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АНОТАЦІЯ. У статті висвітлено ключові чинники інвестиційної
привабливості туристичних об’єктів, проблеми і перешкоди у
справі заохочення інвестицій в інфраструктуру туризму та окрес-
лені заходи щодо підвищення інвестиційної привабливості та ін-
вестиційної активності в галузі туризму.
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Туризм є надзвичайно стійкоюгалуззю світової економіки. Не-
зважаючи на ряд страшних регіональних інцидентів протягом
всього 2015 року, галузь як і раніше зростала на 1 % швидше, ніж
глобальний ВВП у 2015 році. «За оцінками WTTC, загальний
внесок галузіу світову економікуу 2015 році склав $ 7,8 триль-
йона доларів США, і воназабезпечувала 284 млн робочих місць
по всьому світу, що підкреслює її величезне значення для еконо-
міки світу. За пронозами протягом наступних десяти років ту-
ризм, збільшить свій внесок у світову економіку до $ 11,3 трлн
ВВП і буде забезпечувати 355 мільйонів робочих місць по всьому
світу. Галузі належатиме кожне 10-е робоче місце на планеті. Ту-
ризм є ключовим фактором для інвестицій і економічного зрос-
тання в усьому світі» [5].

В Україні спостерігається великий інтерес до проблем розвит-
ку туризму, адже це високорентабельна галузь і соціально-
орієнтований сектор економіки.

Проте, незважаючи на високий рівень туристичної привабли-
вості, Україна залишаться країною з низьким рівнем інвестицій у
туристичну сферу. Активізація діяльності туристичних об’єктів
повинна базуватись на активізації інвестиційної діяльності. Інве-
стиційна привабливість туристичного об’єкту є визначальним
критерієм для залучення інвестицій, що і зумовлює актуальність
теми дослідження.

Аналіз останніх джерел за темою дослідження
Підтвердженням важливості розгляду обраного напрямку до-

слідження можна вважати його висвітлення у наукових працях
учених В. Гаврана, Т. Гнатюка, Н. Гулевської, Ю. Гуменюк,
Л. Дядечко, В. Кифяка, І. Криховецького, М. Недашківського,
О. Любіцевої, Т. Майорової, М. Мальської, Ю. Миронова,
В. Павлова, В. Полюги, О. Розметової, Н. Судової-Хом’юк та ін-
ших авторів.

Проте, потребують поглибленого вивчення питання підвищен-
ня інвестиційної привабливості туристичних об’єктів на регіо-
нальному рівні з врахуванням інтересів місцевих громад з метою
підтримання сталого розвитку туризму та економічного розвитку
регіону.

Виклад основного матеріалу. Нагальним питанням сьогодні
є залучення інвестицій у туризм і в його супутні галузі, які вико-
нують роль інфраструктури, що задовольняють виробничі потре-
би підприємств туристичної галузі. В першу чергу інвестиції не-
обхідні для забезпечення розширеного відтворення, виробництва
нових послуг з поліпшеними кількісно-якісними показниками,
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що забезпечить їм привабливість споживання тависоку конку-
рентоспроможність.

Залучення інвестицій забезпечить розвиток реального сектора
економіки, отже можна очікувати економічного підйому, а їх від-
сутність неминуче призведе до старіння основних фондів, зрос-
тання витрат на виробництво туристичних послуг при зниженні
їх якості, до неможливості оплачувати впровадження інновацій.
Як наслідок, відбудеться зниження обсягів споживання туристи-
чних послуг, погіршиться стан регіональної економіки, змен-
шиться кількість робочих місць, що спричинить відтік трудових
ресурсів з регіону та інших негативних явищ економічного та со-
ціального характеру.

Мінімальне підвищення інвестиційної привабливості туристи-
чних об’єктів — це додаткові кошти, які сприяють розвитку еко-
номіки регіону, однак, це всього лише поодинокі випадки, хоча
після реалізації інвестиційних проектів рівень інвестиційної при-
вабливості зростає, він не забезпечує регулярне надходження ін-
вестицій. Значне покращення ситуації можливе лише за умови
планомірного, пропорційного і постійного розвитку туристичної
інфраструктури. Лише так, окремі поодинокі інвестиційні надхо-
дження можуть перетворитись у систематичний потік.

