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ВПЛИВ ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ НА МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ (НА 

ПРИКЛАДІ ІТАЛІЇ) 

 

У статті висвітлено вплив галузі туризму на міжнародні відносини, 

які ґрунтуються на прикладі галузі туризму Італії. Здійснено детальне 

дослідження загального впливу галузі туризму на міжнародні відносини, 

зокрема, розкрито головні аспекти становлення галузі туризму як однієї з 

пріоритетних сфер діяльності людини. В ході дослідження з’ясовано 

доцільність туризму в світовій та регіональній економіці, а також його 

значення для економіки Італії. Сформовано основні чинники динамічного 

розвитку галузі туризму Італії та її вагомого значення для країни. Надано 

аргументи щодо високих показників розвитку туризму Італії (туристичних 

прибуттів та прибутків), підкріплені статистичними даними,  досліджено 

питання економічної рентабельності галузі туризму Італії та  її 

загальнодержавна економічна орієнтація. Визначено  головні чинники впливу 

галузі туризму Італії на міжнародні відносини. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із 

важливими науковими та практичними завданнями. Міжнародні 

відносини в ХХІ столітті досягли абсолютно нового рівня свого розвитку, 

оскільки такі динамічні трансформаційні процеси, які відбуваються в них є 

свідченням надвисокого значення для всього сучасного світу. Однією з 



головних особливостей сучасних міжнародних відносин є стабільне 

зростання ролі галузі туризму в них. Туризм досяг настільки високо рівня 

розвитку, що його вплив на розвиток сучасних міжнародних відносин досить 

значний. Крім того, галузь туризму здійснює прямий вплив на міжнародні 

економічні відносини, дозволяючи встановлювати більш тісні коопераційні 

зв’язки між країнами. 

Принципово важливим аспектом дослідження є вивчення впливу 

туризму на міжнародні відносини на основі прикладу Італії, оскільки її роль в 

світовій туристичній галузі є вагомою і кількість міжнародних туристичних 

прибуттів та отриманих прибутків є яскравим свідченням її популярності як 

туристичної дестинації. Крім того, міжнародні відносини, нині, динамічно 

видозмінюються, що тільки підвищує рівень зацікавленості багатьох вчених 

до галузі туризму в структурі міжнародних економічних відносин.   

На тлі недостатньої дослідженості питання впливу галузі туризму на 

міжнародні відносини виникає потреба в системному проведенні аналізу цієї 

проблеми, формулюванні головних причин, що зумовлюють цей вплив, а 

також дослідженні цього питання на основі італійського прикладу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основою дослідження 

слугують наукові праці зарубіжних та вітчизняних учених з питання впливу 

галузі туризму на міжнародні відносини та ролі Італії в світовому туризмі. У 

науковій літературі питання впливу туризму на міжнародні відносини та 

розвиток цієї галузі в Італії висвітлювалися в працях таких зарубіжних та 

вітчизняних учених, які акцентують свою увагу на загальній ролі 

міжнародних відносин в сучасному туризмі (Al-Saadi Navaar [4], 

Ю.А. Бревнова  [15]), розкривають основні аспекти впливу галузі туризму на 

світову економіку (Adrian Serban-Comanescu [5]), присвячують свої 

дослідження галузі туризму Італії  (П.В. Доан [16]), а також зосереджують 

свою увагу ролі Італії в міжнародних відносинах та світовій економіці 

(Д. Кузнєцова [17], Є.А. Пантєлєєв [18], Є.В. Прушківська та І.В. Карнарук 

[19]). 



Вивчення виданих робіт з питання впливу галузі туризму на 

міжнародні відносини та туризму в Італії дозволяє зробити висновок, що 

питання взаємозв’язку міжнародних відносин та галузі туризму, впливу 

туризму на розвиток міжнародних відносин та світову економіку, значення 

туризму для Італії та місце цієї країни на міжнародній арені, робить питання 

цього дослідження досить актуальним.  

Формулювання мети статті. Метою наукового дослідження є 

характеристика впливу галузі туризму на міжнародні відносини на основі 

прикладу Італії. 

Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких 

завдань: 

− обґрунтувати причини становлення туризму в ХХІ столітті однією з 

домінантних сфер діяльності людини та його вплив на міжнародні 

відносини; 

− з’ясувати значення галузі туризму для економіки Італії; 

− проаналізувати головні чинники, що сприяли динамічному розвитку 

туризму в Італії; 

− здійснити аналіз туристичних прибуттів та прибутків за останні 10 

років в Італії; 

− з’ясувати головні аспекти, які впливають на міжнародні відносини з 

точки зору галузі туризму.  

