційно-регресійний аналіз. Отримано регресійну модель залежності ре-
зультативності зовнішньоторговельних операцій туристичними послугами від політичної ста-
більності в країні. Зроблено висновок про те, що зміна на 1 % індексу політичної стабільності при-
зводить до аналогічної зміни результату міжнародної торгівлі подорожами на 226,58 %.

Ключові слова: міжнародна торгівля, туристичні послуги, сальдо міжнародної торгівлі турис-
тичними послугами, кореляційно-регресійний аналіз.

Постановка проблеми. характерною озна-
кою сучасного етапу розвитку світового рин-
ку є випереджальні темпи зростання торгівлі 
послугами, що зумовлено стрімкими техно-
логічними змінами, інтелектуалізацією пра-
ці, інформатизацією суспільних і виробничих 

відносин. важливою складовою міжнародної 
торгівлі є торгівля туристичними послугами. 
Під впливом глобалізації та інтернаціоналіза-
ції міжнародний туризм стає одним із головних 
чинників посилення конкурентоспроможнос-
ті країни на світових ринках, забезпечуючи 
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валютні надходження до ввП та зайнятість 
значної частини населення, сприяє залучен-
ню іноземних інвестицій та розвитку турис-
тичної інфраструктури. За останніми даними 
uNWto (звіт 2019 г.), у світовому експорті то-
варів і послуг туризм посідає трете місце (7 %) 
після експорту палива і хімічних продуктів [1]. 
експорт міжнародних туристичних послуг у 
2018 р. склав 1,7 трлн дол. сШа, що становить 
29 % світового експорту послуг [1].

розвиток міжнародної торгівлі туристич-
ними послугами в україні має значно нижчі 
показники результативності. За даними всес-
вітньої туристичної організації uNWto, част-
ка україни в структурі іноземних туристичних 
прибуттів Європи в 2018 р. складає 2 %, за-
безпечуючи отримання 1,445 млн дол. сШа, 
що становить 0,3 % від загальноєвропейських 
надходжень від туризму [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідженням туристичних послуг як важливої 
складової міжнародної торгівлі присвячені пра-
ці багатьох учених. Зокрема, аналізом туриз-
му в контексті міжнародної торгівлі послугами 
займалися антоніо Массіо [2], к. Дженсен та 
Д. Чжан [3]. Проведенню багатонаціонально-
го аналізу міжнародної торгівлі туристичними 
послугами присвячене дослідження колективу 
авторів — а. вебстера, Дж. Флетчера, П. хард-
віка, Ю. Моракабаті [4]. емпіричне оцінювання 

впливу міжнародної відкритості в торгових ту-
ристичних послугах на нерівність у заробітній 
платі між робітниками різної кваліфікації у сфе-
рі туризму виконав у своїй роботі с. Петі [5].

вивченням місця україни на міжнародно-
му ринку туристичних послуг займалися такі 
вітчизняні дослідники, як: Б. Білоцерківський 
[6], г. о. горіна  [7], л. П. Давидюк та і. в. тур-
люк [8], козубова н. в. [9], М. П. Мальська, 
н. в. антонюк, н. в. ганич [10], М. с. рахман 
та в. с. оніщенко [11].

Проте, незважаючи на досліджуваність 
проблеми та наявність значної кількості робіт 
із цього питання, постійна зміна кон’юнктури 
туристичного ринку, вплив глобалізаційних 
процесів потребують аналізу основних тен-
денцій розвитку міжнародної торгівлі турис-
тичними послугами в україні.

Мета статті — аналіз стану міжнародної 
торгівлі туристичними послугами україни в 
сучасних умовах та виявлення ключових фак-
торів її розвитку.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
розглянемо більш докладно динаміку послуг, 
пов’язаних з подорожами, за даними Держком-
стату україни про динаміку структури експорту-
імпорту послуг протягом 2008–2018 рр. (рис. 1).

