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Богдан Н. М., Кравець О. М., Соколенко А. С. Управління інвестиційним забезпеченням розвитку підприємств 
туристського та готельного бізнесу на регіональному рівні

У статті досліджується проблематика інвестування туристської галузі на регіональному рівні. Необхідність та актуальність дослідження 
обумовлюється недостатньою розробленістю теоретичних і методологічних аспектів активізації інвестиційних процесів, особливо у сфері 
реалізації інвестиційних проектів на галузевому рівні. Мета статті – дослідження методичних і практичних підходів до інвестиційного за-
безпечення туристської галузі регіону, а також розроблення напрямів його активізації. Доведено необхідність формування нової інвестиційної 
моделі у світлі модернізації економіки України. Розроблено основні концептуальні принципи інвестування у сфері туризму: системність, альтер-
нативність, інвестиційна культура, комплексність, адаптивність та врахування ризику. Запропоновано методологічні принципи стимулювання 
інвестиційного забезпечення туристської галузі та визначено низку факторів, що здійснюють як стимулюючий, так і дестимулюючий вплив на 
інвестиційну привабливість об’єктів туристської та готельної сфери. У результаті проведеного дослідження виділено послідовні етапи еконо-
мічного підходу до активізації інвестиційних ресурсів у регіоні та визначено інструментарій активізації підвищення ефективності інвестування 
в підприємства туристської та готельної сфери. Інвестиційний моніторинг є основним інструментом інвестиційного контролінгу, а саме: ін-
формаційно-методичним забезпеченням здійснення координації та сприяння системам інвестиційного планування, контролю реалізації інвес-
тиційної діяльності та її інформаційної прозорості. За результатами дослідження встановлено, що впровадження в практику регіонального 
та галузевого управління інвестиційного моніторингу сприятиме підвищенню ефективності процесів інвестування в туристський і готельний 
бізнес, що дозволить активізувати розвиток зазначених галузей на регіональному та національному рівнях. 
Ключові слова: інвестування, туристська галузь, інвестиційна модель, стимулювання інвестиційного забезпечення, інвестиційного контролінг, 
інвестиційний моніторинг.
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Богдан Н. Н., Кравец О. Н., Соколенко А. С. Управление инвестиционным обеспечением развития предприятий туристского и гостиничного 
бизнеса на региональном уровне

В статье исследуется проблематика инвестирования туристской отрасли на региональном уровне. Необходимость и актуальность исследо-
вания определяется недостаточной разработанностью теоретических и методологических аспектов активизации инвестиционных процес-
сов, особенно в сфере реализации инвестиционных проектов на отраслевом уровне. Цель статьи – исследование методических и практических 
подходов к инвестиционному обеспечению туристской отрасли региона, а также разработка направлений его активизации. Доказана необ-
ходимость формирования новой инвестиционной модели в свете модернизации экономики Украины. Разработаны основные концептуальные 
принципы инвестирования в сфере туризма: системность, альтернативность, инвестиционная культура, комплексность, адаптивность и 
учет риска. Предложены методологические принципы стимулирования инвестиционного обеспечения туристской отрасли и определен ряд 
факторов, оказывающих как стимулирующее, так и дестимулирующее влияние на инвестиционную привлекательность объектов туристской 
и гостиничной сферы. В результате проведенного исследования выделены последовательные этапы экономического подхода к активизации 
инвестиционных ресурсов в регионе и определен инструментарий активизации повышения эффективности инвестирования в предприятия 
туристской и гостиничной сферы. Инвестиционный мониторинг является основным инструментом инвестиционного контролинга, а именно: 
информационно-методическим обеспечением осуществления координации и содействия системам инвестиционного планирования, контроля 
реализации инвестиционной деятельности и её информационной прозрачности. По результатам исследования установлено, что внедрение 
в практику регионального и отраслевого управления инвестиционного мониторинга будет способствовать повышению эффективности про-
цессов инвестирования в туристский и гостиничный бизнес, что позволит активизировать развитие указанных отраслей на региональном и 
национальном уровнях.
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Bogdan N. M., Kravets O. M., Sоkоlеnkо А. S. Management of Investment Support for the Development of Tourism and Hotel Business Enterprises  
at the Regional Level