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Міжнародні відносини 

в ХХІ столітті є одним із ключових важелів встановлення та успішного  

розвитку міждержавних та міжнаціональних відносин в світі. 

Підтвердженням цього факту є те, що міжнародні відносини стабільно і 

щорічно збільшують свій вплив на цілу низку інших сфер діяльності людини, 

а не тільки вищезгадані міждержавні та міжнаціональні відносини. Крім того, 

в останнє десятиліття, сфера туризму стала виступати активним учасником 

міжнародних відносин, в тому числі, міжнародних економічних відносин. 



Сучасні міжнародні відносини охоплюють значний спектр 

різногалузевих зв’язків між державами, зокрема, «…економічних, 

дипломатичних, соціальних, політичних, юридичних» тощо [15, с. 162]. В 

зв’язку з цим, сучасні взаємовідносини між державами базуються на 

встановленні чітких коопераційних зв’язків практично в усіх сферах 

діяльності людини, що призводить до створення та подальшого динамічного 

видозмінення коопераційної «павутини».  

Нині, міжнародна туристична індустрія досягла піку свого розвитку, 

оскільки явище туризму стало не просто однією з форм проведення людиною 

свого дозвілля, а цілком обґрунтованою частиною нормального 

повсякденного життя. Наприклад, «…туристична галузь сприяє стрімкому 

економічному зростанню, розвитку та покращенню соціальної сфери країни 

та регіону, сприяє створенню нових робочих місць, тим самим здійснюючи 

свій внесок в розбудову світового ринку праці, а також покращує рівень 

життя населення в певній країні чи певному туристичному регіоні або 

субрегіоні» [5, с. 386]. Свідченням цього може слугувати той факт, що 

туризм в ХХІ столітті досяг неймовірних показників відвідуваності та 

отриманих прибутків, зокрема в 2018 році кількість туристів в світі 

становила 1,4 мільярди осіб, що нині є абсолютним рекордом (рис. 1) [7, 14, 

10, 11, 12, 9, 8]. 

З діаграми 1 видно, що в ХХІ столітті чітко простежується тенденція 

щодо стабільного збільшення туристичних прибуттів в світі в період від 2000 

до 2018 року. Наприклад, на початку міленіуму в світі налічувалося майже 

690 мільйонів туристів, кількість яких в подальші роки невпинно зростала, і в 

2018 році досягла 1,4 мільярди осіб! Такі результати є свідченням того, що 

туризм сприяє встановленню тісніших міжнародних відносин в світі, 

оскільки туристичний обмін між країнами покращує їхні взаємовідносини 

шляхом пізнання культурних, релігійних, соціальних тощо аспектів їхнього 

життя. Al-Saadi Navaar стверджує, що  однією з основних задач галузі 

туризму ХХІ століття є «…підтвердження домінантного статусу над 



політичною сферою, що в кінцевому результаті призведе до вагомішої ролі 

туризму в міжнародних відносинах ніж самої політики» 4, с. 46.    

 

*Джерело: складено автором на основі: UNWTO Highlights, 2001, 2006, 2011, 

2015, 2016, 2017, 2018, 2019 Edition [7], [14], [10], [11], [12], [9], [8].  
 

Рис. 1. Динаміка збільшення туристичних прибуттів в світі в період 

2000-2018 рр., млн осіб 

В епоху стрімких трансформацій міжнародних відносин туризм є 

однією з найвагоміших галузей світової економіки. Це пояснюється тим, що 

в практично всіх країнах світу є резонні причини для розвитку та просування 

свого власного туристичного продукту, так як все більше і більше країн 

світу, особливо зі значною кількістю туристичних ресурсів, проголошує 

туризм домінантною галуззю державної економіки, а в деяких випадках саме 

завдяки туризму стверджує ім’я своєї країни на міжнародній арені. Зараз, 

світова галузь туризму «…генерує близько 10% робочих місць в світі, а 

також приносить близько 10% до світового ВВП…», що тільки підтверджує 

значення туризму для сучасних міжнародних відносин та міжнародних 

економічних відносин зокрема [13]. 

