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Уповільнення економічних процесів, скорочення купівельної
спроможності та застосування жорсткої регуляторної політики
урядами більшості країн світу для протидії стрімкому поширенню вірусної захворювання Сovid-19 негативно вплинули на
всі галузі діяльності людини та спричинили низку несприятливих наслідків для розвитку світової торгівлі, котрі особливо
гостро відобразилися на секторі послуг, завдавши нищівного
удару по туристичному бізнесу.
Туризм є однією з найважливіших провідних галузей світової
торгівлі. Окрім того, на цю експортну категорію до спалаху
пандемії припадало 10 % світового ВВП та понад 320 мільйонів
робочих місць у всьому світі [1]. Через глобальну рецесію та
жорсткі протиепідемічні заходи, індустрія надання туристичних
послуг зазнала суттєвих збитків, котрі пов‟язані насамперед з
обмеженням свободи пересування та закриттям державних кордонів. Дані фактори зумовивши суттєве падіння попиту та зниження рівня соціалізації, що змусило тисячі готелів, ресторанів,
туроператорів та круїзних компаній припинити свою діяльність
на невизначений термін.
Щодо останніх тенденцій розвитку сфери міжнародного туризму в умовах пандемії слід зазначити, що 2021 р. темпи розвитку світового туристично ринку продемонстрували зростання
на 4 % порівняно з 2020 р. [2]. Незважаючи на той факт, що
темпи відновлення залишаються повільними, туристичний бізнес активно почав впроваджувати нові форми забезпечення
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потреб мандрівників шляхом стрімкого розвитку форм віртуального туризму, котрий зараз вважається одним з найголовніших
здобутків цифрових технологій. Інакше кажучи, віртуальний
туризм – це інтерактивний засіб презентації, що становить
сукупність декількох віртуальних панорам, котрі дозволяють
подорожувати у вибраному просторі і відчувати ефект присутності. Упровадження цього формату супроводжується використанням широкого спектру інноваційних технологій, таких як
3D-моделювання, фотографування в режимі 360 градусів та
комп‟ютерна графіка. Наприклад, 2017 р. був розроблений
онлайн тур парками «Південно-Африканської Республіки» за
підтримки знаменитого сервісу Google‟s Street View, який набув
популярності в період глобального карантину [3]. Окрім того,
віртуальні подорожі завдяки новітнім процесам діджиталізації
здійснюються навіть поза межами нашої планети. Яскравим
прикладом є проєкт NASA спільно з Google, який надає унікальну можливість користувачам відвідати віртуальну екскурсію
маршрутом марсохода Curiosity, на основі фотографій рельєфу
Марса.
Говорячи про шляхи вдосконалення сфери туризму, не меншважливим також слід виокремити аспект переорієнтації попиту
населення на внутрішній туризм та концентрації діяльності на
внутрішньому ринку країн. Наприклад, в Україні в період пандемії великий потік туристів був спрямований на відвідування
Чорнобильської АЕС, яка за останні кілька років здобула значну
популярність серед іноземних туристів. Державами рекордсменами за кількістю відвідувачів стали Великобританія (15 738 туристів), Польща (9 378), Німеччина (7 826) та США (5 580) [4].
Українців серед гостей Чорнобиля у 2020 р. було понад 22 468
осіб, а у 2021 р. це число збільшилося до 23 500 осіб, що свідчить насамперед про зацікавленість уряду в підвищенні туристичного потенціалу зони відчуження у період світової кризи
шляхом реалізації нових комерційних проєктів.
Оптимальною альтернативою у сприянні стійкості туризму
до впливу зовнішніх факторів ХХІ ст. є інвестування у розвиток
гастротуризму, який вважається поширеною тенденцією у сфері
гостинності в Західній Європі та починає набирати обертів в
Україні [5].
Тож можна зробити висновок, що незважаючи на суттєвий
вплив світової кризи, спричиненої спалахом Сovid-19, суб‟єктам
238

– © ПУЕТ –

сфери туризму вдалося зберегти свої позиції на міжнародному
ринку шляхом упровадженням значної кількості інноваційних
методів у відповідь на сучасні виклики.
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В останні роки ХХ ст. значного поширення у світовому економічному просторі набув процес глобалізації. Рушійною силою
глобалізації є революція у сфері інформаційно-комунікаційних
технологій, лібералізація ринків та загострення конкуренції. Як
наслідок, цей же період характеризується зростанням попиту на
туристичні послуги та загострення конкуренції на національному та наднаціональному рівнях. Загалом міжнародний туризм
можна назвати феноменом, що виник у результаті розвитку
глобалізації.
Аналізуючи особливості розвитку міжнародного туризму,
можна зробити висновки про нарощення темпів міжнародних
переміщень протягом останніх років. Так, у 2019 р. кількість
міжнародних туристів склала 1,5 млрд осіб, з них 220 млн –
Америка, 742 млн – Європа, 71 млн – Африка, 64 млн – Середня
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