The article explores the problematics of investing in the tourism industry at the regional level. The need and relevance of the research is determined by the insuf-
ficient development of theoretical and methodological aspects of the activation of investment processes, especially in the sphere of investment projects at the 
sectoral level. The article is aimed at researching methodical and practical approaches to the investment support for the region’s tourism industry, as well as de-
veloping directions for its activation. The need to form a new investment model in light of the modernization of Ukraine’s economy is proved. The basic conceptual 
principles of investing in tourism are developed: systemacity, alternativeness, investment culture, complexity, adaptability, and accounting for risk. Methodologi-
cal principles of stimulating the investment provision of the tourism industry are proposed and a number of factors is defined, which have both a stimulating 
and a disstimulating effect on the investment attractiveness of tourism and hotel sphere. On the base of the research results, successive stages of the economic 
approach to activation of investment resources in the region are allocated and the instrumentarium to increase the efficiency of investment in tourism and hospi-
tality is defined. Investment monitoring is the main instrument of investment controlling, namely: providing the information-methodological support for coordina-
tion and assistance to the investment planning systems, monitoring of implementation of investment activity and its information transparency. Upon the results of 
the research is determined that the introduction into practice of regional and industry management of investment monitoring will help to improve the efficiency 
of investment processes in tourism and hotel business, which will allow to activate the development of the specified industries at the regional and national levels.
Keywords: investment, tourism industry, investment model, stimulation of investment support, investment controlling, investment monitoring.
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Досягнення високого рівня соціально-еконо-
мічного розвитку в Україні неможливе без 
ефективної структурно-інвестиційної полі-

тики перебудови економіки з метою створення спри-
ятливого інвестиційного клімату. Однак в умовах 
значного дефіциту внутрішніх фінансових ресурсів в 
Україні актуальним також стає формування виваже-

ної політики залучення іноземних інвестицій, які б 
забезпечили інноваційну основу розвитку, а не спри-
яли б подальшій структурній деформації національ-
ного виробництва.

Вирішення цих завдань нерозривно пов’язане зі 
здійсненням інвестиційних затрат на національному, 
регіональному та місцевому рівнях. Значущість ви-
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рішення цієї проблеми для економіки регіонів, недо-
статній рівень розвитку науково-методичної бази, що 
забезпечує прийняття інвестиційних рішень різними 
рівнями системи управління регіональної туристської 
сфери при забезпеченні її функціонування, а також 
нерозробленість ряду її теоретичних і практичних ас-
пектів і визначають актуальність даної тематики.

Специфіка туристичної сфери є важливим мо-
тиваційним чинником залучення до неї зна-
чної кількості суб’єктів господарювання. Бага-

то з фахівців зазначають, що туризм є сферою швид-
кого обігу капіталу при відносно незначних обсягах 
капіталовкладень. Перевагами туристичного бізнесу 
є незначні стартові інвестиції, зростання попиту, 
високий рівень рентабельності, мінімальні терміни 
окупності затрат. Проте такі мотиваційні фактори є 
відносними, оскільки стосуються передусім посеред-
ництва між первинними виробниками туристичних 
послуг і туристами. Сфера первинного виробництва 
туристичних послуг є значним ресурсокористувачем 
і характеризується високими показниками капітало-, 
фондо- та трудомісткості.

Проблематика організації інвестування галузей 
економіки представлена в роботах таких фахівців, 
як Азар В. І., Балабанов І. Т., Бардіиш Г. О. [1], Біржа- 
ков K. M, Водоводів A. B., Гільберт Д., Гуляєв В. Г., 
Дітхелм Г., Ковальов В. В., Корнєєв С. Є., Купер К., 
Орловська Ю. В. [3], Татарінова A. A., Флетчер Д., 
Фо стер Дж., Хорнгрен Ч. та інших. 

Окремі питання інвестування туристичного по-
тенціалу розглядалися в роботах Біль М. М. [2], Бір-
жакова М. Б, Власової Т. І., Ебер С. [4], Коропової Г. В., 
Квартальнова В. А., Судова-Хом’юк Н. [4], Усискіна Г. С.  
та інших.

У роботах перерахованих авторів досліджують-
ся концептуальні основи й історичний досвід функ-
ціонування сфери туризму, методи та форми турист-

ської діяльності, пошук нових напрямків її розвитку; 
формування ринку туристичних послуг тощо.