Туристична галузь в Італії має величезне значення для економіки та 

статусу країни на міжнародній арені в цілому. Нині Італія «…посідає п’яту 

позицію за туристичною відвідуваністю серед усіх інших країн світу і 
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складає 62 мільйони осіб» [1].Загалом, серед найбільш відвідуваних країн 

світу домінують країни Європейського туристичного регіону, що й не є 

дивним, оскільки саме це туристичний регіон посідає перше місце серед всіх 

інших за відвідуваністю та прибутковістю. Для детального дослідження та 

порівняння проаналізуємо статистичні дані з таблиці 1, в якій демонструється 

десятка найвідвідуваніших країн світу (табл.1) [6]. 

Таблиця 1. 

Найвідвідуваніші країни світу станом на 2018 рік, млн осіб 

№ Країна 
Чисельність 

туристів, млн осіб 
Туристичний регіон 

1 Франція 89 Європейський 

2 Іспанія 83 Європейський 

3 США 80 Американський 

4 КНР 63 Азійсько-Тихоокеанський 

5 Італія 62 Європейський 

6 Туреччина 46 Європейський 

7 Мексика 41 Американський 

8 Німеччина 39 Європейський 

9 Таїланд 38 Азійсько-Тихоокеанський 

10 Великобританія 36 Європейський 

*Джерело: складено автором на основі: The World’s Most Visited Countries [6].  

З поданої таблиці 1 видно, що найбільша кількість країн, яким нині 

туристи надають перевагу складають з Європейського туристичного регіону 

– 6 країн, Американський, який представлений в рейтингу США – 80 млн. та 

Мексикою – 41 млн., а також Азійсько-Тихоокеанський з Китаєм – 63 млн. і 

Таїландом – 38 млн. Варто зауважити, що в рейтингу поки що зовсім відсутні 

країни з двох туристичних регіонів, а саме Близькосхідного та 

Африканського. Лідерство станом на 2018 рік обіймає Франція з 89 

мільйонами відвідувачів, а замикає десятку найвідвідуваніших країн світу 

Великобританія з 36 млн. туристів. 



Італія є однією з найрозвинутіших країн Європи та світу, що 

підтверджує її статус членство в «G7» та багатьох інших авторитетних 

міжнародних організаціях. Можна з впевненістю ствердити, що роль туризму 

в успішному розвитку міжнародних відносин Італії з іншими державами 

світу є безсумнівною, оскільки вагомою перевагою Італії є те, що вона 

членом ЄС і частиною її загальної цілеспрямованої політики, яка орієнтована 

на просування туристичної галузі та багатьох інших сфер діяльності людини.  

Серед головних причин, які сприяють «…стабільному розвитку 

туристичної галузі Італії, її входженню в п’ятірку найвідвідуваніших країн 

світу вже багато років…» та збереженню таких показників є [18, с. 253]: 

− спільна та скоординована політика країн ЄС; 

− спільне історичне минуле зі значною кількістю європейських країн; 

− компактне географічне розташування та зручність у перетині кордонів 

між країнами ЄС та Шенгенської зони; 

− тісні економічні та коопераційні зв’язки Італії з багатьма країнами 

світу та Європи зокрема; 

− наявність значних спільних рис в культурі, релігії та цивілізаційних 

аспектах. 

«Італія посідає третє місце серед країн ЄС за кількістю туристичних 

відвідувань після Іспанії та Франції» [20].Завдяки неймовірній історичній 

спадщині та спадку Римської імперії, Італія завжди була важливим гравцем в 

міжнародних відносинах. Вагомим фактором ролі Італії в сучасних 

міжнародних відносинах є «…доволі високі позиції впливу на країни 

Балканського півострову та Адріатичний регіон в цілому, що пояснюється 

збільшенням свого власного авторитету на міжнародній арені, а також 

зміцненні своїх позицій на туристичному ринку Південної Європи або серед 

країн Середземномор’я» [17, с. 82].   

Як вже було зазначено вище, Італія за туристичною відвідуваністю в 

Європі поступається лише Іспанії та Франції, хоче серед інших країн 

Середземноморського туристичного субрегіону й Європи зокрема, Італія має 



найвищі показники за кількістю туристичних відвідувань. Для порівняння 

скористаємося наведеними нижче статистичними даними, де 

демонструються туристичні потоки в Італії, а також відсоткова частка 

збільшення цих прибуттів в період від 2007 до 2017 року (табл. 2) [3]. 

 

Таблиця 2. 

