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SWOT-АНАЛІЗ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В СВІТІ 

Для вивчення і прогнозування розвитку міжнародного туризму (МТ) в 

світі науковцями визначено комплексний характер широкого спектра таких 

методів досліджень як системний підхід і метод системного аналізу; 

компонентний (предметний) аспект системного аналізу; функціональний аспект 

системного аналізу; порівняльно-статистичний метод; картографічний метод та 

ін.  

Одним, з принципово нових методів дослідження МТ в світі є метод 

SWOT-аналізу, який допомагає виявити ключові чинники успіху, тобто 

переваги, які найбільше сприяють його розвитку. 

SWOT-аналіз - абревіатура Strengths - сильні сторони, Weaknesses - слабкі 

сторони, Opportunities - можливості, Threats - загрози [1, 2]. Цей універсальний 

метод особливо ефективний при аналізі переваг і недоліків розвитку МТ в світі, 

особливо в тих макрорегіонах, де коефіцієнт атрактивності розвитку 

туристичної індустрії низький. Цей аналіз уможливлює визначення не лише 
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можливостей розвитку МТ в світі, але і визначити перспективи йогорозвитку в 

межах туристичних макрорегіонів, їх переваги над конкурентами. Ми 

розглядаємо метод  SWOT-аналізу  з погляду розвитку МТ в світі, враховуючи 

внутрішні (аналізуються переваги й недоліки) і зовнішні чинники (аналізуються 

сприятливі можливості й загрози)(табл. 1). 

Таким чином, використовуючи SWOT-аналіз при вивченні особливостей 

сучасного стану та розвитку МТ, у подальшому, можна визначити які його види 

будуть задовольняти духовні потреби населення, сприяти його оздоровленню, 

як  туристичні ресурси будуть надавати можливості для розвитку МТ або 

стримувати його, які можливі стратегічні напрямки розвитку МТ у світі і в 

межах окремих туристичних макрорегіонів. 

Процедура проведення SWOT-аналізу в загальному вигляді зводиться до 

заповнення матриці, у якій відображаються й потім зіставляються сильні й 

слабкі сторони МТ, можливості й загрози зовнішнього середовища. Це 

зіставлення дозволяє визначити, які кроки можуть бути здійснені для 

подальшого сталого розвитку МТ в світі, або в межах окремих туристичних 

макрорегів, а також, які проблеми необхідно терміново вирішити (табл. 1). 

Таблиця 1 

SWOT-аналіз розвитку міжнародного туризму в світі 

Сильні сторони міжнародного 

туризму 

Слабкі сторони міжнародного 

туризму 

За територіальною (географічною) 

ознакою МТ може розвиватися в 

будь-якому туристичному 

макрорегіоні світу 

 

Потужний природно-географічний, 

природно-антропогенний та 

культурно-історичний туристичний 

Не раціональне використання 

наявного потенціалу рекреаційно-

туристичних ресурсів  для розвитку 

МТ в Африканському та 

Південноазійському туристичних 

макрорегіонах 

 

Політична нестабільність, 
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потенціал в туристичних 

макрорегіонах світу 

 

Розширення списку об'єктів Світової 

спадщини UNESCO 

 

Діяльність UNWTO спрямована на 

введення в дію міжнародних, 

міжурядових державних та 

регіональних  програм розвитку МТ, 

для задоволення туристичного    

попиту  населення 

 

Функціонування представництва 

UNWTO  (регіональних комісій), 

щодо розвитку МТ: в Африканському 

туристичному макрорегіоні (КАФ), 

Азіатсько-Тихоокеанському 

туристичному макрорегіоні (КАМ), 

Американському туристичному 

макрорегіоні (КЕВ), Близькосхідному 

туристичному макрорегіоні (КМЕ) і 

Південноазійському туристичному 

макрорегіоні(КСА) 

 

Існування стратегії розвитку МТ в 

туристичних макрорегіонах світу 

Наявність і реалізація щорічних 

планів соціально-економічного 

громадянські та етнічні війни в 

окремих країнах Африканського, 

Південноазійського та 

Близькосхідного туристичних 

макрорегіонів 

 

