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Постановка проблеми. Сталий та всебічний роз-

виток регіонів безпосередньо пов'язаний з підви-
щенням їхньої економічної активності, яка потре-
бує відповідного ресурсного забезпечення. Ведучи 
мову про ресурси, маємо на увазі не лише природний 
потенціал, а й фінансову підтримку, якої потребу-
ють як державні підприємства, так і приватний біз-
нес, зокрема, у сфері надання рекреаційних послуг 
та туризму, який може (за певних умов) здійснювати 
значний вплив на розвиток території.

Об'єктивно сьогодні держава не має реальної 
можливості задоволення усіх наявних потреб рекре-
аційно-туристичного комплексу за рахунок бюджет-
них коштів. Тому виникає потреба пошуку інших 
механізмів залучення фінансових потоків, головні 
з-поміж яких – інвестування, кредитування, ство-
рення відповідних фондів тощо.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослі-
дження питань, які стосуються функціонування 
рекреаційно-туристичної галузі і, зокрема, можли-
востей залучення до її розвитку інвестиційних ресур-
сів, здійснюються низкою фахівців та практиків, 
серед яких слід виділити В. Квартальнова, В. Федор-
ченка, В. Цибуха, О. Бейдика, А. Амошу, Н. Коні-
щеву та інших науковців. Розглядають ці проблеми і 
в регіональному аспекті, насамперед такі українські 
вчені, як М Долішній, В. Кравців, В. Євдокименко, 
М. Крачило, І. Школа. 

Виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Роботи даних авторів містять досить 
глибокий аналіз розвитку рекреаційно-туристичної 
індустрії і трансформаційних процесів, які в ній від-
буваються, можливості залучення інвестицій, фор-
мування інвестиційного клімату і т. ін. Низку реко-
мендацій було успішно впроваджено у практику 
господарювання. Водночас суспільство очікує від 
науки конкретних пропозицій щодо пошуку джерел 
фінансування туристичних об'єктів, їх диверсифіка-
ції, наукового обґрунтування розбудови рекреацій-
них територій та відповідей на нові практичні запи-
тання, що постійно виникають. 

Отже, зважаючи на дедалі більшу кількість запи-
тів на довгострокове фінансування впровадження 
інноваційних проектів і розвитку інфраструктури у 
сфері туризму, існує незадоволена потреба у розши-
ренні способів залучення капітальних вкладень та 
визначенні їх пріоритетів у регіональному контексті, 
що підштовхує до нових наукових пошуків.

Мета статті полягає в обґрунтуванні механізмів 
залучення фінансово-інвестиційних ресурсів у розви-
ток туристичної галузі на регіональному рівні, вияв-
ленні їх переваг та недоліків з метою забезпечення 
ефективного управління фінансово-інвестиційними 
потоками.

Виклад основного матеріалу дослідження. При 
здійсненні інвестицій у туристичну діяльність слід 
звернути увагу, що туризм, по суті, – 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 сма-
ків туристів. Окрім того, розвиток туризму породжує 
певні соціальні і додаткові витрати на підтримку 
навколишнього середовища. Досить бурхливий розви-
ток туризму і повна залежність від нього ставить таку 
дилему: якщо припинити подальший розвиток, це 
загрожує економічним спадом; якщо не обмежувати 
туризм у подальшому розвитку, то природні і куль-
турні ресурси країни збідніють і знеціняться [2, с. 78].

Іноді уряди країн дивляться на туризм досить 
оптимістично. Вони втілюють у життя активні 

інвестиційні програми, які спрямовані на розвиток 
туризму і носять пріоритетний характер. З'являються 
нові місця для відпочинку туристів, модернізуються 
старі, що прийшли в занепад: в них інвестуються 
грошові кошти. Наприклад, Лівенворт (Вашингтон), 
старе містечко лісорубів і шахтарів, пережив справ-
жнє відродження, коли трансформувався у баварське 
селище, і т. п.

Часом інвестиції у туризм породжують ріст тем-
пів інфляції. Туристи вкладають свої гроші, заро-
блені в іншому регіоні або країні, в економіку даного 
туристичного регіону. Підвищуються ціни на товари 
першої необхідності: продукти, одяг, житло, тран-
спорт. Як правило, у туристичних регіонах особливо 
стрімко ростуть ціни на землю (наприклад, Південне 
узбережжя Криму). Ціна, яку туристи можуть запла-
тити за своє проживання під час відпустки в турис-
тичному регіоні, може різко знизити попит на житло 
місцевих жителів. Місцеві жителі (які мають від-
носно невеликі доходи) просто витісняються з ринку 
житла в районах з розвинутою туріндустрією.