Динаміка збільшення туристичних прибуттів в Італії в період                       

2007-2017 рр., млн осіб 

Роки 
Чисельність туристів, 

млн осіб 
Частка, % 

2017 58,3 11,23 

2016 52,4 3,23 

2015 50,7 4,44 

2014 48,6 1,83 

2013 47,7 2,90 

2012 46,4 0,52 

2011 46,1 5,71 

2010 43,6 0,90 

2009 43,2 1,18 

2008 42,7 -2,11 

2007 43,6 6,32 

*Джерело: складено автором на основі: Italy – number of arrivals [3]. 

Згідно статистичних даних таблиці 2 видно, що туристичні 

відвідування Італії щорічно зростають, за винятком 2008 року, де в 

порівнянні з 2007 роком кількість туристів зменшилася на 2,11%. Загальна 

ситуація свідчить про те, що Італія з наявною в ній великою кількістю 

історико-архітектурних та природних ресурсів, а також значної кількості 

об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО стабільно залишається однією з 

найпривабливіших туристичних дестинацій для відвідувачів з багатьох країн 

світу. Загалом, порівняно з 2007 роком, де кількість туристичних відвідувань 



Італії становила 43,6 мільйони осіб, в 2017 вона досягла 58,3 мільйони, що є 

одним із найкращих показників зростання кількості туристів за десять років. 

З точки зору економічної значущості, туризм для Італії є реально 

вагомим джерелом поповнення державного бюджету і загального 

покращення стану економіки. Уряд Італії здійснив цілу низку заходів, 

направлених на «…модернізацію галузі туризму, тобто її повного 

переорієнтування на стандарти ЄС та світових туристичних лідерів, а також 

забезпечення її злагодженого функціонування за допомогою стабільного та 

збільшеного фінансування за рахунок здійснення кращої політики 

пропагування» [16, с 27].  Для підтвердження економічної важливості галузі 

туризму для Італії можна проаналізувати наведені нижче статистичні дані, в 

яких демонструються валютні надходження у ВВП Італії від галузі туризму в 

період від 2008 до 2018 року, а також відсоткові співвідношення у порівнянні 

з минулим роком (табл. 3) [2]. 

Таблиця 3. 

Динаміка збільшення валютних надходжень від туризму у ВВП Італії в 

період 2008-2018 рр., млрд.  

Роки 
Валютні надходження, 

млрд. 
Частка, % 

2018 274,9 8,48 

2017 253,4 6,62 

2016 237,7 1,78 

2015 233,5 -10,82 

2014 261,9 5,36 

2013 248,5 7,63 

2012 230,9 -3,57 

2011 239,5 14,22 

2010 209,7 -3,61 

2009 217,5 -13,42 

2008 251,2 -2,02 

*Джерело: складено автором на основі: Italy – contribution of travel and tourism to 

GDP in current prices (billion US dollars) [2]. 



Загалом для Італії є більш підходящим саме акцент на міжнародні 

туристичні потоки, а не на внутрішні, хоча й внутрішній туризм Італії є 

доволі розвиненим та популярним. Це пояснюється тим, що Італія «…має 

більшу зацікавленість в міжнародних економічних відносинах більш ніж інші 

країни Європи, оскільки це є її особливістю італійської економіки» [19, с. 

81].Саме через це, можна ствердити, що галузь туризму здійснює вагомий 

вплив на формування та подальший розвиток міжнародних відносин та 

міжнародних економічних відносин Італії зокрема. Тому, на основі 

вищенаведеної інформації можна виділити наступні аспекти впливу галузі 

туризму на функціонування міжнародних відносин Італії: 

− вигідне географічне та туристичне розташування Італії в 

Європейському туристичному регіоні; 

− значне забезпечення Італії туристичними ресурсами, що власне, 

приваблює відвідувачів з усього світу; 

− значні прибутки від туристичної галузі, які займають видиме місце у 

структурі ВВП Італії; 

− загальноекономічна орієнтація країни на міжнародний туризм та інші 

галузі економіки. 

Хоча, варто зауважити, що будучи частиною Європейського Союзу та 

будучи інтегрованою в усі зовнішньополітичні, економічні тощо процесі, 

Італія завжди буде мати суттєву ролі в міжнародних відносинах та в світовій 

галузі туризму зокрема. 

Висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок 

з цього напрямку. На основі проведеного аналізу висвітлено вплив галузі 

туризму на міжнародні відносини на прикладі функціонування галузі 

туризму Італії. Зокрема, в ході дослідження з’ясовано головні причини 

становлення туризму як однієї з найперспективніших галузей ХХІ століття, 

серед яких: економічне зростання, розвиток та покращення соціальної сфери 

країни та регіону, створення нових робочих місць, а також покращення рівня 

життя населення в певній країні чи певному туристичному регіоні або 



субрегіоні тощо. Розкрито значення для економіки Італії, що підтверджено 

кількістю щорічних відвідувань туристами цієї країни – 62 млн осіб в 2018 

році (V місце в світі та III в Європі!). 

На основі різнобічних статистичних даних розкрито головні чинники, 

які сприяли стрімкому розвитку галузі туризму Італії. Серед них є: 

імплементація спільної політика країн ЄС в галузі туризму, спільне історичне 

минуле зі значною кількістю європейських країн, компактне географічне 

розташування та спрощена процедура у перетині кордонів між країнами ЄС 

та Шенгенської зони, тісні економічні та коопераційні зв’язки Італії з 

багатьма країнами світу та Європи зокрема, а також наявність значних 

спільних рис в культурних, релігійних аспектах тощо. 

Проаналізовані туристичні прибуття Італії за останні десять років, які 

порівняно з 2007 роком (43,6 мільйони осіб) зросли до вагомих 

58,3 мільйонів в 2017 році, що є одним із найкращих показників зростання 

кількості туристів за останнє десятиліття. Підкріплено це ствердження і 

валютними надходженнями, які отримала Італія в цей період, і які становлять 

майже 275 млрд. дол. США в 2018 році, що порівняно з 2017 більше на 

24 млн відповідно. 

Визначено та обґрунтовано головні аспекти, які впливають на 

міжнародні відносини з точки зору галузі туризму: вигідне географічне та 

туристичне розташування Італії в Європейському туристичному регіоні, 

значне забезпечення Італії туристичними ресурсами, що власне, приваблює 

відвідувачів з усього світу, значні прибутки від туристичної галузі, які 

займають видиме місце у структурі ВВП Італії та дозволяють їй, здійснювати 

вдалу фінансову політику в цій галузі, а також загальноекономічна орієнтація 

Італії на міжнародний туризм та інші галузі економіки, що, нині, є 

визначальними для цієї країни. 
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Klyk B.O. Іmpact of the tourism industry on international relations (on 

the example of Italy). The article highlights the impact of the tourism industry on 

international relations based on the example of the Italian tourism industry. A 

detailed study of the overall impact of the tourism industry on international 

relations has been carried out, in particular, the main aspects of the tourism 

industry's development as one of the priority areas of human activity have been 

revealed. The study identified the feasibility of tourism in the global and regional 

economy, as well as its importance for the Italian economy. The main factors of the 

dynamic development of the Italian tourism industry and its important importance 

for the country have been formed. The arguments for high rates of tourism 

development in Italy (tourist income and income), supported by statistics, the 

question of economic profitability of the Italian tourism industry and its national 

economic orientation are presented. The main factors influencing the tourism 

industry in Italy on international relations are identified. 

Keywords: international relations, tourism industry, tourism, international 

economіc relations, economy, tourist region and subregion, politics, state, tourist 

visits, GDP. 

 

Клык Б.О. Влияние отрасли туризма на международные 

отношения (на примере Италии). В статье освещены влияние сфере 

туризма на международные отношения, основанные на примере отрасли 

туризма Италии. Осуществлено детальное исследование общего 

воздействия отрасли туризма на международные отношения, в частности, 

раскрыто главные аспекты становления отрасли туризма как одной из 
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приоритетных сфер деятельности человека. В ходе исследования выяснено 

целесообразность туризма в мировой и региональной экономике, а также 

его значение для экономики Италии. Сформированы основные факторы 

динамичного развития отрасли туризма Италии и ее большое значение для 

страны. Предоставлено аргументы относительно высоких показателей 

развития туризма Италии (туристических прибытий и доходов), 

подкрепленные статистическими данными, исследованы вопросы 

экономической рентабельности отрасли туризма Италии и ее 

общегосударственная экономическая ориентация. Определены главные 

факторы влияния отрасли туризма Италии на международные отношения. 

Ключевые слова: международные отношения, отрасль туризма, 

туризм, международные экономические отношения, экономика, 

туристический регион и субрегион, политика, государство, туристические 

посещения, ВВП. 

 

 

 


