
Тема 12 

ВІДТВОРЕННЯ НА МАКРОРІВНІ 
 
 

 

Жодний кваліфікований економіст, який вивчає 

економічне становище тієї чи іншої країни, 
не пройде повз повідомлень про її національний доход. 

(Пол Семюелсон) 

Нестача не в грошах, а в людях 

та обдарованнях роблять слабкою державу. 
(Вольтер) 

 
 

 

1. Особливості  макрорівня.  Сутність  суспільного  відтворення, 

його види. 

2. Структура суспільного виробництва і проблема 
пропорційності. 

3. Показники результативності національної економіки. 
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Тема відкриває  розділ, що   присвячений  розгляду 

макроекономічних проблем. У наступних темах йтиметься про 

основні макроекономічні проблеми –  економічне  зростання, 

циклічність  ринкової економіки  та державне регулювання 

суспільного відтворення. 
 
 
 
 

 

1. ОСОБЛИВОСТІ МАКРОРІВНЯ. 

СУТНІСТЬ СУСПІЛЬНОГО ВІДТВОРЕННЯ, ЙОГО ВИДИ 
 

 

Економічну теорію справедливо відносять до суспільних наук, 

оскільки вона    вивчає людину  та суспільство.  Перехід до 

макроекономічних  питань  дозволяє  акцентувати увагу на 

відмінності  рівнів  дослідження    економічних  явищ. 

Мікроекономіка  аналізує поведінку   окремих  економічних 
суб’єктів (домогосподарств та фірм), їхню взаємодію на ринку. На 

противагу  їй  макроекономіка має  справу не з  окремими 

суб’єктами, а з усім суспільством. 
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Якщо  б об’єктом   дослідження  була б не економіка, а, 

наприклад, годинник, то мікроекономіка відповідала б на питання: 

“З чого складається механізм?”, “Як пов’язані між собою 

шестірні?”, “Як рухаються  стрілки?” А  перед  макроекономікою 

стояли  б  питання:  “Котра  година?”,  “Чи  вірно  цей   годинник 

показує час, він не поспішає, не відстає?” 

Таким чином, макроекономіка вивчає умови, чинники і 

результати  розвитку  національної  економіки  в  цілому.  Тобто  в 
центрі її уваги знаходяться проблеми, що не підвладні окремій 
особі  (економічне зростання,   економічні коливання, інфляція 

тощо).  Але   подібні  проблеми  оточують  нас  у  повсякденному 

житті: доволі часто можна прочитати або почути про те, що темпи 
зростання української економіки сповільнилися, зросли відсоткові 

ставки комерційних банків, Верховна Рада прийняла держбюджет. 

Для грамотного сприйняття подібних новин, потрібно мати 

макроекономічну підготовку. 

Макроекономіка  є найбільш   суперечливою  частиною 

економічної теорії. Тут часто немає одностайності, збігу поглядів 

на загальну мозаїку, яка створюється внаслідок прийняття рішень 

мільйонами економічних  суб’єктів.  Вона є доволі   молодою 
наукою. Хоча саме макроекономічний підхід був властивий 

першій економічній школі (пригадайте), але подальший розвиток 

економічної  науки  був  зосереджений  переважно  на  проблемах 

індивідуумів   з  узагальненнями та розповсюдженням окремих 

положень на рівень всієї країни в цілому. 

Загальновизнано, що основи макроекономіки як окремої 

науки були закладені  Дж.Кейнсом. Саме він сформулював її 
основні поняття та закономірності в 30-ті рр. ХХ ст. Але перш, ніж 

познайомитися з досягненнями сучасної макроекономіки, доречно 

згадати перші спроби макроекономічного аналізу. 

Те, що в курсі економіксу об’єднується  під  назвою 
макроекономіка,  в політекономії  вивчається як загальні 

закономірності суспільного відтворення, суспільний капітал. 