Отже, до переваг від інвестицій у туристичну 
індустрію можна віднести: збільшення готівкового 
потоку в регіон, у тому числі надходження інозем-
ної валюти; ріст валового національного продукту 
(ВНП); створення нових робочих місць; реформу-
вання структури відпочинку, яка може бути вико-
ристана як туристами, так і місцевими жителями; 
залучення капіталу, у тому числі й іноземного; збіль-
шення податкових надходжень приймаючого регіону. 
Недоліки розвитку туризму проявляються в тому, що 
він впливає на ріст цін на місцеві товари та послуги, 
на земельні й інші природні ресурси і нерухомість; 
сприяє відтоку грошей за кордон при туристичному 
імпорті; викликає екологічні та соціальні проблеми; 
може нанести збитки розвитку інших галузей і т. д.

У сучасних умовах господарювання економічна 
політика в Україні практично не передбачає цільових 
інвестицій у розвиток туристичної галузі. Більш роз-
повсюдженою формою інвестицій є її підтримка на 
місцевому або регіональному рівнях за рахунок міс-
цевих бюджетів або спеціального податку та за раху-
нок зацікавлених фірм. Ряд інтелектуальних інвести-
ційних програм фінансується різними закордонними 
фондами та банками: Європейським банком рекон-
струкції та розвитку, фондом підтримки малого та 
середнього підприємництва, деякими доброчинними 
фондами [1, с. 157]. У рамках цих інвестицій про-
водиться в основному підготовка та підвищення ква-
ліфікації кадрів, проведення спеціалізованих конфе-
ренцій, симпозіумів, семінарів та ін. Проте цільове 
фінансування капіталоємних проектів за рахунок 
даних джерел практично не використовується.

Загалом, потенційні джерела інвестування 
туризму можна поділити на чотири групи: власні 
засоби; кредитні засоби; цільове бюджетне фінансу-
вання; інші джерела (закордонні фонди, доброчинні 
кошти тощо). Урядом України передбачено пільгове 
інвестування різних програм у туристичній галузі в 
рамках підтримки малого підприємництва, але отри-
мати такі пільги досить проблематично. Для цього 
слід підготувати бізнес-план, техніко-економічне 
обґрунтування, отримати відповідний висновок екс-
пертів, і тільки після цього дані матеріали направ-
ляються на конкурс інвестиційних проектів з пільго-
вими кредитами.

Аналогічні дії слід виконувати для участі у зару-
біжних інвестиційних конкурсах. Звичайно, що 
найнадійнішим джерелом фінансування є власний 
капітал. Але, як показує досвід, капіталомісткі про-
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екти реалізуються в основному на базі запозичених 
коштів (або залучені плюс власні) [4, с. 471]. Найкра-
щим кредитним капіталом для інвестицій є безпро-
центний кредит (позика). Дана форма фінансування 
може бути реалізована тільки за рахунок кредитних 
засобів засновників (акціонерів) згідно з рішенням 
вищого органу управління – загальних зборів. Така 
ж форма може бути досягнута через облігаційну 
позику, якщо законом для даної організаційно-пра-
вової форми передбачений випуск облігацій.

Однією з форм залучення інвестора є переуступка 
йому пакета акцій (частки) підприємства туристич-
ної індустрії, що відповідає розміру його інвестицій-
ного внеску, закритому акціонерному товариству або 
товариству з обмеженою відповідальністю або про-
даж пакету акцій на пільгових умовах відкритому 
акціонерному товариству. Залучення інвестора може 
бути реалізовано також на інших умовах, декларова-
них в інвестиційному договорі:

- пайової власності після реалізації проекту;
- відсотків з майбутніх прибутків;
- квоти місць (при будівництві об'єктів розмі-

щення туристів);
- пільгове надання туристичних послуг і т. д.
Для більш швидкого накопичення власних коштів 

під великі інвестиційні проекти доцільно викорис-
товувати принцип прискореної амортизації у відпо-
відності з новими нормативно-правовими актами. 
Згідно з рішенням Загальних зборів, на реалізацію 
інвестиційних проектів можуть бути направлені 
дивіденди акціонерів або прибуток учасників (капі-
талізація прибутку).

Найбільш жорсткими умовами фінансування 
інвестиційного проекту є банківський кредит, у тому 
числі іпотечний кредит під заставу майна, землі, 
обладнання і т. д. У ряді випадків доцільно скорис-
туватися формою лізингу. Існує також можливість 
використання податкового інвестиційного кредиту у 
вигляді відстрочки по оплаті податків, обов'язкових 
платежів і зборів. У кожному конкретному випадку 
умови жорсткого кредитування слід використову-
вати тільки тоді, коли вичерпані всі можливості 
отримання більш м'яких форм фінансування, що 
описані вище [5, с. 24].