Динаміка експорту, імпорту та сальдо тор-
гівлі туристичними послугами в україні (рис. 1) 
свідчить про тенденцію зростання імпорту та 

Рис. 1. Динаміка експорту, імпорту та сальдо торгівлі туристичними послугами в Україні, млн дол. США 
(побудовано за даними Держкомстату України [12])*

* інформацію за 2010–2013 наведено без урахування тимчасово окупованої території автономної респуб-
ліки крим та м. севастополя, за 2014–2016 рр. — без урахування тимчасово окупованої території авто-
номної республіки крим, м. севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, за 
2017–2018 рр.— без урахування тимчасово окупованої території автономної республіки крим, м. севас-
тополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та луганській областях.
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скорочення експорту туристичних послуг, що 
призводить до збільшення негативного сальдо 
торгівлі. так, з урахуванням скоригованих да-
них негативне сальдо наявне в період 2010–2018 
рр., а його приріст за цей період склав 639,4 %. 
Позитивний результат у зовнішній торгівлі по-
дорожами був протягом 2008–2009 рр., однак у 
кількісному вираженні він скорочувався.

Щодо динаміки експорту туристичних 
послуг (табл. 1), то протягом 2008–2018 рр. 
він не мав чіткої тенденції розвитку. в окре-
мі періоди експорт зростав (2010, 2012 та 2013 
рр.), а максимальний приріст зафіксовано в 
2012–2013 рр. — 30,02 % у зв’язку з проведен-
ням Євро-2012. Максимальну вартість турис-
тичних послуг було експортовано в 2008 р.

найбільші темпи скорочення експорту 
було зафіксовано в 2008–2009 рр. через вплив 
світової фінансової кризи (-39,29 %), 2010–
2011 рр. (-33,6 %) та в 2014–2015 рр. (36,32 %) 
у зв’язку з негативними соціально-економіч-
ними явищами.

Загальне скорочення експорту туристич-
них послуг за 2008–2018 р. перевищило 40 % 
та склало 41,85 %, що пояснюється зменшен-
ням попиту через анексію криму, проведен-
ня ато, зростанням небезпеки через низку 
терактів, складним політичним та соціально-
економічним становищем україни.

імпорт туристичних послуг за 2008–
2018 рр. зріс майже на 130 %. найбільші темпи 
скорочення імпорту спостерігаються в 2009 р. 
(-33,57 %) та в 2016 р. (-12,24 %). найвищі тем-
пи приросту імпорту були в 2011–2012 рр. та 
протягом останніх двох років (31,79 %), а мак-

симальний розмір імпорту припадає на 2018 р. 
та становить 979,4 млрд дол. сШа.

Щодо сальдо міжнародної торгівлі украї-
ни послугами, пов’язаними з подорожами, то 
його скорочення зафіксовано в 2008–2009 рр. 
(-36,64 %). 2010–2011 рр. (-17,65 %), 2014–
2015 рр. (12,34 %), 2015–2016 рр. (-12,15 %). у 
2016–2018 рр. та загалом за весь досліджува-
ний період сальдо зростає, однак має від’ємне 
значення через перевищення темпів приросту 
імпорту над темпами зміни експорту.

аналіз динаміки частки експорту послуг, 
пов’язаних з подорожами, у загальному екс-
порті послуг в 2010–2018 рр. свідчить про її 
скорочення (рис. 2).

Максимальну значущість експорту турис-
тичних послуг зафіксовано в 2008 р. (4,02 %), 
а найменшу — в 2014 р. (1,98 %). Деяке по-
ліпшення спостерігається в 2012 р. через про-
ведення Євро-2012 — частка експорту ту-
ристичних послуг зростає до 2,78 %, але вже 
в 2013–2016 рр. показник знов скорочуєть-
ся. Протягом 2017–2018 рр. частка експорту 
зростає та досягає 2,42 % у 2018 р.

