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систем кластера, оброблюють інформацію, дають 
команди щодо напрямів розвитку кластерів і скла-
дових частин.

У процесі моделювання інформація про класте-
роутворююче підприємство систематизується і пере-
носиться на його теоретичну модель, представлену в 
графічному вигляді (рис. 2).

Ефективна діяльність кластерних утворень фор-
мується в результаті загальноекономічної взаємодії 
всіх його учасників. Економічна сутність кластериза-
ції проявляється у встановленні таких взаємовідно-
син між господарюючими суб’єктами, які забезпечу-
ють довгострокове погодження та взаємне зближення 
інтересів і цілей.

Висновки з проведеного дослідження. Отже, не-
зважаючи на підвищений інтерес науковців та іс-
нуючий успішний зарубіжний досвід створення та 
розвитку кластерів, залишаються проблемними пи-
тання щодо механізмів формування і ефективного 
функціонування вітчизняних кластерів на основі 
взаємодіючих підприємств. Існує необхідність роз-
робки інституційних механізмів кластероутворення, 
що сприятиме активізації кластерізації вітчизняних 
взаємодіючих підприємств. У дослідженні виявлені 
характерні ознаки кластерів, їх конкурентні пере-
ваги. Запропоновано поетапну інституційно-орга-

нізаційну модель забезпечення кластероутворення. 
Визначено склад ідеального кластера та подано його 
модель у графічному вигляді.
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Постановка проблеми. З розвитком ринкових від-
носин все більше постає питання вивчення важливості 
здійснення капіталовкладень в розвиток туристичної 
індустрії країни. Здійснення інвестиційної діяльності  
в туристичній сфері передбачає відповідне управління 
цим процесом, основна мета якого забезпечити найефек-
тивнішу реалізацію системи цілей і засобів їх досягнен-
ня, підвищення конкурентоздатності країни на світовому 
ринку туристичних послуг та забезпечення надходження 
додаткових коштів до бюджету. Тому розкриття даної 
теми є важливим в сучасних умовах господарювання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Акту-
альні питання політики розвитку туризму, інвесту-
вання та проблеми забезпечення конкурентоспромож-
ності туризму досліджували такі відомі вітчизняні та 
зарубіжні вчені як О. Ю. Андріанов, В. С. Боголю-
бов, С. П. Гаврилюк, Н. Г. Дороніна, І. В. Ліпсиц,  
Л. В. Мінько, О., К. Фляйшер та інші науковці. Ко-
жен з цих науковців висував свої твердження щодо 
важливості залучення інвестицій в розвиток туризму 
та налагодженні ефективних взаємовідносин з зару-
біжними країнами.
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Постановка завдань. Розвиток туристичної інду-
стрії і всієї української економіки багато в чому за-
лежить від ефективності державного регулювання, 
підтримки бізнесу, в тому числі – частково форму-
вання чіткої інвестиційної політики. Українським 
і закордонним інвесторам має бути вигідним вкла-
дання засобів у вітчизняну туристичну галузь. Адже 
капітал надходить туди, куди йому потрібно,і де він 
буде захищений.

Отже для дослідження інвестиційної діяльності 
української економіки, зокрема вкладання коштів в 
розвиток туристичної індустрії необхідно розкрити 
суть понять інвестиції та туризму, визначити роль 
капіталовкладень в розвиток туристичної індустрії 
та виокремити переваги та недоліки інвестицій в ту-
ристичній діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. Еконо-
мічна діяльність окремих господарюючих суб’єктів 
і країни в цілому значною мірою характеризується 
обсягом і формами здійснюваних інвестицій. Тер-
мін «інвестиції» походить від латинського слова 
«invest», що означає «вкладати». У широкому розу-
мінні інвестиції являють собою вкладення капіталу  
з метою подальшого його збільшення. При цьому 
приріст капіталу має компенсувати інвестору відмо-
ву від використання наявних коштів на споживання 
в поточному періоді, винагородити його за ризик, 
відшкодувати витрати від інфляції в майбутньому 
періоді [4, с. 245].

Джерелом приросту капіталу і рушійним мотивом 
здійснення інвестицій є одержання від них прибу-
ток. Ці два процеси – кладення капіталу й одержан-
ня прибутку – з погляду часового інтервалу можуть 
не збігатися. При послідовному перебігу цих проце-
сів прибуток одержується відразу ж після здійснення 
інвестицій в повному обсязі. При рівнобіжному їх пе-
ребігу одержання прибутку можливе ще до повного 
завершення процесу інвестування.