Як було розглянуто в  попередніх темах, індивідуальний 

капітал  може  виступати  у  різних видах –  виробничому, 
позичковому, торгівельному тощо. Суспільний капітал є складною 

сукупністю, переплетінням (внаслідок суспільного поділу праці) 

індивідуальних капіталів,  кожний  з  яких  здійснює  свій  процес 

відтворення. 
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Суспільне відтворення – це процес суспільного 

виробництва, що взятий не як одноразовий акт, а в постійному 

повторенні і відновленні. 

Для того,  щоб  здійснювався  процес  відтворення,  необхідне 

регулярне оновлення всіх чинників виробництва: 

• робочої сили  (їхньої  працездатності,  підготовки належної 
зміни); 

• засобів виробництва (ремонт або заміна спрацьованих засобів 
праці, оновлення предметів праці); 

• природних ресурсів (як основи предметів праці і середовища 
проживання); 

• виробничих відносин. 
Виділяються три типи відтворення. 
Просте – відтворення в незмінних масштабах щодо кількості і 

якості виготовленого продукту. (Чинники виробництва лишаються 
незмінними, додатковий продукт йде на особисте споживання). 

Розширене – відтворення в зростаючому масштабі. 

(Додатковий продукт йде як на споживання, так і на придбання 

додаткових засобів виробництва). 

Звужене –  відтворення  виробництва  в  зменшеному  обсязі 

через брак доходів. 
Розширене відтворення втілюється в економічному зростанні 

(це ідентичні, але, на думку деяких авторів, не тотожні поняття). 
 
 
 
 

 

2. СТРУКТУРА СУСПІЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА 

І ПРОБЛЕМА ПРОПОРЦІЙНОСТІ 
 

 

Оскільки ринкова  економічна система ґрунтується на 

суспільному поділі праці та відокремленні товаровиробників як 

приватних власників, вона може  відтворюватися лише за певних 

умов (виготовлено саме необхідну кількість засобів виробництва і 

предметів споживання, всі вироблені економічні блага були 

продані).  Таким  чином,  для  відтворення  необхідне  дотримання 
певних пропорцій. 

В економічній  теорії  існує  декілька  моделей  відтворення. 

Найбільш відомі з них – моделі Ф.Кене, К.Маркса, В.Леонтьєва. 
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Модель Ф.Кене була розроблена ще в XVIII ст. Це так звана 

“Економічна таблиця”, в  якій Ф.Кене поділяє все суспільство на 

три класи: 

• виробники, що створюють чистий продукт, – продуктивний 
клас; 

• власники (король, сеньйори, церква), що привласнюють 
чистий продукт, – земельні власники; 

• громадяни, які виконують інші, окрім землеробства, роботи, – 
безплідний клас. 
“Економічна таблиця” охоплює три наведені класи, багатство, 

що отримується ними щорічно, та описує обмін, що відбувається 

між ними. Врешті-решт Ф.Кене приходить до висновку, що 

відтворення можливе лише за умовою пропорційності, якої можна 

досягти  на  основі  конкуренції  і  вільної  гри  цін  (тобто  “laissez 
faire”), втручання держави зайве, воно лише ламає цей порядок. 

Епіграфом до “Економічної таблиці” був вислів: “Бідні селяни 
– бідне королівство, бідне королівство – бідний король” – 

простежується сходження до макрорівня. 
К.Маркс починає аналіз капіталістичної економіки з розгляду 

окремих індивідуальних капіталів. Але вони не існують незалежно 

один від одного, між ними спостерігається певний зв’язок. 

Коли кожний  індивідуальний  капітал  рухається  за  схемою 

Г – Т РС …В…Т
1
 – Г

1
, не виникає питання про реалізацію товару. У 

результаті суспільного процесу виробництва створюється 
сукупний  суспільний  продукт  –  загальна  товарна  маса,  яку 

виробили товаровиробники. Для того, щоб суспільний капітал міг 

обертатися, товарна маса має бути реалізована. 

За вартістю  сукупний  суспільний  продукт  поділяється  на 

c + v + m. За натуральною формою його поділяють на засоби 

виробництва і предмети споживання. 

Відповідно сукупному суспільному продукту і суспільне 

виробництво  складається  з  двох  підрозділів:  І  –  виробництво 
засобів виробництва,  ІІ  –  виробництво  предметів  споживання. 