Разом із тим, низка теоретичних і методологіч-
них аспектів активізації інвестиційних процесів не-
достатньо освітлена, особливо в плані формування 
ефективного організаційно-економічного механізму 
інвестування, вдосконалення державного управління 
інвестиціями на основі державної інвестиційної по-
літики, механізму залучення інвестиційних ресурсів в 
умовах розвитку інтеграційних процесів, інформацій-
но-аналітичного забезпечення реалізації інвестицій-
них проєктів. Усе це зумовлює необхідність та акту-
альність подальших досліджень даної проблематики.

З огляду на зазначене вище мета статті – дослі-
дження методичних і практичних підходів до інвес-
тиційного забезпечення туристської галузі регіону,  
а також розроблення напрямів його активізації.

Необхідно відзначити, що в Україні розвиток 
регіонального туризму помітно відстає від 
реальних можливостей, які визначаються уні-

кальними для кожного регіону природно-географіч-
ними умовами, наявністю індивідуальних історичних 
і національних рис, великою кількістю історичних і 
культурних пам’ятників, що користуються все зрос-
таючим інтересом серед населення України та інших 
країн. Однак ресурсні можливості регіонів для цілей 
туристської діяльності (туристський потенціал регіо-
нів) у даний час використовуються недостатньо, перш 
за все, через слабо розвинену інфраструктуру туризму 
в регіонах.

Механізм інвестування на регіональному рівні 
наведено на рис. 1.

Ефективній реалізації туристичного потенці-
алу територіального утворення в сучасних умовах 
перешкоджає дія цілого ряду невирішених проблем і 
складнощів організаційного, нормативно-правового, 
науково-технічного, виробничого та фінансового ха-

Податкова
політика

Амортизаційна
політика

Кредитна
політика

Бюджетна
політика

Інноваційна
орієнтація

підприємств

Методи управління
інвестиціями

Організаційні форми
та структури

Механізм
інвестиційної

діяльності
на регіональному рівні

Рис. 1. Механізм інвестування на регіональному рівні
Джерело: авторська розробка.
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рактеру. Серед них найважливішими є такі: недостат-
ній розвиток туристичної інфраструктури, зокрема 
недостатній рівень розвитку готельного комплексу, 
а також відносно слабкий (порівняно зі світовим) 
рівень розвитку комплексу послуг, що надаються за-
кордонним і вітчизняним туристам регіональними 
транспортними системами (залізничною, морською, 
річковою, авіаційною та автомобільною) та незадо-
вільний стан великої кількості об’єктів, які є центра-
ми тяжіння туристських потоків [6].

Таким чином, з позицій цілепокладання, мак-
симальна реалізація туристського потенціа-
лу територій вимагає більш пильної уваги до 

найважливішого в даний час – інвестиційного ас-
пекту здійснення туристської діяльності. Активне 
залучення інвестицій у практику територіального 
господарювання могло б внести значний вклад у роз-
виток інфраструктури туристичної індустрії регіонів, 
у тому числі готельного комплексу регіону.

Водночас нерівномірний розвиток регіональних 
економік придає інвестиційній діяльності в регіонах 
особливе значення, оскільки для різних регіонів вона 
не може бути строго ідентичною. Її різноманітність 
(за пріоритетами та масштабами інвестицій) визнача-
ється природно-географічними, соціально-економіч-
ними та іншими регіональними факторами, однак є 
можливість створення типових варіантів активізації 
інвестиційної діяльності в регіонах з урахуванням 
стану і тенденцій розвитку туристського потенціалу 
територій [6].

Реалії сьогоднішньої економічної дійсності, що 
виразилися в різкому зростанні інвестиційного чин-
ника при здійсненні туристської діяльності в регіо-
ні, визначають найважливішу й обов’язкову умову її 
здійснення на рівні територіальних утворень – на-
уково обґрунтоване визначення потреб в інвестицій-
них ресурсах, необхідних для реалізації туристично-
го потенціалу території, з урахуванням її специфіки, 
формування та приведення в дію відповідних орга-
нізаційно-економічних механізмів, що стимулюють 
інвестиційну діяльність в об’єкти інфраструктури 
індустрії туризму. Необхідні аналіз і синтез ресурс-
ного забезпечення туристичної діяльності в терито-
ріальних утворюваннях і, на основі цього, розробка 
відповідних методичних рекомендацій, визначення 
підходів до поліпшення інвестиційного клімату при 
реалізації проєктів розвитку територіального туриз-
му з урахуванням стану і тенденцій його розвитку.