Розвиток галузі туризму впливає на розвиток 
інших галузей економіки, сприяє збільшенню над-
ходжень до державного бюджету, створенню нових 
робочих місць. За останні роки в індустрії туризму 
України відбулися позитивні зміни: удосконалення 
та розширення управління сферою туризму, підви-
щення ефективності роботи туристичних комплек-
сів, більше уваги приділяється рекламі туристичних 
комплексів на Інтернет-сайтах, розвивається система 
професійної туристичної освіти.

Система управління туризмом не є відокремле-
ною, а існує як важливий елемент регіональної сис-
теми управління [3]. Тому слід звернути увагу на 
вирішення питань, пов’язаних з туристичним комп-
лексом у регіонах: відсутність потрібного фінансу-
вання, потреба у відповідному кваліфікаційному 
рівні освіти спеціалістів туристичної галузі, недо-
статній рівень реклами туристичних баз та неефек-
тивне управління туристичною галуззю.

Іноземні інвестиції в прямій та портфельній фор-
мах є активними, зростаючими за обсягами проце-
сами. Розвиток інформаційних технологій створює 
передумови для подальшого розширення інтегра-
ційних процесів у світовій економіці. Особливого 
значення, зокрема для України, набуває питання 
придбання іноземними інвесторами корпоративних 

прав, отримання можливості впливу на діяльність 
підприємств. Ці процеси є неоднозначними з точки 
зору інтересів національної економіки та підпри-
ємств-резидентів, потребують їх адекватного враху-
вання в інвестиційному управлінні.

Проблема іноземних підприємницьких інвес-
тицій на мікрорівні торкається насамперед таких 
підприємств-резидентів: 1) підприємств, акції (кор-
поративні права) яких купуються іноземними інвес-
торами; 2) підприємств, які входять у зовнішнє 
оточення (середовище) тих підприємств, акції яких 
стали об’єктами іноземного інвестування (такими 
підприємствами можуть бути постачальники, 
дистриб’ютори, конкуренти). Щодо кожної інвести-
ційної угоди, можна визначити коло прямих та опо-
середкованих суб’єктів (підприємств), інтереси яких 
нею зачіпаються.

Менеджери підприємств туристичної галузі пови-
нні здійснювати моніторинг зовнішнього середовища 
підприємства, ураховувати зміни в ньому через при-
йняття відповідних управлінських рішень. Зокрема, 
потрібно виявляти для своїх підприємств можливі 
позитивні та негативні моменти отримання інозем-
ним інвестором корпоративних прав у певному під-
приємстві-резиденті. Зміни в структурі власників 
відбуваються постійно, багато з них практично не 
впливають на діяльність підприємств, але є й такі, що 
можуть дуже суттєво вплинути на подальшу роботу 
підприємств [7, с. 106]. Серед останніх можуть бути 
зміни, пов’язані з приходом іноземних інвесторів.

Прихід іноземного інвестора – це одночасно й 
шанси, й загрози для кола підприємств – «зацікав-
лених осіб». Для кожного представника останніх 
зазначені плюси та мінуси будуть мати різні виміри. 
Якщо обходитися без персоналізації, то в цілому для 
економіки-реципієнта можна назвати такі позитивні 
можливості (шанси):

- зростання інвестиційних ресурсів, що є важливим 
фактором зростання ділової активності (безпосеред-
ній позитивний поштовх можуть, зокрема, отримати 
окремі представники з групи «зацікавлених осіб»);

- привнесення в економіку позитивного досвіду 
менеджменту, зокрема в області маркетингового 
управління;

- сприяння поширенню ефективних корпоратив-
них правил, форм взаємодії інвесторів у рамках кор-
поративних підприємств;

- отримання переваг споживачами продукції (за 
рахунок можливого підвищення якості продукції, 
сервісу та інших факторів);

- підтримка системи торгівлі цінними паперами, 
фондового ринку країни.

Щодо загроз, пов’язаних з приходом іноземного 
інвестора, придбання ним корпоративних прав, то їх 
у цілому можна визначити таким чином:

- загроза приходу недобросовісного інвестора, 
тобто такого, який реально не буде розвивати під-
приємство;

- загроза зміни конфігурації взаємовідносин з 
іншими підприємствами (заміна постачальників, у 
тому числі можлива заміна постачальників-резиден-
тів на нерезидентів, заміна сервісних фірм тощо);

- загроза зміни умов конкуренції на ринку, 
зокрема зменшення рівня конкурентності;

- загроза формування стратегічної залежності 
національної економіки від впливових іноземних 
фірм.