Щодо частки імпорту туристичних послуг 
у загальному імпорті послуг, то скорочення 
зафіксовано лише в 2008–2009 рр. на 1,21 % 
через вплив світової фінансової кризи, а про-
тягом іншого періоду вона стабільно збільшу-
ється. Частка імпорту послуг за подорожами 
зросла за 2008–2018 рр. більше ніж у 2,5 рази 
та становила в 2018 р. 16,87 %.

Проаналізуємо ефективність торгівлі по-
слугами, пов’язаними з подорожами, в укра-
їні (табл. 2).

Рис. 2. Частка експорту та імпорту послуг, пов’язаних з подорожами, в загальному експорті та імпорті 
послуг в Україні, % (побудовано за даними Держкомстату України [12])

* інформацію за 2010–2013 наведено без урахування тимчасово окупованої території автономної респуб-
ліки крим та м. севастополя, за 2014–2016 рр. — без урахування тимчасово окупованої території авто-
номної республіки крим, м. севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, за 
2017–2018 рр.— без урахування тимчасово окупованої території автономної республіки крим, м. севас-
тополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та луганській областях.
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Зовнішньоторговельний оборот турис-
тичними подорожами за аналізований пе-
ріод виріс на 37,8 %, а найбільші ланцю-
гові темпи його приросту спостерігалися в 
2010 р. (125,1 %), 2012 р. (126,15 %), у 2017 р. 
(128,36 %) та в 2018 р. (122 %).

у структурі зовнішньоторговельного обо-
роту туристичними послугами за 2008–2018 рр. 
спостерігається переформатування на користь 
зростання частки імпорту на 31 % за весь пері-
од. Якщо в 2008–2010 рр. частка експорту в зо-
внішньоторговельному обороті перевищувала 
50 %, то з 2011 р. вона щорічно знижувалася та 
в 2018 р. становила лише 22,64 %.

відповідно показник покриття експорту 
імпортом знизився за аналізований період на 
86,4 % та в 2018 р. складав лише 29,27 %, при 
чому експорт перевищував імпорт лише в пе-
ріод 2008–2010 рр.

Дані тенденції свідчать про зниження ре-
зультативності міжнародної торгівлі туристич-
ними послугами, що пояснюється фінансово-
економічною кризою останніх років, анексією 
ар крим та проведенням антитерористичної 
операції на території Донецької та луганської 
областей, які негативно вплинули на розвиток 
бізнесу в сфері туризму. Для підтвердження ви-
явлених тенденцій був проведений багатофак-

Таблиця 1
Темпи приросту експорту, імпорту та сальдо торгівлі туристичними послугами в Україні, % 

(побудовано за даними Держкомстату України [12])

роки
темп приросту 

експорту, %
темп приросту імпорту, 

%
темп приросту торговельного 

сальдо, %

2009/2008 -39,29 -33,57 -36,64

2010/2009 27,37 22,70 25,10

2011/2010 -33,60 -0,15 -17,65

2012/2011 19,30 32,82 27,12

2013/2012 30,02 23,62 26,16

2014/2013 -8,77 19,26 7,82

2015/2014 -36,32 0,31 -12,34

2016/2015 -11,89 -12,24 -12,15

2017/2016 2,14 0,93 1,24

2018/2017 18,28 31,79 28,36

2018/2008 -41,85 129,9 37,78

Таблиця 2
Показники ефективності зовнішньої торгівлі послугами, пов’язаними з подорожами, в Україні 

(розраховано автором за даними Держкомстату України [13])