І. Бланк під інвестиційною привабливістю розуміє інтегральну
характеристику окремих компаній (фірм) — об’єктів майбутньо-
го інвестування з позиції перспективності розвитку, обсягу і пер-
спектив збуту продукції, ефективності використання активів та їх
ліквідності, стану платоспроможності та фінансової стійкості [1].

М. Крейніна розглядає інвестиційну привабливість як відпо-
відь на питання про доцільність вкладення коштів у конкретне
підприємство [3].

Загалом «інвестиційна привабливість» — це сукупність певних
умов інвестування, які впливають на вибір інвестора при прийнятті
рішення щодо інвестування на користь того чи того об’єкта. Об’єк-
том інвестування може виступати окремий проект, підприємство в
цілому, корпорація, дестинація, місто, регіон, країна.

Узагальнюючи теоретичні дослідження, спираючись на досвід
аналітиків, можна виділити низку чинників, що мають найбіль-
ший вплив на вибір інвесторів (рис. 1).

Отже, найвагомішими чинниками інвестиційного потенціалу
потенційно привабливих туристичних об’єктів є:

− ресурсно-сировинний — забезпеченість підприємств за-
пасами основних видів природних ресурсів, у тому числі турис-
тично-рекреаційних і санаторно-курортних;
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− виробничий — результат господарської діяльності, система
об’єктів соціально-побутового, культурного обслуговування на-
селення і гостей, об’єкти туристичної інфраструктури;

− споживчий — зростання сукупної купівельної спроможності
населення, що призводить до зростання витрат на туризм;

− інфраструктурний — економіко-географічне положення і
його інфраструктурна облаштованість, включаючи транспортну
мережу і розвинені зв’язки між населеними пунктами;

− інтелектуальний — освітній і культурний рівень населення,
збереження і розвиток місцевих звичаїв, місцевої культури;

− інституційний — ступінь розвитку інститутів ринкової еко-
номіки, якість нормативно-правової діяльності регіональних і мі-
сцевих органів влади;

− інноваційний рівень впровадження і результативність досяг-
нень науково-технічного прогресу.

Рис. 1. Чинники інвестиційного потенціалу

Будь-яка господарська діяльність, а особливо інвестиційна має
певні ризики. Тож, ухвалення рішення щодо інвестування у тури-
стичні об’єкті потребує оцінки, аналізу та мінімізації інвестицій-
них ризиків (рис. 2):

− економічний — тенденції, темпи і перспективи економіч-
ного розвитку;

− політичний — поляризація політичних прихильностейна-
селення;

− ссоціальний — рівень соціальної напруженості, що визна-
чається рівнем соціального захисту населення, якістю життя;

− еекологічний — рівень забруднення навколишнього сере-
довища в т.ч. радіаційне;
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− правовий — нормативно-правова база діяльності, рівень
злочинності.

Рис. 2. Інвестиційні ризики туристичних об’єктів
Найбільший внесок у формування інвестиційного потенціа-

лу в першу чергу вносять фактори, накопичені в процесі бага-
торічної господарської діяльності: інфраструктурна освоєність
території, інноваційний і інтелектуальний потенціали населен-
ня [2].

Розвиток регіональної туристичної інфраструктури, збіль-
шення туристичних потоків можна забезпечити розвитком при-
вабливих для відпочинку та туризму місць. Інвестиційна приваб-
ливість окремих об’єктів, відповідно інвестиції окремих інвесто-
рів не мають суттєвого впливу на ситуацію. Адже, туристичний
потік не збільшиться, якщо туристичні принади занепадуть, а го-
телі та ресторани підвищать якість обслуговування та розширять
спектр послуг. Реалізувати дане завдання можна лише шляхом
управління інвестиційною привабливістю регіону (в тому числі
туристичною галуззю), що є домінантним питанням у сфері ви-
рішення проблем сталого розвитку регіону.

Для вирішення даної проблеми необхідними є узгоджені та
наполегливі дії всіх зацікавлених суб’єктів: туристичних органі-
зацій, органів місцевого самоврядування, громадськості. Необ-
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хідно створити загальну технологію управління та спільні стиму-
ли інвестиційної привабливості (рис. 3).

Рис. 3. Регіональні заходи підвищення інвестиційної
привабливості туристичних об’єктів

Заходи, які можуть бути реалізовані з метою створення сприя-
тливих умов для інвестування в інфраструктуру туризму [4], де-
талізовано нижче.