При інтервальному перебігу зазначених проце-
сів між періодом завершення вкладання капіталу  
й одержання прибутку проходить певний час (три-
валість його часу залежить від форм інвестування  
й особливостей конкретних інвестиційних проектів).

Характеризуючи економічну сутність інвестицій, 
слід зазначити, що в сучасній літературі цей термін 
трактується неоднозначно – або широко, або вузько –  
залежно від мети дослідження.

Найтиповішою є думка, згідно з якою інвестиції –  
це будь-яке вкладення коштів, що може і не при-
зводити ні до зростання капіталу, ні до одержання 
прибутку. До них часто відносять так звані «спожив-
чі інвестиції», що за своїм економічним змістом до 
інвестицій не належать – засоби на придбання цих 
товарів витрачаються в даному разі на безпосереднє 
довгострокове споживання (якщо їхнє придбання не 
передбачає наступного перепродажу).

Досить часто, особливо раніше, термін «інвести-
ції» ототожнювався з терміном «капітальні вкладен-
ня». При цьому інвестиції розглядалися як вкладен-
ня коштів у відтворенні основних фондів (будівель, 
устаткування, транспортних засобів тощо). Але вод-
ночас інвестиції можуть здійснюватися й в оборотні 
активи, і в різноманітні фінансові інструменти (ак-
ції, облігації тощо), і в окремі види нематеріальних 
активів (придбання патентів, ліцензій, «ноу-хау» 
тощо). Отже, капітальні вкладення є вужчим понят-
тям і можуть розглядатися лише як одна з форм ін-
вестицій, але не як їхній аналог.

Існує також думка, що інвестиції – це довгостро-
кове вкладення коштів. Безумовно, окремі форми 

інвестицій (передусім, капітальні вкладення) мають 
довгостроковий характер, проте інвестиції можуть 
бути і короткостроковими (наприклад, короткостро-
кові фінансові вкладення в акції, ощадні сертифіка-
ти тощо).

Розглянуті вище положення враховані при визна-
ченні терміна «інвестиції» в Законі України «Про 
інвестиційну діяльність»: «…Інвестиціями є всі види 
майнових та інтелектуальних цінностей, що вкла-
даються в об’єкти підприємницької та інших видів 
діяльності, в результаті якої створюється прибуток 
(дохід) або досягається соціальний ефект.

Інвестиції відіграють велику роль у розвитку  
й ефективному функціонуванні економіки. Для того, 
щоб визначити цю роль, необхідно розглянути валові 
і чисті інвестиції.

Валові інвестиції являють собою загальний обсяг 
інвестованих коштів у певному періоді, спрямованих 
на нове будівництво, придбання засобів виробництва 
і на приріст товарно-матеріальних запасів.

Чисті інвестиції – це сума валових інвестицій, 
зменшена на суму амортизаційних відрахувань  
у певному періоді [ 4, с. 246].

Динаміка показника чистих інвестицій відбиває 
характер економічного розвитку країни на тому або 
іншому етапі. Якщо сума чистих інвестицій є нега-
тивною величиною, це означає зниження виробни-
чого потенціалу і, як наслідок, зменшення обсягу 
випущеної продукції. Якщо сума чистих інвестицій 
дорівнює нулю, це означає відсутність економічного 
зростання, тому що виробничий потенціал залиша-
ється при цьому незмінним. І нарешті, якщо сума 
чистих інвестицій є величиною позитивною, то це 
означає, що економіка перебуває в стадій розвитку, 
тому що забезпечується розширене відтворення її ви-
робничого потенціалу.

Характеризуючи інвестиційну діяльність в Укра-
їні, необхідно наголосити на важливості капітало-
вкладень в сферу туризму. Туризм здійснює суттє-
вий вплив на економіку і розвиток регіону, сприяє 
надходженню валюти в країну, створенню нових 
робочих місць, поліпшенню інфраструктури і т. п. 
Для отримання максимальної користі від туризму 
кожна держава розробляє туристичну політику, яка 
є одним з напрямків соціально-економічної політики 
держави.

Туристична політика держави, як відомо, базу-
ється на стратегії і тактиці. Головна ціль туристичної 
стратегії держави – це створення високоефективного 
конкурентоспроможного туристичного комплексу, 
що забезпечує широкі можливості для обслугову-
вання українських і іноземних громадян, а також 
значний внесок в розвиток економіки країни. Для 
реалізації цієї цілі пропонується цілий ряд заходів, 
серед яких і залучення інвестицій в сферу туризму. 
Виходячи з цих передумов, туристична індустрія – 
сукупність різних суб’єктів туристичної діяльності 
(готелі, туристичні комплекси, кемпінги, мотелі, 
пансіонати, підприємства харчування, транспорту, 
заклади культури, спорту тощо), які забезпечують 
прийом, обслуговування та перевезення туристів [1].