роки
Зовнішньоторговельний 

оборот (Зо), млн дол. сШа
Частка експорту в 

Зо, %
Частка експорту в 

Зо, %
Покриття експор-

ту імпортом, %

2008 918,9 53,64 46,36 115,70

2009 582,2 51,39 48,61 105,73

2010 728,3 52,33 47,67 109,76

2010* 599,8 42,19 57,81 72,99

2011* 762,4 39,60 60,40 65,56

2012* 961,8 40,81 59,19 68,95

2013* 1037,0 34,53 65,47 52,75

2014* 909,1 25,09 74,91 33,49

2015* 798,6 25,16 74,84 33,62

2016* 808,5 25,39 74,61 34,02

2017* 1037,7 23,39 76,61 30,54

2018* 1266,0 22,64 77,36 29,27

Зміна за 2008–
2018 рр.,% 37,8 -31,00 31,00 -86,43

* інформацію за 2010–2013 наведено без урахування тимчасово окупованої території автономної респуб-
ліки крим та м. севастополя, за 2014–2016 рр. — без урахування тимчасово окупованої території авто-
номної республіки крим, м. севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції, за 
2017–2018 рр.— без урахування тимчасово окупованої території автономної республіки крим, м. севас-
тополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та луганській областях.
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торний аналіз залежності сальдо міжнародної 
торгівлі туристичними послугами від факторів, 
що впливають, в якості яких були обрані курс 
долара до національної валюти — гривні (Х1); 
індекс політичної стабільності (Х2), рівень се-
редньомісячної зарплати населення (Х3). ін-

Таблиця 4
Регресійна статистика для лінійної моделі залежності сальдо 

міжнародної торгівлі туристичними послугами від курсу долара 
до гривні, індексу політичної стабільності, рівня середньомісячної 

зарплати(побудовано автором)

Показник Значення

Множинний коефіцієнт кореляції R 0,945

коефіцієнт детермінації R-квадрат 0,89

нормований R-квадрат 0,85

стандартна похибка 93,79

спостереження 11

Таблица 3
Кореляційна матриця

У Х1 Х2 Х3
У 1
Х1 –0,856642004 1
Х2 0,881834841 –0,90919663 1

Х3 –0,728023699 0,605310608 –0,491835952 1

Таблиця 5
Дисперсійний аналіз для лінійної моделі залежності сальдо міжнародної торгівлі туристичними послугами 

від курсу долара до гривні, індексу політичної стабільності, рівня середньомісячної зарплати 
(побудовано автором)

 Показник df SS MS f-критерій Фішера Значущість f

регресія 3 509647,9149 169882,6383 19,30943129 0,000916865

Залишок 7 61585,36986 8797,90998

всього 10 571233,2847

Таблиця 6
Результати побудови лінійної моделі залежності сальдо міжнародної торгівлі туристичними послугами  

від курсу долара до гривні, індексу політичної стабільності, рівня середньомісячної зарплати  
(побудовано автором)

Параметр коефіцієнти
стандартна 

похибка
t-статистика P-значення нижні 95 % верхні 95 %

Y-перетин 13,94093736 63,1093341 0,220901354 0,831474312 -135,2889245 163,1707992

Змінна X
1

0,011528928 0,082347099 0,140004062 0,892600062 -0,18319102 0,206248877

Змінна X
2

187,134167 77,8079453 2,405077866 0,047113382 3,147612641 371,1207214

Змінна X
3

-0,037446015 0,014907143 -2,511951166 0,040281809 -0,072695807 -0,00219622

формаційною базою для формування вибірки 
вихідних показників слугували дані Держком-
стату україни [12] та міжнародних організацій 
[13]. За допомогою вбудованих функцій Па-
кета аналізу Excel було отримано кореляційну 
матрицю, наведену в табл. 3.

отримані коефіцієнти кореляції свідчать 
про наявність сильного зв’язку між впливо-
вими змінними та залежним фактором, отже 
відібрані чинники можуть бути включені до 
регресійної моделі.

За цими факторами було побудовано ре-
гресійну модель, отримані результати наведе-
но в табл. 4–6.