Маркс розробляє двохсекторну модель економіки – І, ІІ. 
Задача теорії  реалізації  –  встановити,  які  пропорції  мають 

бути між двома підрозділами, щоб забезпечити можливість 

відтворення суспільного капіталу. 

Просте відтворення аналізується на прикладі умовної 
цифрової ілюстрації: 
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І.  4000 с + 1000 v + 1000 m = 6000 

ІІ. 2000 с + 500 v + 500 m = 3000 
 

 

Аналіз окремих  складових  дозволяє  зробити  висновок,  що 

обмін між двома підрозділами може бути здійснений за умов: 
 

 

І(v + m) = ІІс 

І(c + v + m) = Іс + ІІс 

ІІ(c + v + m) = І (v + m) + ІІ (v + m). 
 

 

Аналіз розширеного  відтворення  проводиться  на  прикладі 
іншої схеми: 

 

 

І.  4000 с + 1000 v + 1000 m = 6000 

ІІ. 1500 с +  750 v + 750 m = 3000 

 

9000 

 

 

Головна умова розширеного відтворення – 
 

 

І(v + m) > ІІс. 
 

 

Додаткова  вартість  m  розподіляється   на  частину, що 
нагромаджується (m1),   тобто  витрачається  на придбання 

додаткових   засобів   виробництва  і  додаткової  робочої  сили,  і 
частину, що споживається (m2).  Органічна будова  капіталу 

лишається  незміною, тобто суспільний продукт  першого 
підрозділу можна уявити як: 

 

 

І. 4000 с + 400 с1 + 1000 v + 100 v1 + 500 m2. 
 

 

З 6000  с  4400  реалізуються  всередині  І  підрозділу,  1500  – 

шляхом обміну на продукцію ІІ підрозділу, залишається 100 с для 
нагромадження ІІ підрозділу. Таким чином, нагромадження  в ІІ 

підрозділі  залежить  від  нагромадження  в  І.  З  750  m  лише  100 

обмінюється на с. Вартість суспільного продукту ІІ підрозділу: 
 

 

ІІ. 1500 с + 100 с1+ 750 v + 50 v1 + 600 m2. 
 

 

Якщо норма додаткової вартості лишається незмінною, через 
рік вартість суспільного продукту матиме вигляд: 
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І.  4400 с + 1100 v + 1100 m = 6600 

ІІ. 1600 с +  800 v + 800 m = 3200 

 

9800 

 

 

Обмін між двома підрозділами може бути здійснений за умов: 
 

 

І(v + m) > ІІс 

І(c + v + m) > Іс + ІІс 
ІІ(c + v + m) < І (v + m) + ІІ (v + m) 

 

 

Таким чином, поштовх до зростання постійного капіталу в ІІ 

підрозділі  надає  І   підрозділ.  Якщо  брати  до  уваги  зростання 

органічної будови капіталу, цей зв’язок ще більш  очевидний. З 
цих схем В.Ленін зробив висновок у вигляді закону про переважне 

зростання виробництва засобів виробництва (виробництво засобів 

виробництва  зростає  швидше,  ніж виробництво предметів 

споживання). Це закон капіталістичного суспільства, але, на думку 

В.Леніна, він  зберігає  своє значення і для  соціалістичної 

економіки.  У  практиці  соціалістичного  будівництва  його  було 

реалізовано в   ході політики  індустріалізації і  подальшому 

розвитку галузей І підрозділу. 
Сьогодні можна  стверджувати,  що закон  про зростання 

органічної  будови капіталу та переважне зростання  першого 

підрозділу суспільного виробництва втратив свою силу в ХХ ст. В 

економіці постійно  відбуваються структурні зміни.  Колись 

існувала первинна сфера – сільське господарство та рибальство, 

потім виникла вторинна – промисловість. Сьогодні ми є свідками 

прогресуючої тенденції зростання третинного сектора економіки 

– сфери послуг (див. табл. 12-2). 
 

