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У статті запропоновано науково обґрун-
тований підхід до аналізу міжнародних 
туристичних потоків країни на основі вико-
ристання новітнього економетричного 
та статистичного інструментарію для 
ідентифікації та кількісного оцінювання 
структури міжнародних в’їзних турис-
тичних потоків України. Будучи експор-
тоорієнтованою сферою, туризм є більш 
стабільним сектором економіки порівняно 
з іншими в умовах нестійкої ситуації на 
світових ринках. Основним інструментом 
аналізу і моделювання є кластерний аналіз, 
реалізований засобами програмного пакету 
STATISTCA. За результатами кластерного 
аналізу отримано групи (кластери) країн –  
постачальників міжнародних туристів, що 
відрізняються між собою за інтенсивністю 
і структурними характеристиками турис-
тичних в’їзних потоків в Україну. Реалізо-
ваний авторський підхід до ідентифікації 
структури в’їзного міжнародного туристич-
ного потоку України дав змогу отримати 
структурну модель цього потоку і виявити 
головні напрями в’їзного туризму за видами.
ключові слова: міжнародний туризм, 
туристична індустрія, в’їзний потік, клас-
терний аналіз.

В статье предложен научно обоснованный 
подход к анализу международных тури-

стических потоков страны на основе 
использования новейшего эконометриче-
ского и статистического инструмента-
рия для идентификации и количественной 
оценки структуры международных въезд-
ных туристических потоков Украина. 
Будучи экспортоориентированной сфе-
рой, туризм является более стабильным 
сектором экономики по сравнению с дру-
гими в условиях неустойчивой ситуации 
на мировых рынках. Основным инструмен-
том анализа и моделирования является 
кластерный анализ, реализованный сред-
ствами программного пакета STATISTCA. 
По результатам кластерного анализа 
получены группы (кластеры) стран – 
поставщиков международных туристов, 
которые отличаются между собой по 
интенсивности и структурным харак-
теристикам туристических въездных 
потоков в Украину. Реализованный автор-
ский подход к идентификации структуры 
въездного международного туристиче-
ского потока Украины позволил получить 
структурную модель этого потока и 
выявить главные направления въездного 
туризма по видам.
ключевые слова: международный туризм, 
туристическая индустрия, въездной поток, 
кластерный анализ.

The article proposes a scientifically grounded approach to the analysis of international tourist flows of the country on the basis of using the latest economet-
ric and statistical tools to identify and quantify the structure of international inbound tourist flows of Ukraine. Tourism is one of the most important spheres 
of the modern economy in meeting the needs of people and improving the quality of life. Unlike many other economic activities, the tourism economy does 
not deplete natural resources. Since the tourism industry is a system of economic relations for the production, distribution, exchange and consumption of 
the tourism product, it is important to develop and use modern tools for quantitative measurement of processes in this field, to identify its constituents, in 
order to obtain accurate estimates for drawing conclusions and forecasting the development vectors of the tourism industry at all levels of the global eco-
nomic system. The main analysis and simulation tool is cluster analysis implemented by STATISTCA software. We conducted a k-means cluster analysis 
using Statistica 10.0 statistical study package to identify the structure of Ukraine's inbound stream in 2017 in several stages. According to the results of 
the cluster analysis, groups (clusters) of countries-suppliers of international tourists, which differ in intensity and structural characteristics of tourist inbound 
flows to Ukraine, were obtained. The statistical studies combined with econometrics provided by Frontline Consultants' analysts have made it possible to 
evaluate the state's Scottish Tourism Innovation Program and to suggest ways to improve and improve it. The author's approach to identifying the structure 
of the inbound international tourist flow of Ukraine made it possible to obtain a structural model of this inbound stream and to identify the main destinations 
of inbound tourism by species. The clustered analysis procedures demonstrate that generalized inbound flow rates cannot be used to quantify the flow 
structure and do not allow generalized conclusions about the prospect of a particular geographic vector of inbound tourism development and promotion.
Key words: іnternational tourism, tourism industry, inbound flow, cluster analysis.

Постановка проблеми. Туристична індустрія 
є вагомою динамічною складовою частиною гло-
бальної економіки. Так, у 2018 р. вона згенерувала 
8,8 трлн дол. США і створила 319 млн. нових робо-
чих місць у світі [1]. 

За даними досліджень Світової ради подорожей 
і туризму (WTTC), міжнародний туризм має най-
вищі темпи зростання у структурі світового ВВП [1]. 

