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ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ЕКОНОМІКУ ТУРИЗМУ ЯК ВАЖЛИВИЙ 

НАПРЯМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Інвестиційна складова займає провідне місце в економічній безпеці 

країни, а забезпечення реалізації національних інтересів є провідною метою 

інвестиційної політики держави. Світовий досвід свідчить, що країни не в змозі 

розвивати свою економіку без залучення та ефективного використання 

інвестицій. Інвестиції відіграють найважливішу роль у системі економічного 

відтворення, оновлення і збільшення виробничих ресурсів, прискорюють темпи 

економічного зростання. Інвестиційна політика, що сприяє приливу капіталу в 

розвиток економіки, є невід’ємним компонентом стійкого зростання будь-якої 

цивілізовано функціонуючої економічної системи [1, с.70]. 

Інвестиційна безпека відображає здатність економіки залучати та найбільш 

ефективно розподіляти й використовувати фінансові ресурси, що формуються в 

процесі інвестування з метою забезпечення стабільного розвитку та за 

необхідності структурної перебудови економічної системи [2, С. 275]. У 

національній економічній системі важливе місце посідає туристична галузь, яка 

пропонує на ринку туристичні послуги, що задовольняють потреби людей у 

відпочинку і оздоровленні. З одного боку туризм є важливою складовою 

частиною національної економіки, його розвиток значною мірою залежить від 

рівня економічного розвитку країни, а з іншого – інвестиційний динамізм 

туристичної галузі є важливим поштовхом до економічного зростання. Це 

пояснюється особливостями галузі, до яких ми відносимо: по-перше, 

туристичний бізнес приваблює підприємців невеликим стартовим капіталом, 

динамічним зростанням попиту на  туристичні послуги, швидким терміном 

окупності – 2-4 роки [3, с. 712]. По-друге, розвиток туризму стимулює розвиток 

інфраструктури, розширенню виробництва товарів і послуг у результаті 

збільшення платоспроможного попиту зі сторони іноземних і вітчизняних 



екскурсантів. По-третє, у туризмі створюється значна кількість робочих місць, 

що 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 [3, с. 712]. По-

четверте, зростають доходи населення, яке працює в туристичній сфері. По-

п’яте, міжнародний туризм як вид економічної діяльності є джерелом валютних 

надходжень в національну економіку. По-шосте, туристична сфера 

розвивається під час кризи. В умовах економічного спаду, коли доходи 

населення були мінімальними, на ринку туристичних послуг в Україні 

швидкими темпами зростав шоп-туризм або човниковий туризм.  

Згідно з прогнозами ВТО, туризм буде розвиватися і в найближчому часі, 

і в майбутньому. 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. Україна не може бути поза цими 

процесами.  

В Україні розвиток туризму повинен передбачати цільові бюджетні 

інвестиції. Поширеною формою інвестицій є підтримання його на місцевому 

рівні за кошти місцевих бюджетів. Формами інвестиційної діяльності в туризмі 

є, інвестиції громадян, туристичних асоціацій, недержавних підприємств, 

громадських організацій; державні інвестиції, що здійснюються органами влади 

і управління; іноземні інвестиції у формі вкладень у туристичний бізнес 

іноземних громадян, юридичних осіб та держав. 

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. Так, на 1 січня 2012 

р. частка прямих іноземних інвестицій у готелі і ресторани складала 0,9% від 

загального обсягу цих інвестицій [4, с. 267]. 



Позитивними чинниками сприятливого інвестиційного клімату, які 

приваблюють зовнішнього інвестора, є вигідне географічне положення, наявні 

різноманітні природні ресурси, науково-технічні можливості, наявність 

відповідних угод з МВФ. Основною причиною, яка перешкоджає залученню 

іноземних інвестицій в Україну є відсутність умов для формування 

сприятливого інвестиційного клімату, який характеризується реальними 

загрозами інвестиційній безпеці держави. До основних загроз інвестиційній 

безпеці віднесемо відсутність інвестиційної стратегії; високі інвестиційні 

ризики; політична нестабільність; недосконалість законодавчо-нормативної 

бази; зменшення частки прибутку у джерелах фінансування інвестицій; 

обмеженість доступних фінансових коштів; загострення платіжної та 

бюджетної кризи; відсутність ефективних механізмів трансформації 

заощаджень населення в інвестиції; відсутність дієвої системи страхування 

іноземних інвестицій.  

Створення сприятливого інвестиційного клімату сприятиме залученню 

інвестиційних ресурсів у національну економіку загалом і, зокрема, у 

туристичну галузь, ефективному використанню туристичних ресурсів у 

кожному регіоні, реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку, дасть 

можливість забезпечити в Україні сталий економічний розвиток. 
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