 

Окрім моделей Ф.Кене та К.Маркса слід виділити балансові 
моделі  відтворення.   Міжгалузевий  баланс  був створений 
американським економістом В.Леонтьєвим (1906-1999) у 30-40-ві 
рр. й визнаний як одне з найважливіших досягнень економічної 

науки в  ХХ ст.
8 

У 1973 р.  саме  за це відкриття він був 
нагороджений  нобелівською   премією.  Аналіз здійснюється  за 
допомогою таблиці шахового типу з   використанням  апарату 
лінійної алгебри. 

 
8   Хоча вважається, що пріоритет розробки подібних моделей належить радянській 

економічній  науці, що доводиться створенням “Балансу народного господарства 

СРСР” ще за 1923/1924 рр. 
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Вся економіка розбивається на певні галузі, між якими 

рухаються  потоки  ресурсів,  проміжної  і  готової  продукції  (так 

званий  метод  “витрати  –  випуск”).   Перша   таблиця,  що  була 

створена для США в 1936 р., враховувала 41 галузь економіки. 

Сучасні моделі “витрати – випуск” включають більше, ніж 400 

галузей.  Між  ними  встановлюються  певні  кількісні  зв’язки  за 
допомогою технологічних коефіцієнтів. Наслідки  змін в продукті 

або умовах виробництва в одній галузі аналізуються через реакцію 

інших  галузей.   Таким  чином,  баланс  дозволяє  проаналізувати 

взаємозалежність цін й обсягів  виробництва, прогнозувати 

можливий розвиток економіки країни. 
 
 
 
 

 

3. ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 
 

 

Результатом конкретного виробництва  є сукупність 

економічних благ.  Щоб підрахувати їхній сукупний обсяг, 

потрібно використовувати вартісну форму. 
Сукупний суспільний  продукт  –  це  виражена  в  грошовій 

формі  вся  сукупність  товарів  та  послуг,  що  створені  та  надані 

галузями матеріального виробництва протягом року. Але частина 

продукції  (предмети праці) не лише створюється, але й 

споживається  у  процесі  виробництва.  Якщо  враховувати  їхню 

вартість, створюється  повторний  рахунок, розміри  якого 

зростають з поглибленням поділу  праці та значно викривлюють 

результати   суспільного  відтворення. У  вартості сукупного 
суспільного продукту ця частина становить проміжний продукт. 

Кінцевий суспільний продукт – це виражена у грошовій формі 

сума кінцевих з суспільної точки зору товарів та послуг, що створені 
галузями матеріального виробництва протягом року: с + v + m. 

Національний доход  –  це  частина  сукупного  суспільного 

продукту,  яка  залишається  за  відрахуванням  спожитих  засобів 
виробництва, або нова створена вартість: v + m. 

Наведені показники використовувалися в статистиці 

соціалістичних  країн.  У  західних  країнах  з  30-х  років  ХХ  ст. 
використовується система національних рахунків (СНР), 

основним показником якої був валовий національний продукт 

(ВНП), пізніше перевагу було надано показнику валовий 
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внутрішній продукт (ВВП). Суттєва відмінність цих показників 

від  сукупного  суспільного  продукту  полягає  в  тому,  що  до  їх 

складу зараховують послуги нематеріального виробництва, але не 

враховують проміжний продукт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12-1. Структура сукупного суспільного продукту та ВНП 
 

Слід розрізняти  також  ВВП  та  ВНП  між  собою.  Перший 
враховує  всі  товари  та   послуги,  що  були  створені  всередині 

країни, другий бере до уваги продукцію саме національних 

виробників (навіть за межами держави). ВНП країни може бути 

менше  ВВП,  якщо  відчутна  частина  доходів,  що  отримуються 

всередині країни, вивозиться за  кордон  іноземними фірмами або 

особами (Нігерія). Але в протилежному випадку, коли громадяни 

країни  отримують  доходи  з-за  кордону  (наприклад,  у  вигляді 
дивідендів), то ВНП перевищує ВВП (Саудівська Аравія). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 12-2. Структура ВВП та ВНП 
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У зв’язку з процесами глобалізації зараз більш актуальним є 

показник ВВП. Існують різні методи його підрахунку: 

1) виробничий  метод  (безповторний  рахунок  вартості  всього 

виробленого – сума доданих вартостей); 
2) сума всіх отриманих доходів; 
3) сума всіх видатків. 