Туріндустрія має унікальну структуру. Вона ха-
рактеризується наявністю цілого ряду окремих еле-
ментів, включаючи різні галузі обслуговування: 
невеликі ресторани, мотелі і готелі, будинки відпо-
чинку, пральні, магазини, що продають вироби місце-
вих ремісників і предметами мистецтва і т. п. Таким 
чином, інвестиції уряду в інфраструктуру, а іноді  
і в дорогу матеріально-технічну базу туризму стимулює 
інвестування численних підприємств малого бізнесу. 
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Туристична індустрія є досить капіталомісткою галуз-
зю через високу вартість нерухомості і обладнання. Так, 
капітал в індустрію гостинності залучається на довгий 
період часу і повертається досить повільно, а сама струк-
тура інвестицій в цьому секторі подібна на інвестиції в 
промисловість, що вимагає великих затрат.

Початкові інвестиції в туризм притягають все 
більше вкладень в майбутньому у допоміжні і підт-
римуючі галузі господарства. Сюди входять великі 
інвестиції в головні готелі, ресторани, торгові цен-
три, порти, аеропорти, транспортні засоби і т. п. Їхні 
інвестиції скуповуються тільки через декілька років. 
Туроператори і певною мірою турагенти вимагають 
великої кількості оборотних засобів для оплати по-
слуг готелів, транспортних компаній тощо, перед 
туристичним сезоном. Капітал тут, як правило, за-
тримується на короткий проміжок часу і часто ви-
користовується для спекуляцій на валютному ринку.

Оскільки в створенні продукту туристичної інду-
стрії беруть участь різні її сектори, то компанії одно-
го сектора зацікавлені у фінансуванні інших струк-
тур. Наприклад, туроператори можуть фінансувати 
розвиток готельних комплексів на курортах, куди 
вони відправляють своїх клієнтів. Авіакомпанії мо-
жуть гарантувати фінансову безпеку туроператорів, 
які широко використовують їх послуги.

Осучаснена завдяки туризму інфраструктура регі-
ону використовується також і місцевими жителями. 
Індустрія туризму охоплює багато підприємств мало-
го бізнесу, які підтримують індустрію, виручка від 
туризму швидко розподіляється серед найширших 
верств населення приймаючого регіону. Таким чином 
все суспільство отримує економічну користь [3, с. 85].

Наступний позитивний аспект розвитку туризму 
полягає в тому, що туристи змушені платити по-
датки, як і більшість населення. Оскільки туристи 
в основному приїжджають з інших регіонів, то їх 
витрати для приймаючої країни являють собою роз-
ширену податкову базу. На додаток до звичайного 
податку з продажів туристи іноді платять і непря-
мі податки. Збори в аеропортах, в’їзні мита, збори  
з викликів – це лише декілька прикладів обкладення 
туристів податками.

Крім цих випадків, звичайні податки, що збира-
ються як з подорожуючих, так і з місцевих жителів, 
підвищуються внаслідок туристичних витрат. Таким 
чином, туризм підвищує доходи регіону, зайнятість, 
інвестиції і т. п.

Але тим не менше існують обмеження, до якого 
часу уряд приймаючого регіону може максимізувати 
прибуток від інвестицій. Ці обмеження бувають двох 
типів: соціальні і економічні. Соціальні обмеження 
виникають завдяки збільшенню податків, що збира-
ються з місцевих жителів при розвитку туристичної 
індустрії в регіоні. А економічні обмеження подають-
ся у формі потенційних витрат невикористаних мож-
ливостей (альтернативних витрат), які виникають 
внаслідок розвитку туристичної індустрії. Вони за-
слуговують уважного дослідження з тим, щоб досяг-
ти більш глибшого розуміння проблеми оптимізації, 
яка стоїть перед урядом приймаючої країни.

Поряд з позитивними наслідками від інвестицій 
в туризм не слід забувати про негативний вплив від 
розвитку останнього, про так звану монокультуру 
(однонаправленість) туризму. В конкурентній бо-
ротьбі за землю, ресурси, капітал туризму тіснить 
сільське господарство і інші традиційні джерела 
доходів місцевих жителів. Більш висока заробітна 
плата в індустрії туризму приманює робітників, що 
негативно впливає на сільське господарство через 

відтік робочої сили. В результаті знижуються обсяги 
сільськогосподарської продукції, в той час як обсяги 
споживання ростуть завдяки численним туристич-
ним відвідуванням.