отже, регресійна модель має вигляд:
 У = 13,94 + 0,0115.Х1+187,13.Х2 – 0,037.Х3, 

отримані результати свідчать про дуже 
високий статистичний зв’язок зміни сальдо 
міжнародної торгівлі туристичними послуга-

ми та всіх факторів у сукупності: коефіцієнт 
кореляції становить 0,95, а коефіцієнт детер-
мінації — 0,89.
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отримана модель є статистично досто-
вірною, бо фактичний коефіцієнт f

факт
=19,31 

більше за f
табл

=4,35.
аналіз значущості кожного фактора 

окремо за критерієм ст’юдента (t-Statistic та 
P-значення у таблиці) свідчить про те, що не 
всі фактори є статистично значущими: при 
рівні t

табл
=2,22 лише для фактору Х2 зберіга-

ється рівність t
фак

т > t
табл

.

таким чином, зазначену модель не можна 
вважати адекватною через необхідність ви-
ключення змінних Х1 та Х3.

Шляхом виключення факторів х1 та х3 
отримаємо модель (2):

 у=-64,13+226,58*х2,  (2)

Показники адекватності рівняння наведе-
ні в табл. 7–9.

Таблиця 7
Регресійна статистика для лінійної моделі залежності сальдо міжнародної 

торгівлі туристичними послугами від індексу політичної стабільності 
(побудовано автором)

Показник Значення
Множинний коефіцієнт кореляції R 0,881834841
Коефіцієнт детермінації R-квадрат 0,777632687
Нормованний R-квадрат 0,752925207
Стандартна похибка 118,8012396
Спостереження 11

Таблиця 8
Дисперсійний аналіз для лінійної моделі залежності сальдо міжнародної торгівлі туристичними послугами 

від індексу політичної стабільності (побудовано автором)

 Показник df SS MS F-критерій Фішера Значущість F
Регресія 1 444209,6739 444209,6739 31,4735744 0,000329968
Залишок 9 127023,6108 14113,73454
Всього 10 571233,2847

Таблиця 9
Результати побудови лінійної моделі залежності сальдо міжнародної торгівлі туристичними послугами  

від індексу політичної стабільності (побудовано автором)

Параметр коефіцієнти
стандартна 

похибка
t-статистика P-значення нижні 95 % верхні 95 %

y-перетин -64,13080941 53,51872537 -1,198287309 0,261406655 -185,1985771 56,93695829

Змінна X
2

226,5838261 40,38832777 5,610131406 0,000329968 135,2190813 317,9485709

оцінка результатів регресійного аналі-
зу свідчить про дуже високий статистичний 
зв’язок між результативним показником та 
впливовою змінною: коефіцієнт кореляції — 
0,88 та коефіцієнт детермінації — 0,77 є ви-
сокими. аналіз значущості фактора окре-
мо за критерієм ст’юдента (t-Statistic та 
P-значення у таблиці) свідчить про статистич-
ну значущість змінної Х2: при рівні t

табл
= 2,22 

зберігається рівність t
факт 

> t
табл

. статистичну 
достовірність моделі підтверджує фактичний 
коефіцієнт f

факт
=31,47, що більше f

табл 
= 5,12.

отже, отримане рівняння (2) дозволяє зро-
бити висновок про прямий зв’язок між індексом 
політичної стабільності та сальдо міжнародної 
торгівлі туристичними послугами. аналіз кое-
фіцієнтів еластичності свідчить про те, що зміна 

на 1 % індексу політичної стабільності призво-
дить до аналогічної зміни результату міжнарод-
ної торгівлі подорожами на 226,58 %.

Висновки. на підставі проведеного ана-
лізу міжнародної торгівлі туристичними 
послугами в україні можна констатувати 
неефективність зовнішньої торгівлі турис-
тичними послугами в україні, що підтвер-
джується зростанням імпорту та скоро-
ченням експорту туристичних послуг, що 
призводить до збільшення негативного 
сальдо торгівлі; зниженням темпів розвитку 
туристичної діяльності з 2014 р. через неста-
більність політичного становища, військо-
вого конфлікту на сході країни, погіршен-
ням соціально-економічного становища 
тощо.
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Проведений кореляційний аналіз залеж-
ності сальдо міжнародної торгівлі туристич-
ними послугами та впливових чинників дав 
змогу встановити, що найбільш значущим 
чинником у сучасних умовах є політична ста-
більність у країні.