Незважаючи на поширеність, показник ВВП має недоліки, він 

може викривлювати уяву  про дійсне положення справ у країні, 
оскільки не враховує: 

1) економічну діяльність, за яку не сплачують гроші (домашнє 
господарство); 

2) шкоду для навколишнього середовища; 
3) розподіл доходів; 

4) діяльність, яку не враховує офіційна статистика (тіньова 

економіка). 
Окрім ВВП  (ВНП) система  національних рахунків  включає 

інші показники (в тому числі національний доход, але методика 

розрахунків  інша).  З  1987  р.  ще  в  СРСР  у  систему  обліку  і 

планування був введений показник ВВП. 

Існують показники, що дозволяють оцінити створене 

економікою  країни  не  за  рік,  а  за  багато  років.  Національне 
багатство – це багатолітній результат процесу відтворення, 
створений працею попередніх і нинішніх поколінь, яким 

розпоряджається суспільство на даний момент. Його поділяють на 

матеріальне,  природне,  духовне,  або  людське,  відтворювальне  і 

природне.  (Пригадайте  поділ  показників  “потік-запас”,  до  якої 

групи можна віднести наведені?) 

Зверніть увагу на складові національного багатства окремих 

регіонів  світу.  Людський  капітал  –  запаси  освіти,  професійної 
підготовки, навичок і навіть здоров’я населення – складає близько 
75% багатства сучасної економіки. Він є найціннішим капіталом 

постіндустріального   суспільства,  важливішим  за  природний  та 

відтворювальний. 
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Таблиця 12-1 

Склад національного багатства по регіонах світу 

на кінець ХХ ст. 

(у розрахунку на душу населення, 

за виключенням країн Східної Європи, СНД) 
 

 
Регіони 

світу 

 
Всього, 

тис. дол. 

У тому числі капітал 

людський природний відтворювальний 

тис. 

дол. 

% тис. 

дол. 

% тис. 

дол. 

% 

Північна 
Америка 

326 249 76 16 5 62 19 

Західна 
Європа 

237 177 74 6 2 55 23 

Східна 

Азія 

47 36 77 4 8 7 15 

Ближній 

Схід 

150 65 43 58 39 27 18 

Західна 

Африка 

22 13 60 5 21 4 18 

У середньому 

по регіонах 

  64  20  16 

 
 
 
 

ПЕРЕВІРТЕ  СЕБЕ,  ЧИ ЗАСВОЇЛИ  ВИ ТЕРМІНИ І 

КАТЕГОРІЇ:  макроекономіка, суспільне відтворення,просте, 

розширене,  звужене  відтворення,  І  і  ІІ  підрозділи  суспільного 
виробництва, умови реалізації,  первинна,   вторинна, третинна 

сфери,  нагромадження,  сукупний  суспільний  продукт,  кінцевий 
продукт,  національний доход,  система національних   рахунків, 

ВВП, ВНП, національне багатство. 
 
 
 
 

 

ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ,  ЧИ  УЯВЛЯЄТЕ  ВИ,  ЯКИЙ  ВНЕСОК 
ЗРОБИЛИ В ЦЕЙ  РОЗДІЛ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ: Ф.Кене, 

К.Маркс, В.Леонтьєв. 
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ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. У чому полягає сутність відтворення на макрорівні? 

2. Поясніть,  чому при  аналізі індивідуального відтворення 

проблема реалізації не  стоїть  так  гостро,  як  при  аналізі 
суспільного відтворення? 

3. Сукупний суспільний продукт має такий вигляд: 
 

 

І. 4800 с + 2400 v + 2400 m = 9600 

ІІ. 4400 с + 2200 v + 2200 m = 8800. 
 

 

Який вид відтворення забезпечує такий склад продукту? 

Доведіть. 
4. У чому полягає сутність нагромадження? 