Одночасно порушується або повністю руйнується 
традиційний зміст життя і природний ландшафт в 
центрах масового туризму. Монокультура туризму 
сама підриває основи свого існування, тому уряд та 
інвестори повинні постійно підраховувати економіч-
ну ефективність від здійснення інвестицій, тобто ви-
раховують їх доцільність.

Різнонаправленість – це основа економічної ста-
більності. Коли одна галузь переживає різкий еко-
номічний спад, інша процвітає, і таким чином зни-
жується можливість кризи. Відповідно замість того, 
щоб сприяти диверсифікації економіки, туризм ча-
сом заміщує інші галузі, а іноді і навпаки [6, с. 259].

При здійсненні інвестицій в туристичну індустрію 
слід звернути увагу, що туризм по суті своїй – явище 
сезонне. Тому повна залежність регіону від одного 
сектора індустрії небажана. Тим більше, що попит 
на туризм і подорожі значною мірою залежить від 
доходів і смаків туристів.

Крім того, розвиток туризму породжує певні со-
ціальні і додаткові витрати на підтримку навколиш-
нього середовища. Досить бурхливий розвиток туриз-
му і повна залежність від нього ставить таку дилему: 
якщо припинити подальший розвиток, це загрожує 
економічним спадом; якщо не обмежувати туризм в 
подальшому розвитку, то природні і культурні ре-
сурси країни збідніють і знеціняться. В цьому ви-
падку рішення, як правило, прийняти досить важко.

Іноді уряди країн дивляться на туризм досить 
оптимістично. Вони втілюють в життя активні інвес-
тиційні програми, спрямовані на розвиток туризму і 
носять пріоритетний характер. З’являються нові міс-
ця для відпочинку туристів, модернізуються старі, 
що прийшли в занепад: в них інвестуються гроші.

Часом інвестиції у туризм породжують ріст тем-
пів інфляції. Туристи вкладають свої гроші, зароблені  
в іншому регіоні або країні, в економіку даного турис-
тичного регіону. Підвищуються ціни на товари пер-
шої необхідності: продукти, одяг, житло, транспорт. 
Як правило, в туристичних регіонах особливо стрімко 
ростуть ціни на землю (наприклад, південне узбереж-
жя Криму). Ціна, яку туристи можуть заплатити за 
своє проживання під час відпустки в туристичному 
регіоні, може різко знизити попит на житло самих 
місцевих жителів. Місцеві жителі (які мають відносно 
невеликі доходи) просто витісняються з ринку житла 
в районах з розвинутою туріндустрією [5, с. 75].

Отже, до переваг від інвестицій у туристичну ін-
дустрію для кожної країни, регіону можна віднести:

– збільшення готівкового потоку в регіон, в тому 
числі надходження іноземної валюти;

– ріст валового національного продукту (ВНП);
– створення нових робочих місць;
– реформування структури відпочинку, яка може 

бути використана як туристами, так і місцевими жи-
телями;

– залучення капіталу, в тому числі й іноземного;
– збільшення податкових надходжень приймаю-

чого регіону.
Недоліки розвитку туризму проявляються в тому, 

що туризм:
– впливає на ріст цін на місцеві товари та по-

слуги, на земельні й інші природні ресурси і неру-
хомість;

– сприяє відтоку грошей за кордон при туристич-
ному імпорті;
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– викликає екологічні та соціальні проблеми;
– може нанести збитки розвитку інших галузей 

і т. д.
Інвестиції в туризм – це розміщення капіталу 

інвесторів у туристичному бізнесі з метою одержан-
ня прибутку. Оскільки капітал є одним із головних 
факторів виробництва, можливості туріндустрії ви-
робляти продукти прямо залежать від обсягу капіта-
лу, який інвестується [2, с. 420].

Капіталовкладення в туристичну сферу зростають 
лише за умови, що віддача на вкладені кошти пере-
вищує обсяг інвестованого капіталу. Якщо віддача 
дорівнює обсягу інвестицій, то ефекту від інвестицій 
немає. У цьому разі і капітал, і виробництво зали-
шаються постійними. Якщо різниця між вкладеним  
і отриманим капіталом є від’ємною, туристична інду-
стрія втрачає джерела поновлення капіталу, можли-
вості виробництва обмежуються.