Туризм – це одна з найважливіших сфер 
сучасної економіки щодо задоволення задово-
лених потреб людей і підвищення якості життя. 
На відміну від багатьох інших видів економічної 
діяльності економіка туризму не призводить до 
вичерпання природних ресурсів. Будучи експорто-
орієнтованою сферою, туризм є більш стабільним 

сектором економіки порівняно з іншими в умовах 
нестійкої ситуації на світових ринках. Оскільки 
туристична індустрія є системою економічних від-
носин щодо виробництва, розподілу, обміну і спо-
живання туристичного продукту, то важливою є 
проблематика розроблення і використання сучас-
ного інструментарію для кількісного вимірювання 
процесів у цій сфері, ідентифікації її складників, 
що дало б змогу отримати точні оцінки для форму-
вання висновків і прогнозування векторів розвитку 
туристичної індустрії на всіх рівнях глобальної 
економічної системи.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Різні аспекти проблематики, пов’язаної з розвит-
ком туризму та туристичної індустрії, досліджено 
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такими вітчизняними вченими, як: Л. Дядечко, 
С. Ковальчук, Н. Кузьо, О. Лютак, О. Любіцева, 
М. Мальська, В. Пестушко, Т. Сокол, В. Цибух та ін.  
Зокрема, у їхніх роботах досліджено економічний 
базис туристичного бізнесу, визначено закономір-
ності розвитку туристичної індустрії на різних рів-
нях світогосподарської системи, запропоновано 
дієві механізми підвищення ефективності функці-
онування туристичного сектору економіки країни, 
проаналізовано певні процеси у розвитку міжна-
родного туризму у світі та в Україні зокрема. 

Варто зазначити, що, незважаючи на напрацю-
вання науковців у сфері міжнародного туризму, 
поза увагою залишилася проблематика, пов’язана 
з розробленням аналітичних, адаптованих підхо-
дів до розроблення новітніх методів аналізу й оці-
нювання структури туристичних потоків України на 
основі використання сучасного інструментарію з 
використанням інформаційних технологій.

Постановка завдання. Метою статті є розро-
блення підходу до аналізу міжнародного в’їзного 
потоку України на основі використання сучасного 
економетричного інструментарію для оцінювання 
географічної структури міжнародних в’їзних турис-
тичних потоків у країну за інтенсивністю їхніх 
складників.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Світова практика доводить, що економетричні 
дослідження здатні перевірити широкий спектр 
статистичних взаємозв'язків. Наприклад, наве-
дене у роботі [2] дослідження туристичних потоків 
між африканськими країнами дало змогу іденти-
фікувати детермінанти міжнародного туризму в 
межах Африки і виявити їх схожість із внутрішнім 
туризмом країн цього континенту. Статистичні 
дослідження у поєднанні з економетричними, 

представлені у роботі аналітиків компанії Frontline 
Consultants [3], дали змогу отримати оцінку дер-
жавної програми стимулювання інновацій у шот-
ландському туризмі і запропонувати напрями її 
поліпшення й удосконалення.

Загалом статистичні й економетричні дослід-
ження у сфері міжнародного туризму проводять, 
використовуючи такі показники, як:

– від’їзд до країни призначення за країною 
походження;

– валовий внутрішній продукт на душу насе-
лення країни походження та країни призначення;

– капітальні інвестиції в туристичний сектор 
країни (у відсотках від ВВП);

– двосторонні статистичні дані щодо торгівлі 
між країнами;

– відстань між країнами;
– інтенсивність пасажиропотоків;
– рівень людського розвитку;
– рівень розвитку транспортної інфраструктури;
– відносні реальні курси валют.
Для комплексної, фахової оцінки міжнародного 

туризму як на глобальному, так і міжнаціональ-
ному та національному рівнях важливим першо-
черговим завданням є ідентифікація географіч-
ної структури міжнародних статистичних потоків 
конкретної країни та оцінка інтенсивності кожного 
складника. 

Як видно з рис. 1, динаміка кількості іноземців, 
що відвідали Україну протягом 2000–2017 рр., має 
скачкоподібний характер із нестійкими трендами. 
Динаміка кількості в’їздів іноземних туристів в 
Україну має ще більш стаціонарний характер. 
Цей факт свідчить про наростання негативних 
тенденцій у сфері в’їзного міжнародного туризму 
в Україні.
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рис. 1. динаміка кількості іноземців, що відвідали україну протягом 2000–2017 рр.

Джерело: складено авторами за даними [9]
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Нестабільність в’їзного туристичного потоку 
України потребує детальних досліджень чинників 
цієї тенденції та глибинного їх аналізу. Для вирі-
шення такого завдання перед усім необхідна іден-
тифікація структури в’їзного туристичного потоку 
України.