5. Оберіть вірну відповідь та поясніть свій вибір. 

При співставленні ВВП різних країн повинні бути виконані 
такі вимоги: 

а) галузеві  структури  країн,  що  порівнюються,  повинні 

бути однаковими; 
б) методика підрахунку ВВП має бути однаковою; 

в) структури експорту та імпорту країн, що порівнюються, 
мають бути однаковими; 

г) структури  ВВП  країн,  що  порівнюються,  мають  бути 

однаковими. 
6. Чим принципово відрізняється ВВП (ВНП) від ССП? Що в 

них спільного? 

7. Який  показник  і  чому  є,  на  вашу  думку,  найкращим  для 

оцінки результативності національної економіки? 
8. Спробуйте переконати скептиків-марксистів, що послуги слід 

враховувати в результатах національної економіки. Ваші 

аргументи? 

9. Чи  слід  враховувати  в  результатах  національної  економіки 

послуги чиновників? 
10. Власник малого підприємства взяв до себе на роботу власну 

дочку,  припинивши  сплачувати попередньому бухгалтеру. 

Дочка виконує роботу безкоштовно. Як це  вплине на 
величину ВВП? 

11. Чи зміниться величина ВВП (ВНП), якщо чоловік одружиться 

зі своєю економкою (ceteris paribus)? 
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12. Як можна визначити національне багатство? Спробуйте 

оцінити складові національного багатства України. 
 
 
 
 

 

ДЛЯ ТИХ, У КОГО Є ЧАС ПОМІРКУВАТИ: 
 

 

1. Яке значення для економічної політики КПРС мала теза про 

закон переважного зростання виробництва засобів 

виробництва? 

2. Спробуйте охарактеризувати співвідношення трьох основних 

секторів економіки в різних країнах світу. 
 

 

Таблиця 12-2 

Структура ВВП по країнах світу в 2006 р. (%) 
 

Країни Сектори економіки 

Сільське 
господарство 

Промис- 
ловість 

Послуги 

Албанія 23,3 18,8 57,9 

Афганістан 38 24 38 

Болгарія 9 30 61 

Бразилія 8 38 54 

Буркіна-Фасо 32,6 19,7 47,7 

Греція 5,1 20,5 74,4 

Данія 1,4 24,6 74 

Екваторіальна 
Гвінея 

2,8 92,7 4,5 

Європейський 
Союз 

2,1 27,3 70,6 

Єгипет 14,7 35,5 49,8 

Індія 19,9 19,4 60,7 

Іспанія 3,9 29,4 66,7 

Італія 2 29 69 

Канада 2,3 29,2 68,5 

Китай 11,9 48,1 40 

Куба 5,2 27,2 67,6 

Кувейт 0,4 48,3 51,3 

Люксембург 1 13 86 

Молдова 21,5 22 56,5 
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Закінчення табл. 12-2 

Монако 0 4,9 95,1 

Німеччина 0,9 29,1 70 

Об’єднані 
Арабські 

Емірати 

2,3 61,9 35,8 

Північна 
Корея (2002 р.) 

30 34 36 

Південна Корея 3,3 40,7 56 

Польща 4,8 31,2 64 

Португалія 6,6 28,6 64,8 

Росія 5,3 36,6 58,1 

Руанда 39,4 23,3 37,3 

Румунія 10,1 34,7 55,2 

Сполучене 
Королівство 

1 25,6 73,4 

США 0,9 20,4 78,7 

Тайвань 1,5 25,2 73,3 

Туреччина 11,2 29,4 59,4 

Угорщина 3,1 32,1 64,8 

Україна 17,5 42,7 39,8 

Франція 2,2 20,6 77,2 

Чехія 2,8 37,8 59,4 

Швеція 1 28,1 70,9 

Швейцарія 1,5 34 64,5 

Японія 1,6 25,3 73,1 

Світ (2004 р.) 4 32 64 
 
 
 
 
 

ВИХОДЯЧИ З ОСНОВНИХ ПОЛОЖЕНЬ ТЕМИ, 
ПРОКОМЕНТУЙТЕ ГАЗЕТНУ ПУБЛІКАЦІЮ: 