Крім цього, результативність функціонування 
системи управління інвестуванням у сфері туризму 
може бути значно збільшена за рахунок державних 
інвестиційних інструментів підтримки туристських 
програм, пільгового кредитування господарюючих 
суб’єктів, забезпечення високого рівня інвестиційної 
привабливості об’єктів туризму для іноземних і ві-
тчизняних інвесторів, сприяння накопиченню коштів 

дрібних вкладників фінансово-кредитними установа-
ми, інституціональними інвесторами. Успіх розвитку 
туризму безпосередньо залежить від рівня державної 
підтримки цієї галузі [4].

Важливою умовою створення ефективно функ-
ціонуючої системи управління інвестиційними про-
цесами туристичної галузі виступає підвищення на-
укової обґрунтованості управлінських рішень у сфері 
інвестування, забезпечення взаємодії таких основних 
елементів системи управління, як принципи, методи, 
функції управління, інструментарій [8]. 

Необхідно формування нової інвестиційної мо-
делі у світлі модернізації економіки України (рис. 2).

Сутнісну та функціональну єдність цих аспек-
тів детермінує необхідність комплексного аналізу та 
синтезу проблем стимулювання інвестиційної актив-
ності, методичних принципів формування адекват-
них стратегічних інвестиційних рішень з управління 
інвестиційними проєктами виробництва турист-
ських і готельних продуктів та послуг, розробки ін-
вестиційної стратегії та тактики відповідно до спе-
цифіки регіональної туристської діяльності, а також 
пошуку нових підходів до управління інвестиційним 
потенціалом туристських і готельних підприємств в 
умовах жорсткої конкуренції на ринку та динамічної 
зміни попиту на регіональний турпродукт [4].

На рис. 3 наведено принципи стимулювання ін-
вестиційного забезпечення туристської галузі.

Концептуальний підхід до стратегічного управ-
ління інвестиційною діяльністю у сфері ту-
ризму покликаний забезпечити формування 

конкурентоспроможних стратегії й тактики інвес-
тиційних процесів. В інвестиційній стратегії розви-
тку туристичної індустрії визначаються пріоритети 
напрямків туристської та готельної діяльності та 
форми інвестицій, джерела та характер формування 
інвестиційних ресурсів, а також послідовність етапів 
реалізації системи цілей, яка визначає межі можли-
востей інвестиційної активності туристських підпри-
ємств у перспективному періоді [6].

На інвестиційну привабливість об’єктів турист-
ської та готельної сфер чинить вплив низка факторів, 
що здійснюють як стимулюючий, так і дестимулю-
ючий вплив (табл. 1).

Скорочення інвестицій у туристично-рекреацій-
ний комплекс через недостатність ресурсів, низьку 
рентабельність вкладеного капіталу, високий рівень 
ризику тощо призвели до порушення технологій об-
слуговування, зростання кількості зношеного та мо-
рально застарілого обладнання, зниження фондовід-
дачі та, як наслідок, зниження якості наданих послуг, 
погіршення фінансового становища підприємств ту-
ристично-рекреаційного комплексу. У цьому зв’язку 
розвиток і вдосконалення інвестиційної політики 
туристично-рекреаційного комплексу має сприяти 
піднесенню та розширенню діючих комплексів, ра-
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Комплексність,
що передбачає
забезпечення

поєднання
перспективного,

поточного
та оперативного

управління
інвестиційною

діяльністю у сфері
туризму

Адаптивність,
що передбачає
забезпечення

пристосування
інвестиційної

стратегії до змін
факторів зовнішнього

середовища
інвестування

територіальних
утворень

Урахування ризику,
що передбачає

врахування рівня
інвестиційного ризику

в процесі прийняття
інвестиційних рішень,

обумовлене туристською
та готельною діяльністю

та специфікою
територіального 

утворення

Системність,
що передбачає

розгляд
підприємства

інфрастуктури
туризму

як системи,
здатної до

самоорганізації

Підприємництво,
що передбачає

переважну орієнтацію
діяльності

у сфері туризму
на підприємницький

стиль стратегії
управління

інвестиційною
діяльністю

Альтернативність,
що передбачає
забезпечення

альтернативними
стратегіями при

прийнятті 
стратегічних

інвестиційних рішень
у сфері туристських
проєектів і програм

Інвестиційна
культура,

що передбачає
наявність

відповідної 
культури

проведення
інвестиційної

діяльності

Основні концептуальні принципи інвестування в туристські
та готельні підприємства

Рис. 2. Основні концептуальні принципи інвестування у сфері туризму
Джерело: авторська розробка.