В економічних дослідженнях для ідентифікації 
структур економічних процесів застосовують клас-
терний аналіз як метод інтелектуального аналізу 
даних, що дає змогу виявити структуру еконо-
мічних процесів і явищ за вибраними критеріями 
кластеризації [8].

Ми провели кластерний аналіз методом 
k-means за допомогою пакета статистичних 
досліджень Statistica 10.0 за даними [9] для іденти-
фікації структури в’їзного потоку України в 2017 р. 
у декілька етапів. 

Змінною кластеризації для початку вибрано 
абсолютну чисельність іноземців, що в’їхали про-
тягом 2017 р. в Україну з інших країн світу.

На першому етапі за результатами аналізу 
отримано чотири групи (кластери) країн, з яких 

прибули іноземці. Ці кластери відрізняються між 
собою за інтенсивністю в’їзних потоків в Україну 
(табл. 1). 

У межах сформованих кластерів країни несут-
тєво різняться між собою за інтенсивністю в’їзних 
потоків в Україну, водночас кластери країн мають 
різні характеристики. 

При цьому кластер 1 сформований лише 
однією країною – Угорщиною, на яку припадає 
найінтенсивніший виїзний потік в Україну протягом 
2017 р. До кластеру 2 увійшло три країни світу і 
до кластеру 3 – лише Республіка Молдова. Клас-
тер 4 сформований із 122-х країн світу (табл. 1) 
з інтенсивністю потоку втричі меншою від потоку 
кластеру 1.

Розглянувши структури кластерів країн, ми 
провели структурування туристичного в’їзного 
потоку України у 2017 р. за показником абсолютної 
чисельності осіб, що прибули в Україну з туристич-
ною метою, за даними [9]. Отримано чотири клас-
тери країн, з яких прибували іноземні туристи в 
Україну протягом 2017 р. Так, до першого кластеру 
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рис. 2. динаміка кількості іноземних туристів, що відвідали україну протягом 2000–2017 рр.

Джерело: складено авторами за даними [9]

Таблиця 1
результати кластерного аналізу в’їзного потоку за абсолютною чисельністю іноземців,  

що в’їхали протягом 2017 р. в україну з інших країн світу

кластер країни кількість іноземних громадян,  
які в'їхали в україну (осіб)

1 Угорщина 11194462

2
Білорусь 2727645
Польща 1144249
Російська Федерація 1464764

3 Республіка Молдова 4435664
4 Інші країни світу (122) 3331244

Джерело: складено авторами за даними [9]
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увійшло 68 країн світу, звідки прибуло в Україну в 
2017 р. 6 848 туристів; до другого кластеру увій-
шли Ізраїль (2 770 туристів) та Російська Федера-
ція (4 830 туристів); до третього кластеру увійшла 
Білорусь (17 095 туристів) та до четвертого – 
Туреччина (7 414 туристів), при цьому кластери 
характеризуються різною інтенсивністю в’їзного 
туристичного потоку в Україну за статистичними 
коефіцієнтами (табл. 2).

Таким чином, основними джерелами організо-
ваного туризму для України сьогодні є Республіка 
Білорусь, Туреччина, РФ та Ізраїль.

Далі ми провели структурування туристичного 
в’їзного потоку України в 2017 р. за показником 
абсолютної чисельності осіб, що прибули в Україну 
з приватною метою та з метою культурного, спор-
тивного обміну чи релігійною метою, за даними [9] 
(табл. 3).

Як видно з табл. 3, лідерами у в’їзному туризмі 
в Україну з приватною метою є Молдова та Біло-
русь, що дає змогу окреслити ці країни як перспек-
тивні джерела постачання в Україну неорганізо-
ваного туризму. Водночас Румунія та Угорщина є 
перспективними щодо розширення міжнародного 
релігійного, спортивного і культурного туризму.

Проведені процедури кластерного аналізу 
демонструють, що узагальнені показники в’їзного 
потоку не можуть бути використані під час прове-
дення кількісних оцінок структури цього потоку і 
не дають змоги зробити узагальнені висновки про 
перспективність того чи іншого географічного век-
тору розвитку і стимулювання в’їзного туризму.

Таким чином, реалізований авторський підхід до 
ідентифікації структури в’їзного туристичного потоку 
України дає змогу отримати модель структури цього 
потоку за видами в’їзного туризму і подорожей у тер-
мінах Всесвітньої туристської організації (UNWTO) 
і доводить, що ґрунтовний аналіз туристичних пото-
ків країни можна проводити лише за конкретними 
видами туризму. Такий підхід дає змогу виявити пер-
спективні форми міжнародного в’їзного туризму Укра-
їни та визначити географічні вектори його розвитку.