1. Підвищення місцевої автономії. Особливу увагу слід при-
діляти тому, щоб автономія місцевого самоврядування постійно
посилювалась тим самим, забезпечуючи місцевим органам влади
стимул для розробки політики і підходів для залучення і підтри-
мки інвестицій у туристичну інфраструктуру.

2. Інвестування частини результатів оподаткування (доходи
місцевого бюджету) в розвиток інфраструктури туризму. Механі-
зми повинні бути введені в дію для тих, хто отримує прибуток у
туристичній галузі. Один із способів забезпечення підтримки
стратегії розвитку туризму — це спрямування частки податкових
надходжень у вигляді інвестиції назад в інфраструктуру туризму.
Це дозволить переконати платників податків, що їх гроші вико-
ристовуються відкрито і продуктивно.
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3. Розробка, впровадження та використання новітніх техноло-
гій для просування туристичних продуктів. Розвиток і застосу-
вання інформаційних технологій у туризмі має важливе значення,
якщо на меті отримання максимальних прибутків від інвестицій у
інфраструктуру туризму.

4. Мінімізація втрат доходів на місцевому рівні. Однією з ос-
новних проблем у спробі стимулювати місцевих інвесторів до-
лучитись до розвитку інфраструктури є значнівтрати доходів, як
часто буває в туристичній діяльності. Припинення таких втрат
також має додаткову перевагу, так як економічні та соціальні
потреби місцевого населення посилюються за рахунок розвитку
туризму.

5. Залучення місцевих громад на всіх рівнях і у всі аспекти
політики, планування та управління процесом прийняття
рішень.

6. Підготовка кадрів і надання фінансової, а також технічної
допомоги, яка буде підтримувати створення та роботу локального
«місцевого» туристичного малого і середнього бізнесу. Це допо-
може зберегти доходи від туризму в рамках спільноти.

7. Заохочення використання у туристичній галузі місцевих
сільськогосподарських продуктів і матеріалів. Це може вимагати
певних інвестицій, але матиме довгострокові вигоди, адже місце-
ва громада матиме можливості отримувати користь безпосеред-
ньо від розвитку туризму.

8. Створення податків, які залишаються в рамках місцевої
громади, щоб допомогти підтримати розвиток інфраструктури.

9. Підготовка кваліфікованих фахівців у галузі туризму місце-
вими навчальними закладами.

10. Політика органів місцевого самоврядування повинна
бути спрямована на підтримку таких проектів, де використову-
ється місцева робоча сила різних рівнів кваліфікації з метою
забезпечення і сприяння розвитку потенціалу місцевого насе-
лення.

11. Моніторинг ефективності інвестицій в інфраструктуру ту-
ризму. Украй важливо, щоб влада на всіх рівнях ефективно конт-
ролювала вигоди, а також збитки від інвестиції в інфраструктуру
туризму. Ця інформація має значення для інвестицій державного
сектора як на місцевому рівні, так і для стимулювання інвестицій
приватного сектора на національному або міжнародному рівнях.

Висновки з проведеного дослідження. Теоретичні основи ін-
вестиційної привабливості дають змогу визначити її, як сукуп-
ність факторів і чинників об’єктивного та суб’єктивного характе-
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ру, які шляхом активної інвестиційної діяльності покликані ство-
рити умови для забезпечення розширеного відтворення та розви-
тку туристичної сфери.

Якщо регіон і громада зацікавлені в туристичній сфері, як фо-
рмі економічного розвитку, необхідно реалізувати низку змін і
програм з метою підвищення інвестиційної привабливості турис-
тичних об’єктів. Такі зміни і програми включають в себе:

поліпшення практики планування і управління туризму;
координація діяльності на всіх рівнях управління;
створення ресурсних центрів для підтримки туризму.
підвищення ефективності співпраці між підприємствами та

громадами, а також між державним і приватним секторами;
розробка та реалізація широкого спектру освітніх послуг

пов’язаних з професійною підготовкою в галузі туризму;
надання маркетингової, рекламної та інформаційної допомоги

місцевим туристичним підприємствам;
покращення практики моніторингу та оцінки інвестицій.
Найсприятливішим для ефективної діяльності галузі є ком-

плексний підхід до вибору джерел фінансування. Проте, для цьо-
го держава має створити сприятливі умови і нормативно-правову
базу, щоб ресурси фінансового ринку були доступні підпри-
ємствам усіх форм власності і галузей економіки.
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