Регулювання зазначених питань значною мірою 
виходить за межі можливостей підприємств-резиден-
тів. Їх можливості – моніторинг, прогнозування, удо-
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сконалення власних стратегій. Туристична галузь діє у 
відриві від природного середовища, тим самим гальмує 
її перетворення в ефективну галузь економіки. Якщо 
кожен санаторій, який використовує у своїй діяльності 
земельну ділянку, природні ресурси, буде спроможний 
захистити природне середовище, саме тоді відбудеться 
перетворення туристичної сфери в один з пріоритетних 
напрямів регіонального розвитку.

Важливим заходом інвестування повинна висту-
пати реклама туристичної сфери, завдяки якої зросте 
інтерес до туристичних комплексів України з боку 
українських та іноземних громадян, що призведе 
до необхідного інвестування в розвиток туризму 
України. Великим недоліком є достатньо низький 
рівень кваліфікації спеціалістів туристичної галузі. 
Рішення зазначеної проблеми пов’язане з необхід-
ністю підвищення якості навчання в даній галузі. 
Необхідною умовою підвищення якості підготовки 
менеджерів з туризму є узгодженість навчальних 
програм, раціональність дисциплін, закріплення тео-
рії на практиці, створення центрів перепідготовки 
працівників туристичної сфери. Створення високое-
фективної туристичної індустрії сприятиме економіч-
ному та соціальному розвитку регіонів, збереженню 
навколишнього середовища, залученню інвестицій, 
створенню нових робочих місць [6, с. 267].

Висновки. Інвестиційна політика у сфері туризму – 
це мобілізація і концентрація інвестиційних ресур-
сів на рішенні пріоритетних задач соціально-еконо-
мічного розвитку, а також надання інвестиційної 
допомоги стагнуючим підгалузям і територіям роз-
міщення. Туризм є одним з найпопулярніших видів 
відпочинку. Подорожуючи, люди пізнають світ – 
історію, культуру, звичаї своєї та інших країн. А 
отже, не лише відпочивають, а й збагачуються духо-
вно. Приватні інвестиції в рекреаційну сферу часто 
носять «дикий» характер і частіше шкодять загаль-
ному розвитку туристичного потенціалу (наприклад, 
захоплення й забудова прибережних зон, заповідних 
земель і т. д.). Тому необхідною є чітка реалізація 
на практиці ідеї розвитку українського туризму в 
цілому, а не однієї компанії окремо. Інвестування в 
окрему організацію не буде мати такого ефекту при 
загальному негативному стані галузі. 

Так само проблемою є те, що більшість компа-
ній орієнтовані насамперед на виїзний туризм, а не 
на розвиток внутрішнього туризму безпосередньо в 
Україні. Гальмує розвиток галузі й відстала інду-
стрія внутрішнього туризму – готелі, ресторани, 
кафе, транспорт, курортно-рекреаційні установи.

Культурна інфраструктура – музеї, заповідники, 
театри, галереї – фактично не є частиною туристичної 
інфраструктури. Розвиток туріндустрії не скоордино-
вано зі збереженням і актуалізацією культурно-істо-
ричної спадщини країни. В української туристичній 

індустрії практично не працюють європейські стан-
дарти якості й асортиментів надання послуг; функ-
ціонування інституцій, підготовки туристичних 
кадрів, законодавства щодо туризму. Саме через це 
якість послуг часто досить невисока, хоч ціни на них 
формуються як середньоєвропейські.

Таким чином, можна визначити загальні при-
чини, що перешкоджають залученню іноземних 
інвестицій, головні з яких: відсутність якісної 
інформації про туристичні регіони; нерозвиненість 
загальної інфраструктури, особливо в рекреаційних 
територіях; корумпованість фіскальних та регуля-
торних органів; відсутність стабільної політичної та 
економічної ситуації; низький рівень законодавчого 
та інституційного забезпечення інвестиційної діяль-
ності; втручання місцевих органів влади та організа-
цій контролю в туристичний бізнес.

Ефективним способом залучення зовнішніх інвес-
тицій у розвиток туристично-рекреаційної сфери 
могли б бути й кошти від продажу цінних папе-
рів, фінансові позики, іпотека, лізинг тощо. Отже, 
виникає необхідність формування робочих груп на 
галузевому та регіональному рівнях управління для 
скоординованої діяльності по спільному рішенню 
проблем як законодавчого, так і загальнонаціональ-
ного характеру. При чітко побудованій системі вдо-
сконалення структури загального туризму України 
вдасться уникнути багатьох вищеперелічених про-
блем і вивести вітчизняну туристичну галузь на 
рівень світових стандартів.
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