 

 

(Жовтень 2000 р.) “За прогнозами, на початку ХХІ століття 
в моду повинен увійти так  званий екологічний і екстремальний 

туризм. Мекками туристів замість великих міст старої  Європи 

(Парижа, Рима, Лондона, Барселони, Відня) стануть у найближчі 

десятиріччя ріки, озера  та дрімучі ліси. Іноземні туристи раді 

лишати свої гроші в країнах подібного туризму. 
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Згідно з  статистикою,  кожний  японець  бере  з  собою  в 

туристичну  подорож  у  середньому  $3000  лише  на  сувеніри.  У 
США  в  минулому  році  туристи  залишили  $600  млрд.  Францію 

щорічно відвідують 91 млн. туристів. У 1998 р. світовий дохід від 

туризму склав приблизно $621 млрд. За прогнозами, до 2010 р. цей 

показник повинен сягнути $1,5 трлн. У багатьох країнах 

туристичний бізнес часто складає помічну частку національного 

доходу”… 
 

 

(Березень  2004  р.)  “Найстрашніше  для  світового  туризму 

позаду, вважають у  Всесвітній Раді з туризму та подорожей 

(World Travel&Tourism Council). Відбудова, яку пророкували ринку, 

відбулася. Світова туристична індустрія нарешті оправилася від 

серії нанесених по ній ударів – теракту 11 вересня в США, війни в 

Іраку,  епідемії  атипічної  пневмонії  та  світової  економіки,  що 

продовжує пікірувати. Індустрію подорожей у світі чекає 

здорове  зростання.  За  прогнозами  Ради,  попит  на  туристичні 
послуги в 2004 р. досягне $5,5 трлн., збільшившись майже на 6%. 

Індустрія  подорожей  буде  розвиватися набагато швидше,  ніж 

інші галузі та країни у цілому. Причому задавати  тон світовому 

розвитку буде Азія, в основному, Китай. 

Пожвавлення в туристичній індустрії сприятливо 

позначиться на економіці всіх країн, враховуючи, що вона додає 
3,8% у світовий ВВП напряму і більше 10% - з урахуванням ще й 
непрямого впливу. 

Динамічний розвиток індустрії подорожей спровокує у 2004 
р. появу більше 3 млн. нових робочих лише в галузі. Але враховуючи 

взаємозв’язок з усіма секторами економіки, зростання числа 

робочих місць досягає 10 млн. 

Безумовними лідерами зростання світового туризму в 

найближчі десять років стануть Чорногорія, Індія, Китай, 
В’єтнам, Ангола, Лаос, Чад, Гваделупа, Фіджі та Уганда”. 

 

 

(Вересень 2006 р.) “Доходи від туризму в світі, за даними 

World  Travel&Tourism  Council,  до  кінця  2006  р.  складуть  $6,5 

трлн., а до 2016 р. ця величина майже подвоїться та  загальний 
попит досягне $12,2 трлн. Сьогодні в індустрії  туризму зайнято 

8,7% економічно  активного  населення.  Внесок  туризму  в  ВВП 

країни поділяється на  прямий  та непрямий. Під прямим World 

Travel&Tourism Council розуміє традиційну туристичну 
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інфраструктуру: авіакомпанії, готелі,  служби прокату 

автомобілів тощо.    Непрямий внесок –  це  зростаюче число 

внутрішніх  економічних  агентів  та  постачальників,  що 

розвивають  традиційний туристичний сектор (паливні  та 

обслуговуючі компанії, пральні, бухгалтерські компанії тощо). На 
перших рядках розмістилися країни, для яких туризм є основним 

видом діяльності, а його внесок у ВВП країни складає більше 80%. 

Першу  позицію  зайняла  колишня  португальська  колонія  Макао 

(внесок у ВВП 85,7% або $11,9 млрд.), яку щорічно відвідують 

більше 9 млн. туристів. У Макао дозволені азартні ігри, завдяки 

чому ця маленька  країна  отримала   назву “Східного  Монте- 

Карло”… 
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