таким чином, розвиток зовнішньої тор-
гівлі україни туристичними послугами та з її 
допомогою економіки країни в найближчій 
перспективі залежить від стабілізації політич-
ного середовища, зниження кризових соці-
ально-економічних явищ, сприяння зміцнен-
ню національної валюти.

напрямами подальших наукових розро-
бок у цій сфері можуть бути дослідження щодо 
подальшого врахування впливу чинників для 
розвитку зовнішньоторговельних відносин у 
сфері туризму.
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Objective. The purpose of the study is to analyze the international trade in tourist services of Ukraine in 
modern conditions and identify the key factors of its development.

Methods. The research methods are the dialectical method of scientific knowledge, general scientific 
methods: analysis, synthesis, systematization, comparison, the method of relative values    (for analyzing in-
formation on the dynamics, structure and effectiveness of international trade in tourism services), the graphi-
cal method (for visualizing the results), methods of economic and mathematical statistics and modeling (to 
build correlation-regression models of the influence of factors on the development of international trade in 
travel-related services), abstract logical method (to draw conclusions).

Results. The dynamics of exports, imports and balances of international trade in tourist services of 
Ukraine is analyzed. An assessment of the effectiveness of Ukraine’s foreign trade in travel-related services 
has been carried out. A decrease was found in the effectiveness of international trade in tourism services, 
which is expressed in an increase in the negative balance of foreign trade operations, reformatting of the 
structure of foreign trade in tourism services in favor of a 31 % increase in the share of imports, and a de-
crease in the rate of development of tourism activity since 2014 due to negative political and socio-economic 
phenomena.

To determine the key parameters for the development of international trade in tourism services in 
Ukraine, a multivariate correlation and regression analysis was carried out. A regression model of the depen-
dence of the effectiveness of foreign trade in tourism services on political stability in the country is obtained. 
It is concluded that a 1 % change in the political stability index leads to a similar change in the result of 
international travel trade by 226.58 %.

Key words: international trade, tourist services, balance of international trade in tourist services, corre-
lation-regression analysis.

Цель — проанализировать международную торговлю туристическими услугами Украины в со-
временных условиях и выявить ключевые факторы ее развития.

Методы. Методами исследования были: диалектический метод научного познания, общена-
учные методы: анализ, синтез, систематизация, сравнение, метод относительных величин (для 
анализа информации о динамике, структуре и результативности международной торговли тури-
стическими услугами), графический метод (для визуализации полученных результатов), методы 
экономико-математической статистики и моделирования (для построения корреляционно-ре-
грессионных моделей влияния факторов на развитие международной торговли услугами, связанные 
с путешествиями), абстрактно-логический метод (для формулирования выводов).

Результаты. Проанализирована динамика экспорта, импорта и сальдо международной тор-
говли туристическими услугами Украины. Проведена оценка эффективности внешней торгов-
ли Украины услугами, связанными с путешествиями. Установлено снижение результативности 
международной торговли туристическими услугами, которое выражается в увеличении отри-
цательного сальдо внешнеторговых операций, переформатировании структуры внешнеторгового 
оборота туристическими услугами в пользу роста доли импорта на 31 %, снижении темпов раз-
вития туристической деятельности с 2014 г. из-за негативного политического и социально-эконо-
мического явления. Для определения ключевых параметров развития международной торговли ту-
ристическими услугами Украины проведен многофакторный корреляционно-регрессионный анализ. 
Получена регрессионная модель зависимости результативности внешнеторговых операций тури-
стическими услугами от политической стабильности в стране. Сделан вывод о том, что измене-
ние на 1 % индекса политической стабильности приводит к аналогичному изменению результата 
международной торговли путешествиями на 226,58 %.

Ключевые слова: международная торговля, туристические услуги, сальдо международной 
торговли туристическими услугами, корреляционно-регрессионный анализ.
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