Принципи
розробки напрямів

інвестиційної
діяльності

Обґрунтованість
стратегічних

інвестиційних
рішень

Принципи
залучення

інвестиційних
ресурсів

Принципи
стимулювання

інвесторів

Фінансова
та інформаційна

звітність

Оперативність
моніторингу

інвестиційного
процесу

Урахування
вимог

конкретних
інвесторів

Методологічні принципи стимулювання та регулювання
інвестиційного забезпечення туристської галузі

Рис. 3. Методологічні принципи стимулювання інвестиційного забезпечення туристської галузі
Джерело: авторська розробка.
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Таблиця 1

Фактори впливу на інвестиційну привабливість об’єктів туристської та готельної сфери

Стимулюючі фактори Стримуючі фактори

Достатньо тривалий період експлуатації Як правило, необхідне створення об’єкта з «нуля»  
або значна реконструкція 

Швидка окупність об’єктів (за виключенням великих  
проєктів)

Доходність від вкладів у туризм нижча, ніж в інші галузі 
економіки (нерухомість і т. п.)

Низький поріг входу на ринок (не вимагає значного обсягу 
інвестицій)

Необхідність залучення значного обсягу коштів  
на розвиток інфраструктури 

Наявність можливостей для розширення підприємства у 
випадку успішної його роботи

Складність реєстрації об’єктів нерухомості, необхідність 
значної кількості різних погоджень, бюрократичні бар’єри

Сприяння державних, регіональних і місцевих органів 
влади

Недостатнє податкове стимулювання інвестиційних  
проєктів у туристичній сфері

Унікальність багатьох туристських об’єктів

Залежність від зниження турпотоку внаслідок політичних 
ризиків, змін законодавства, зростання тарифів на моно-
полістичних ринках (підвищення вартості квитків на заліз-
ний транспорт і авіасполучення, цін на енергоносії)

Джерело: авторська розробка.

дикальній модернізації та реконструкції підприємств 
туристично-рекреаційного комплексу з метою підви-
щення ефективності використання рекреаційних ре-
сурсів, досягнення ринкової стійкості та фінансової 
стабільності туристських і готельних підприємств, 
тобто успішному подоланню кризових явищ [9].

Розвиток туристичної сфери сприяє не лише 
підвищенню конкурентоздатності України на 
світовому ринку туристичних послуг, але й за-

безпечує надходження додаткових коштів до бюдже-
тів різних рівнів.

Інвестиційний процес є одним із найважливі-
ших факторів економічного зростання України та її 
регіонів. Україна має величезний туристичний по-
тенціал, проте це недостатньо впливає на залучення 
інвестицій у розвиток туристичної сфери.

Більшість іноземних інвестицій, які надходять в 
Україну, йдуть переважно в промисловість та агропро-
мисловий комплекс. Проте і готельний, і рекреаційно-
туристичний бізнес також потребують інвестиційних 
ресурсів і, зокрема, прямих іноземних інвестицій, що 
дасть можливість підвищити прибутковість цієї галузі 
та збільшити надходження до бюджету.

До галузевих факторів, що перешкоджають 
формуванню позитивного інвестиційного клімату в 
туристичній сфері, можна віднести:
 недостатній рівень розвитку мережі та 

об’єктів туристичної інфраструктури, їх не-
відповідність світовим стандартам;

 відсутність скоординованої висококваліфіко-
ваної та грамотної системи дій з виведення 
туристичного продукту України та регіонів на 
світовий ринок;

 технологічна відсталість галузі;

 низький рівень обслуговування, зумовлений 
загальною кваліфікацією працівників галузі;

 практично не застосовуються туристичні тех-
нології, які в розвинутих країнах набули ознак 
повсякденної ужитковості [9].