Аутсайдерське становище  та 

незадовільний імідж на 

міжнародному туристичному ринку 

більшості країн Африканського та 

Південноазійського туристичних 

макрорегіонів 

 

Низький рівень соціально-

економічного розвитку, бідність та 

культурна неосвіченість в більшості 

країн  Африканськоготуристичного 

макрорегіонута окремих країнах 

Азіатсько-Тихоокеанського 

туристичного макрорегіону(Океанія) 

 

Висока захворюваність на СНІД та 

інші недуги, відсутність 

елементарних побутових умов, 

особливо в країнах 

Африканськоготуристичного 

макрорегіону(Центральна Африка), в 

окремих країнах Азіатсько-

Тихоокеанського туристичного 
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розвитку  МТ в туристичних 

макрорегіонах світу 

 

Діяльність міжнародних, 

регіональних і національних 

туристичних організацій   

 

Виділення таксономічних одиниць 

різного ієрархічного рівня 

туристичного районування  в світі 

 

Наявність сучасної матеріально-

технічної  бази та  високо розвинутої 

туристичної інфраструктури в 

економічно розвинутих країнах  

 

Функціонування курортів 

міжнародного значення в 

туристичних макрорегіонах світу 

 

Розвиток  міжнародних туристичних 

центрів в туристичних макрорегіонах 

світу 

Здатність до інновацій у туристичний 

сфері для розвитку МТ 

 

Наявність високих технологій у 

туристичній сфері для розвитку МТ 

 

макрорегіону (Океанія) 

 

Торгівля  людьми , розвиток секс-

туризму  та сексуальної  експлуатації  

дітей в Африканському 

туристичному макрорегіоні 

 

Незадовільний стан доріг, відсутність 

відповідних закладів розміщення  

різних стандартів, низький рівень 

розвитку сфери туристичного 

обслуговування в країнах, що 

розвиваються 

 

Недостатня компетентність кадрів у 

різних сферах країн, що 

розвиваються   

 

Недостатній рівень залучення 

інвестицій  для розвитку МТ у країни 

Африканського туристичного 

макрорегіону(Західна, Східна та 

Центральна Африка), 

Південноазійського туристичного 

макрорегіону, Азіатсько-

Тихоокеанського туристичного 

макрорегіону(Океанія), 

Американського туристичного 

макрорегіону(Центральна Америка),  
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Потужній науково-освітній потенціал 

в туристичних макрорегіонах: 

Європейського туристичного 

макрорегіону, Американського 

туристичного макрорегіону, 

Азіатсько-Тихоокеанського 

туристичного макрорегіону 

 

Наявність гарних 

конкурентоспроможних навичок  

в туристичних макрорегіонах: 

Європейського туристичного 

макрорегіону, Американського 

туристичного макрорегіону, 

Азіатсько-Тихоокеанського 

туристичного макрорегіону 

більшості країн Європейського 

туристичного макрорегіону 

(Центральна та Східна Європа)  

 

Брак інноваційних проектів і 

наукових досліджень з питань 

розвитку МТ в країнах 

Африканського туристичного 

макрорегіону(Центральна, Східна  і 

Західна Африка), Південноазійського 

туристичного макрорегіону, окремих 

країнах Азіатсько-Тихоокеанського 

туристичного макрорегіону(Океанія) 

 

Залежність рівня прибутків 

туристичних підприємств  в світі від 

економічної кризи  

 

Слаба система просування 

туристичного продукту на 

внутрішньому та міжнародному 

ринках в країнах, що розвиваються  

 

Недостатній рівень маркетингових 

досліджень у сфері МТ, слабкість її 

рекламного забезпечення в більшості 

країн Африканського, 

Південноазійськогота 

Близькосхідного туристичних 
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макрорегіонів 

 

Можливості  розвитку міжнародного 

туризму 

Загрози розвитку міжнародного 

туризму 

Освоєння нових зон значного 

туристичного потенціалу в 

Американському туристичному 

макрорегіоні(Південна Америка), в 

Африканському туристичному 

макрорегіоні(Південна Африка), 

Азіатсько-Тихоокеанському 

туристичному 

макрорегіоні(Австралія) 