Інвестиційна активність в економіці туризму, своєю 
чергою, залежить від прибутку, який інвестори одер-
жують від своїх капіталовкладень. Здійснюючи вкла-
дення у туризм, інвестори враховують такі фактори:

1) ступінь новизни технологій. Використання но-
вих методів у туристичному бізнесі, як і в будь-якій 
іншій галузі, сприяє зменшенню витрат і максиміза-
ції прибутку. Новий турпродукт, як правило, добре 
просувається на ринку, що також сприяє збільшен-
ню прибутку, а запровадження нових методів і тех-
нологій виробництва туристичного продукту вимагає 
нових інвестицій;

2) вартість одержання і використання капітало-
вкладень в економіку туризму, яка впливає на відда-
чу від зроблених інвестицій: низька вартість означає 
велику віддачу від інвестицій і великий прибуток 
для інвесторів;

3) вартість грошового капіталу, необхідного для 
придбання матеріально-речових об’єктів. Витрати на 
придбання основних і оборотних засобів є складовою 
інвестування капіталу. Тільки сам інвестор може ви-
значити розміри і напрями використання капіталу. 
Критерієм визначення напряму вкладення служить 
розмір прибутку від інвестицій, який залежить від 
ступеня експлуатації капіталу;

4) державна політика, яка сприяє пожвавленню 
інвестиційної активності на ринку туризму (пільги  
з податку на прибуток в турбізнесі, інші заохочу-
вальні заходи).

Основними стратегічними цілями інвестиційної 
політики в галузі туризму повинні бути:

– забезпечення та створення сприятливого інвес-
тиційного клімату;

– створення відповідної законодавчої бази та забез-
печення гарантій інвестиціям в туристичний бізнес;

– формування сприятливого іміджу країни, її ту-
ристичних регіонів;

– стимулювання припливу капіталовкладень  
у реконструкцію і будівництво сучасних туристич-
них систем;

– розробка нових програм, щодо проведення ту-
рів, які повинні враховувати етнокультурні, геопо-
літичні, екологічні чинники туристичної місцевості.

На сьогодні розроблена державна  програма роз-
витку туристичної галузі до 2015 року, яка містить 
основні проблеми розвитку туристичної індустрії  
в Україні та шляхи і способи їх розв’язання. Зокре-
ма, даною програмою передбачено наступні шляхи 
розв’язання проблем:

– ініціювати формування туристичного простору 
високої привабливості шляхом розроблення та впро-
вадження конкурентоспроможного національного  

і регіональних туристичних продуктів на основі наяв-
них туристичних та курортно-рекреаційних ресурсів;

– створити умови для розроблення туристичного 
та курортно-рекреаційного продукту високої якості;

– забезпечити розвиток спеціалізованої туристич-
но-курортної інфраструктури, здатної забезпечити 
стійкі темпи зростання туристичних потоків з ураху-
ванням специфіки національного туристичного про-
дукту;

– створити умови для залучення інвестицій у роз-
виток туристично-курортної галузі;

– удосконалити існуючу систему підготовки, пе-
репідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для 
підприємств, установ і закладів сфери туризму та ку-
рортів, створити дієву модель управління персоналом, 
що в комплексі могло б забезпечити соціально-еконо-
мічну привабливість відповідних професій, підвищен-
ня якості наданих послуг, посилення мотивації праці;

– забезпечити створення єдиної системи марке-
тингової підтримки національного туристичного про-
дукту, формування позитивного туристичного іміджу 
держави, забезпечення розвитку міжнародного спів-
робітництва у сфері туризму та діяльності курортів;

– сформувати єдину, інституційну, соціальну та 
інформативну взаємодію державних органів управ-
ління, об’єднань суб’єктів туристичної діяльності 
та неприбуткових організацій у сфері туризму та ді-
яльності курортів і суб’єктів малого та середнього 
підприємництва для забезпечення синхронізованого 
розвитку як окремих видів туризму, так і для єдино-
го туристично-рекреаційного комплексу.