висновки з проведеного дослідження. Запро-
понований підхід до ідентифікації структури в’їзних 
потоків країни за критеріями інтенсивності основних 
видів туризму, що мають відповідні статистичні вимір-
ники, полягає у поетапному виконанні кластерного 
аналізу за абсолютними показниками в’їзного потоку 
України до досягнення однорідності результуючих 
груп за показниками класифікації (видами поїздок). 
Авторський підхід дав змогу отримати модель струк-
тури туристичних в’їзних і виїзних потоків та оцінки 
інтенсивності їхніх складників і визначити перспек-
тивні форми міжнародного в’їзного туризму України 
та географічні вектори його розвитку. У подальшому 
пропонований підхід можна використати під час ана-
лізу туристичних потоків за показниками динаміки 
видів туризму й отримати систему моделей турис-
тичних потоків країни. 

На відміну від існуючих підходів до аналізу 
структури в’їзних потоків країни авторський підхід 
дає змогу отримати кількісні оцінки і вектори вдо-
сконалення туристичної політики, напрямів стиму-
лювання в’їзного туризму в Україні тощо. 

Таблиця 2
статистичні характеристики кластерів в’їзного туристичного потоку за абсолютною 

чисельністю іноземців, що в’їхали протягом 2017 р. в україну з інших країн світу
середнє стандартне відхилення варіація

Кластер 1 56 166,3 27673
Кластер 2 3800 1456,6 21218
Кластер 3 17095 0 0
Кластер 4 7414 0,00 0

Джерело: складено авторами за даними [9]

Таблиця 3
результати кластерного аналізу в’їзного потоку за абсолютною чисельністю іноземців,  

що в’їхали протягом 2017 р. в україну з інших країн світу, за приватними поїздками  
та з метою культурного, спортивного обміну чи релігійною метою

кластер Приватна поїздка культурний та спортивний 
обмін, релігійна поїздка

1 93 країни світу 2481486 15621

2

Польща 1143070 436
Російська Федерація 1413328 31140
Румунія 693135 97547
Угорщина 917824 201579

3
Молдова, Республіка 4433750 842
Білорусь 2642256 1687

Джерело: складено авторами за даними [9]
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ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE INTERNATIONAL DESTINATION TOURIST FLOW OF UKRAINE

Actuality of theme. Since the tourism industry is a system of economic relations for the production, dis-
tribution, exchange and consumption of the tourism product, it is important to develop and use modern tools 
for quantitative measurement of processes in this field, to identify its constituents, in order to obtain accurate 
estimates for drawing conclusions and forecasting the development vectors of the tourism industry at all levels 
of the global economic system.

It is worth noting that despite the achievements of scientists in the field of international tourism, the issues 
related to the development of analytical, adapted approaches to the development of the latest methods of 
analysis and evaluation of the structure of tourist flows of Ukraine based on the use of modern tools using 
information technologies.

The purpose of the research topic is to develop an approach for analyzing Ukraine's international inward 
flow based on the use of modern econometric tools.

Research methods. In economic research, cluster analysis is used to identify the structures of economic 
processes as a method of data mining, which allows to identify the structure of economic processes and phe-
nomena according to the selected clustering criteria.

We conducted a k-means cluster analysis using Statistica 10.0 statistical study package to identify the 
structure of Ukraine's inbound stream in 2017 in several stages.

Characteristics of the results obtained. The author's approach to identifying the structure of the inbound 
tourist flow of Ukraine makes it possible to obtain a model of the structure of this inbound by types of inbound 
tourism and travel in terms of the World Tourism Organization (UNWTO) and proves that a thorough analysis 
of the tourist flows of the country can be carried out only by specific types tourism. This approach allows to 
identify promising forms of international inbound tourism in Ukraine and to determine the geographical vectors 
of its development.

The practical value of the article. An approach is proposed to identify the structure of inbound flows of 
a country according to the criteria for the intensity of the main types of tourism, with appropriate statistical 
measures.

The author's approach made it possible to get a model of the structure of tourist inbound and outbound 
flows and to assess the intensity of their components, to identify promising forms of international inbound tour-
ism of Ukraine and to determine the geographical vectors of its development.

In the following, the proposed approach can be used in the analysis of tourist flows by indicators of the 
dynamics of tourism and to obtain a system of models of tourist flows of the country.

In contrast to the existing approaches to the analysis of the structure of inbound flows of the country,  
the author's approach allows to obtain quantitative estimates and vectors of improvement of tourism policy, 
directions of promotion of inbound tourism in Ukraine, etc.