 

Розширення асортименту 

туристичних послуг  МТ в 

туристичних макрорегіонах світу 

 

Диференційованість туристичної 

продукції МТ в туристичних 

макрорегіонах світу 

 

Вихід на нові туристичні ринки та 

сегменти ринку в туристичних 

макрорегіонах: Близькосхідному 

туристичному макрорегіоні, 

Південноазійському туристичному 

макрорегіоні,  Африканському 

туристичному макрорегіоні 

Терористичні акти, політична 

нестабільність в окремих 

туристичних макрорегіонах 

 

Загальна фінансова та економічна 

криза в світі, або в окремих країнах 

туристичних макрорегіонів 

 

Спалахи небезпечних захворювань в 

туристичних макрорегіонах, або 

окремих країнах світу  

 

Погіршення екологічної ситуації  в 

наслідок природних катаклізм або 

техногенних процесів  у туристичних 

макрорегіонах, або окремих країнах 

світу  

 

Протести місцевого населення проти 

інтенсивного розвитку МТ в 

туристичних макрорегіонах, або 

окремих країнах світу  

 

Різка зміна потреб і вподобань 

споживачів (рекреантів, туристів, 
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Організація та розвиток в 

туристичних макрорегіонах як 

традиційних так і перспективних 

видів МТ у ХХI ст.: круїзи,  

пригодницький туризм, культурно-

пізнавальний туризм (в т.ч. і 

екологічний), діловий туризм,  

космічний туризм) 

 

Створення позитивного іміджу 

розвитку МТ в туристичних 

макрорегіонах світу 

 

Створення і розбудова сучасної 

матеріально-технічної  бази і 

кадрового забезпечення, необхідних 

для формування на міжнародному 

ринку туристичних послуг у країнах, 

що розвиваються  

 

Зменшення техногенного 

навантаження на довкілля в 

туристичних макрорегіонах світу 

 

Перехід міжнародної туристичної 

індустрії на ресурсозберігаючі 

технології 

 

екскурсантів) в туристичних 

макрорегіонах, або окремих країнах 

світу  

 

Недосконалість законодавчо-

нормативної бази розвитку МТ; 

надмірний податковий тиск у 

туристичній сфері в межах 

туристичних макрорегіонів, або 

окремих країн світу  

 

Брак коштів на проведення 

реставраційних робіт культурно-

історичних об’єктів і модернізації 

туристичної інфраструктури в 

туристичних макрорегіонах, або 

окремих країнах світу  

 

Несприятливий інвестиційний клімат 

в туристичних макрорегіонах, або 

окремих країнах світу  

 

Посилення корупції в туристичних 

макрорегіонах, або окремих країнах 

світу  

 

Неузгодженість інтересів місцевої 

влади і бізнесу у туристичній сфері в 

туристичних макрорегіонах, або 
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Активізація співпраці органів 

місцевої влади в туристичних 

макрорегіонах світу з 

представниками бізнесу щодо зусиль, 

спрямованих на розвиток  МТ 

 

Розвиток ринку туристичних послуг 

та залучення інвестицій до країн 

Африканського туристичного 

макрорегіону (Центральна і Східна 

Африка), Південноазійського 

туристичного макрорегіону 

 

Розвиток туристичної мережі та 

підвищення інфраструктурної 

комфортності в більшості країн 

туристичних макрорегіонів: 

Африканського туристичного 

макрорегіону, Південноазійського 

туристичного макрорегіону, 

Близькосхідного туристичного 

макрорегіону 

 

Подальша розробка і реалізація 

стратегічних напрямків розвитку МТ 

в туристичних макрорегіонах світу  

окремих країнах світу  

 

Вилучення з списку деяких об'єктів 

світової спадщини UNESCO  у 

зв'язку з недотриманням вимог їх 

збереження і охорони в окремих 

туристичних макрорегіонах 
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