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ІНВЕСТИЦІЙНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ІНВЕСТИЦІЙ В 
ЕКОНОМІКУ ТУРИЗМУ 

Туризм сьогодні – це одна із найбільш динамічних і прибуткових галузей 
світової економіки, на яку припадає 10% світового валового національного 
продукту, 7% загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат і 
третина світової торгівлі [1, с. 80]. Туристична галузь в українській економіці 
починає відігравати чим раз більшу роль. Україна має сприятливе поєднання 
природно-кліматичних і географічних умов, різноманітність рекреаційних 
ресурсів, ефективне використання яких буде сприяти розвитку туризму. 

Виступаючи складовою частиною національної економіки, сфера туризму 
залежить від рівня економічного розвитку країни, разом з тим динамізм 
розвитку туристичної галузі є важливим поштовхом до економічного 
зростання. Це пояснюється такими економічними аспектами: 

1. Зростання попиту на туристичні послуги і динамічне зростання 
туристичного бізнесу сприяє наповненню дохідної частини бюджету за рахунок 
розширення податкової бази.  

2. Туристична сфера створює значну кількість робочих місць і сприяє 
розв’язанню проблеми зайнятості у національній економіці. Економісти 
вважають, що витрати на створення одного робочого місця в туристичній сфері 
у 20 разів менші, ніж у промисловості [1, с. 712]. Впровадження нових 
технологій у цій сфері не призводить до скорочення працюючого персоналу. 

3. Туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим стартовим 
капіталом, швидким терміном окупності, динамічним зростанням попиту на  
туристичні послуги, високим рівнем рентабельності. Окупність витрат в 
туристичній сфері в середньому складає два-чотири роки [1, с. 712]. 

4. Розвиток туризму стимулює розвиток інфраструктурних елементів, 
розширенню виробництва товарів і послуг у результаті збільшення 
платоспроможного попиту зі сторони іноземних і вітчизняних екскурсантів. 

5. Зростають доходи населення, яке працює в туристичній сфері. Це у свою 
чергу збільшує споживчий попит. За розрахунками швейцарського економіста 
Х.Рюттера, туризм збільшує вторинний попит на товари і послуги на 2,6% [3].  

6. Міжнародний туризм як вид економічної діяльності є джерелом 
валютних надходжень в національну економіку. 

Основними чинниками швидкого розвитку цієї галузі є: збільшення 
населення і підвищення рівня життя, розширення і удосконалення 
транспортного обслуговування, збільшення вільного часу, зростання цінності 
такого економічного блага як відпочинок.  

В Україні розвиток туризму повинен передбачати цільові бюджетні 
інвестиції. Поширеною формою інвестицій є підтримання його на місцевому 



рівні за кошти місцевих бюджетів. Інвестиційна діяльності в туризмі 
реалізується за рахунок внутрішніх джерел (інвестиції громадян, туристичних 
асоціацій, недержавних підприємств, громадських організацій, держави) та 
іноземних інвестицій.  

В сучасних умовах в Україні важливим напрямом інвестування є залучення 
прямих іноземних інвестицій у туристичну галузь, які разом із внутрішніми 
інвестиціями генерують синергічний ефект. Україна дуже поступово 
включається до міжнародної інвестиційної діяльності. Галузі туристичного 
комплексу не є інвестиційно привабливими. Основною причиною, яка 
перешкоджає залученню іноземних інвестицій в Україну є відсутність умов для 
формування сприятливого інвестиційного клімату.  

Сучасним чинником розвитку туризму є використання потенціалу 
інтернет-ресурсів. Більшість потенційних клієнтів шукає інформацію про 
майбутній відпочинок в Інтернеті. Велику популярність серед Інтернет 
користувачів знайшли соціальні мережі, які залучають багатомільйонні 
аудиторії та є сильним інструментом просування. Користувачі активно 
вступають в групи і часто переходять на зовнішні сайти (у 2010 р. Facebook 
випередив Google по кількості таких переходів). 

Створення груп в соціальній мережі, що не передбачає великих затрат, 
сприяє рекламуванню туристичних підприємств для широкої аудиторії, яка 
відрізняється великою лояльністю до сприйняття інформації, у середньому 
користувач щодня переглядає 150 - 180 сторінок. Соціальні мережі дають 
широкі можливості аналізувати аудиторію. Адміністратор створеної спільноти 
може бачити скільки людей відвідувало сторінку, якого вони віку, якої статі, з 
якого міста, країни, в які години найчастіше відвідується сторінка. Це дає 
можливість робити висновки, коли краще висвітлювати інформацію.   

Створення сприятливого інвестиційного клімату сприятиме залученню 
інвестиційних ресурсів у національну економіку загалом і, зокрема, у 
туристичну галузь, ефективному використанню туристичних ресурсів у 
кожному регіоні, служитиме розвитку підприємництва в цій галузі, а у 
результаті – забезпечуватиме економічне зростання в Україні.  

Таким чином, використання соціальних мереж у діяльності туристичних 
підприємств допоможе їм не тільки підвищити рівень своєї присутності в 
мережі Інтернет, а й отримувати більші прибутки. Ефективне використанням 
інвестиційних ресурсів, реалізація інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, 
дасть можливість забезпечити в Україні сталий економічний розвиток. 
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