Виконання Програми дасть можливість:
– істотно підвищити ефективність державної по-

літики в сфері туризму і курортів, забезпечити вико-
нання державою функцій з координації, планування, 
регулювання, стимулювання, захисту інтересів ту-
ристів, розвитку соціального туризму, національного 
та регіональних туристичних та курортних продук-
тів, стандартизації та сертифікації тощо;

– удосконалити існуючі та впровадити нові ефектив-
ні механізми взаємодії центральних і місцевих органів 
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 
об’єднань суб’єктів туристичної діяльності та неприбут-
кових організацій у сфері туризму і діяльності курортів 
в забезпеченні сталого розвитку туризму;

– досягти загальноекономічного ефекту за ра-
хунок комплексного, системного розвитку галузей, 
суміжних галузям з виробництва основних турис-
тичних та курортних товарів і послуг, забезпечити 
наповнення бюджетів усіх рівнів, надходження ва-
лютних коштів;

– створити умови для сталого соціально-економіч-
ного розвитку регіонів за рахунок розвитку турис-
тичного підприємництва та курортної справи;

– забезпечити позитивну динаміку потоків в’їзних 
і внутрішніх туристів до туристичних та курортних 
центрів України;

– покращити туристично-курортний імідж держа-
ви та її окремих територій;

– забезпечити збереження та відновлення уні-
кальних природних територій, природних лікуваль-
них та історико-культурних ресурсів, історичних 
місць України;

– залучити інвестиції в розвиток інфраструктури 
туризму та курортів, інженерно-транспортної та ко-
мунальної інфраструктур;

– сформувати ефективну систему інформаційного 
забезпечення сфери туризму та курортів, створити 
сприятливі умови для забезпечення рівного доступу 
до інформації;
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– створити рівні можливості для суб’єктів турис-

тичної діяльності, сформувати передумови для розви-
тку ефективного та прозоро організованого туристич-
ного ринку, єдиного нормативно-правового простору;

– створити нові та зберегти наявні робочі місця, 
активізувати розвиток малого та середнього підпри-
ємництва в сфері туризму та розширити тимчасову 
зайнятість у сільській місцевості;

– забезпечити безпеку туристів і подорожуючих 
територією України, захист їх прав, законних інтер-
есів і збереження майна;

– комплексно розв’язати екологічні проблеми, 
пов’язані з туристсько-рекреаційним освоєнням те-
риторій.

Виконання Програми дасть змогу відновити та роз-
будувати існуючу матеріально-технічну базу туризму 
й курортів, створити якісний національний туристич-
ний продукт, здатний максимально задовольнити по-
треби населення, забезпечити комплексний розвиток 
регіонів України та покращити умови інвестиційного 
забезпечення розвитку туристичного бізнесу.

Висновки з проведеного дослідження. З розгляну-
того вище можна зробити висновок, що туризм здій-
снює суттєвий вплив на економіку і розвиток регіо-
ну, сприяє надходженню валюти в країну, створенню 
нових робочих місць, поліпшенню інфраструктури  
і т. п. Для отримання максимальної користі від ту-
ризму кожна держава розробляє туристичну політи-
ку, яка є одним з напрямків соціально-економічної 
політики держави. Туристична політика держави, як 

відомо, базується на стратегії і тактиці. Головна ціль 
туристичної стратегії держави – це створення висо-
коефективного конкурентоспроможного туристично-
го комплексу, що забезпечує широкі можливості для 
обслуговування українських і іноземних громадян, 
а також значний внесок в розвиток економіки краї-
ни. Для реалізації цієї цілі пропонується залучення 
інвестицій в сферу туризму. Інвестиційна політика  
з сфері туризму держави – це мобілізація і концен-
трація інвестиційних ресурсів на рішенні пріоритет-
них задач соціально-економічного розвитку, а також 
надання інвестиційної допомоги стагнуючим галузям 
і територіям. 
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Стаття присвячена виявленню об’єктивних передумов розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері України. Проаналізо-
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Статья посвящена выявлению объективных предпосылок развития интеграционных процессов в аграрной сфере 

Украины. Проанализированы этапы развития интеграционных процессов в аграрной сфере, которые связаны с особеннос-
тями экономических отношений в государстве. Определены современные мотивационные основы дальнейшего развития 
интеграционных процессов в аграрной сфере Украины.
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The article is devoted to revealing the objective prerequisites for the development of integration processes in the agrarian sphere of 

Ukraine. The stages of development of integration processes in agrarian sphere of economic relations in the country. Designated modern 
motivational bases for further development of integration processes in the agrarian sphere of Ukraine.
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Постановка проблеми. Реформування аграрної 
сфери України супроводжується трансформаційни-
ми перетвореннями в аграрній економіці, важливою 
складовою яких виступають інтеграційні процеси. 

В розв’язанні економічних проблем аграрної сфери 
важливого значення набувають інтеграційні засади 
об’єднавчих процесів, які характеризуються утво-
ренням та функціонуванням нових формувань, що є 