Для мобілізації інвестицій у регіонах, їх кращо-
го використання та посилення впливу на економічне 
зростання варто акцентувати увагу на здійснення 
структурної перебудови, підтримку товаровиробни-
ків, розвиток підприємництва, формування конку-
рентного середовища на регіональних ринках, роз-
виток інвестиційної інфраструктури, розробку та 
реалізацію інвестиційних програм. Для поліпшення 
економічних показників виробничо-господарської 
діяльності необхідно підвищити інвестиційну актив-
ність усіх суб’єктів, що господарюють у регіоні. 

Саморозвиток туристично-рекреаційного комп- 
лексу має спиратися на використання сучас-
них способів залучення інвестицій, таких, на-

приклад, як іпотечне кредитування, вдосконалення 
лізингових відносин, розвиток кредитної кооперації, 
проєктне фінансування, залучення іноземних інвес-
тицій, а також на створення механізму контролю за 
цільовим використанням інвестиційних ресурсів ту-
ристично-рекреаційного комплексу. У цілому, на наш 
погляд, основою формування ефективної інвести-
ційної політики розвитку туристично-рекреаційного 
комплексу є побудова стратегії розвитку інвестицій-
ної сфери та використання якісної методики визна-
чення інвестиційних пріоритетів туристично-рекре-
аційного комплексу [6]. 

У сучасних умовах функціонування туристич-
но-рекреаційного комплексу актуальною проблемою 
є пошук шляхів підвищення інвестиційної привабли-
вості туристично-рекреаційного комплексу.
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На основі проведеного дослідження виділено 
послідовні етапи економічного підходу до 
активізації інвестиційних ресурсів у регіоні:

 створення умов для становлення інститутів, 
здатних акумулювати та вкладати інвестицій-
ні ресурси для здійснення структурної пере-
будови господарства країни та регіонів;

 визначення рівня участі держави, вітчизня-
них та іноземних інвесторів в інвестиційному 
процесі та способів стимулювання діяльності 
конкретних інвесторів;

 визначення галузей і сфер ефективного вико-
ристання інвестиційних ресурсів, механізму 
та контролю їх використання;

 визначення системи каналів надходження 
всіх видів інвестицій у господарство країни та 
її регіонів.

Необхідно використовувати диференційований 
підхід до податкової політики в різних секторах еко-
номіки. У «точках економічного зростання» бажано 
зниження податкового навантаження, що дозволяє 
розширювати податкову базу за рахунок інтенсивно-
го розвитку.

Кожен із зазначених шляхів, як засвідчує прак-
тика, уже використовується в регіонах України. При 
цьому всі напрямки, що сприяють підвищенню інвес-
тиційної активності, мають як свої переваги, так і не-
доліки (табл. 2).

Розглядаючи світовий досвід розвитку туриз-
му, можна виділити декілька основних напрямів, що 
сприяють його становленню та залученню інвестицій 
у різних країнах. Насамперед, це інформаційна полі-

тика й організація рекламних кампаній, спрямованих 
на просування турпродукту; створення особливих 
економічних зон; проєкти комплексного освоєння 
території; введення системи пільг для інвесторів; 
розвинений ринок нерухомості; вертикальна інтегра-
ція та усунення бюрократичних бар’єрів.

Під час інвестування одним із найважливіших 
завдань є моніторинг і контроль. Актуальність про-
блеми моніторингу для підприємств туристської та 
готельної сфер при реалізації ними інвестиційних 
проєктів визначається не тільки їх економічним, але і 
юридичним статусом як господарюючого суб’єкта та 
як основної ланки інвестиційного потенціалу терито-
ріальних утворень, що переслідує як основні цілі ін-
вестиційної діяльності: підвищення конкурентоспро-
можності, максимізацію прибутку на основі прин-
ципу соціального партнерства в рамках дотримання 
інтересів підприємства як господарюючого суб’єкта 
та територіальних утворень.

Інвестиційний моніторинг є основним інструмен-
том інвестиційного контролінгу, а саме: інфор-
маційно-методичним забезпеченням здійснення 

координації та сприяння системам інвестиційного 
планування, контролю реалізації інвестиційної діяль-
ності та її інформаційної прозорості. Основною ме-
тою створення інвестиційного моніторингу сфери ту-
ризму є надання інформації інвесторам і менеджерам 
підприємств сфери туризму про те, що відбувається в 
інвестиційних процесах, оскільки головною умовою 
активізації інвестиційної діяльності є, перш за все, 
здійснення, а не тільки обґрунтування бізнес-планів, 
розрахунків очікуваної економічної ефективності й 

