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Аналіз впливу національної туристичної системи на економічний розвиток в Україні
Метою статті є аналіз впливу туризму на економічний розвиток України з врахуванням його глобального значення та
динамічного розвитку. Туризм має розглядатися не як окреме явище, а як складна соціально-економічно-екологічна
система, тобто національна туристична система. Зроблено спробу описати характер та фактори впливу національної
туристичної системи на економічний розвиток, а також емпірично обґрунтувати його в контексті України. Оскільки
економічні рішення потребують великого об’єму інформації та різних моделей, було запропоновано багатоваріантну
модель найменших квадратів для визначення причинно-наслідкових зв’язків між національною туристичною системою
та економічним розвитком. У статті також представлено такі економічні фактори як ВВП України як залежна змінна,
об’єм споживання послуг з внутрішнього туризму, дохід від міжнародних пасажирських перевезень, витрати на
міжнародний туризм в країні, об’єм послуг, наданих у тимчасових житлах та закладах громадського харчування, а також
дохід країни від національної туристичної системи як незалежні змінні. В основі дослідження лежать статистичні дані за
2000-2017 рр. Зроблено висновок про вплив усіх вищезгаданих факторів, окрім витрат на міжнародний туризм в країні,
на збільшення сукупного внеску національної туристичної системи у ВВП. Запропонована економетрична модель
факторного аналізу може бути використана як інструмент для аналізу та прогнозування соціально-економічних процесів
у національній туристичній системі. Обгрунтовано гіпотезу про вплив національної туристичної системи на економічний
розвиток.
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Анализ влияния национальной туристической системы на экономическое развитие в Украине
Целью статьи является анализ влияния туризма на экономическое развитие Украины с учетом его глобального значения
и динамического развития. Туризм должен рассматриваться не как отдельное явление, а как сложная социальноэкономически-экологическая система, то есть национальная туристическая система. Сделана попытка описать характер и
факторы влияния национальной туристической системы на экономическое развитие, а также эмпирически обосновать его
в контексте Украины. Поскольку экономические решения требуют большого объема информации и разных моделей,
была предложена многовариантная модель наименьших квадратов для определения причинно-следственной связи между
национальной туристической системой и экономическим развитием. В статье также представлены такие экономические
факторы как ВВП Украины как зависимая переменная, объем потребления услуг по внутреннему туризму, доход от
международных пассажирских перевозок, расходы на международный туризм в стране, объем услуг, предоставленных во
временных жилищах и заведениях общественного питания, а также доход страны от национальной туристической
системы как независимые переменные. В основе исследования лежат статистические данные за 2000-2017 гг. Сделан
вывод о влиянии всех вышеупомянутых факторов, кроме расходов на международный туризм в стране, на увеличение
совокупного вклада национальной туристической системы в ВВП. Предложенная эконометрическая модель факторного
анализа может быть использована как инструмент для анализа и прогнозирования социально-экономических процессов в
национальной туристической системе. Обоснована гипотеза о влиянии национальной туристической системы на
экономическое развитие.
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