Таблиця 2 

Порівняльна характеристика основних напрямків інвестування в туристичну сферу

Напрямки Переваги Недоліки

Комплексне освоєння території (КОТ)

Можливість освоєння нових терито-
рій у депресивних районах.  
Розвиток підприємств різних галузей 
економіки, забезпечення зайнятості 
населення

Освоєння території з «нуля», необхід-
ність наявності стратегічного інвес-
тора, який володіє значним обсягом 
фінансових ресурсів

Розробка регіональних цільових про-
грам, стратегій

Детальна розробка територій –  
потенційних дестинацій.  
Наявність інформації про стан 
об’єктів туріндустрії конкретної  
території

Діє лише в рамках конкретної терито-
рії чи регіону.  
Можливість фінансування напряму 
залежить від рівня економічного роз-
витку й інвестиційної привабливості 
регіону

Створення особливої економічної 
зони туристичного типу

Залучення значних обсягів держав-
них і регіональних коштів на розвиток 
туристичного об’єкта

Освоєння території з «нуля», необхід-
на подача заявки на ОЕЗ.  
Жорсткий конкурсний відбір

Залучення готельних мереж

Упровадження міжнародних стандар-
тів обслуговування туристів сприяє 
розвитку сервісу цілої низки супутніх 
галузей (транспорт, громадське хар-
чування)

Зацікавленість у територіях, які мають 
діючі туроб’єкти з достатньо високим 
рівнем відвідування.  
Неготовність брати участь у розвитку 
з «нульового» циклу

Джерело: авторська розробка.
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отримання інвестицій і кредитів, як свідчать факти 
української дійсності [3].

Відповідно до мети організації інвестиційного 
моніторингу сфери туризму в територіальних утво-
реннях його основними завданнями мають бути такі: 
 регулярні спостереження за станом об’єкта 

інвестування за обмеженою кількістю інди-
каторів, що являють інтерес з позиції оцінки 
інвестиційної активності підприємства; 

 діагностування стану інвестиційних процесів; 
 прогнозування тенденцій розвитку інвести-

ційної діяльності та розробка рекомендацій 
щодо вирішення виникаючих проблем у реалі-
зації інвестиційних проєктів з оцінкою необ-
хідних для цих цілей інвестиційних ресурсів.

Отже, впровадження в практику регіонального 
та галузевого управління інвестиційного моніторин-
гу сприятиме підвищенню ефективності процесів ін-
вестування в туристський і готельний бізнес, що до-
зволить активізувати розвиток зазначених галузей на 
регіональному та національному рівнях. 

ВИСНОВКИ
Досягнення високого рівня соціально-еконо-

мічного розвитку в Україні неможливе без ефектив-
ної структурно-інвестиційної політики перебудови 
економіки з метою створення сприятливого інвес-
тиційного клімату на регіональному та галузевому 
рівнях. Вирішення цих завдань нерозривно пов’язане 
із інвестиційним аспектом здійснення туристської 
діяльності. З урахуванням зазначеного вище розро-
блено основні концептуальні принципи інвестуван-
ня у сфері туризму: системність, альтернативність, 
інвестиційна культура, комплексність, адаптивність 
та врахування ризику. Запропоновано методологічні 
принципи стимулювання інвестиційного забезпечен-
ня туристської галузі та визначено низку факторів, 
що здійснюють як стимулюючий, так і дестимулюю-
чий вплив на інвестиційну привабливість об’єктів ту-
ристської та готельної сфер. 

У результаті проведеного дослідження виділе-
но послідовні етапи економічного підходу до акти-
візації інвестиційних ресурсів у регіоні та визначено 
інструментарій активізації підвищення ефективності 
інвестування в підприємства туристської та готель-
ної сфер. Інвестиційний моніторинг є основним ін-
струментом інвестиційного контролінгу, а саме: ін-
формаційно-методичним забезпеченням здійснення 
координації та сприяння системам інвестиційного 
планування, контролю реалізації інвестиційної діяль-
ності та її інформаційної прозорості. 

Упровадження в практику регіонального та га-
лузевого управління інвестиційного моніторингу 
сприятиме підвищенню ефективності процесів ін-
вестування в туристський і готельний бізнес, що до-
зволить активізувати розвиток зазначених галузей на 
регіональному та національному рівнях.                  
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