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ДИНАМІКА ІНВЕСТИЦІЙ У СФЕРУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ
У статті досліджено динаміку інвестицій у розвиток туризму в Україні із застосуванням інструментів кількісного економічного аналізу та виявлення видимих взаємозв’язків між показниками,
такими як кількість іноземних громадян, які в’їхали в Україну; витрати держави на розвиток інфраструктури та капітальні інвестиції в туристичну сферу; інфляція; кількість колективних засобів
розміщення. Темп приросту капітальних інвестицій у туристичну сферу зростав до 2012 р. й отримав негативне значення у 2015–2017 рр. До 2012 р. відчутною була порівняно позитивна динаміка
зростання темпу приросту витрат держави на розвиток інфраструктури, однак з 2012 р. помітний
спад цього індикатора. У 2016 р. темп приросту витрат держави на розвиток інфраструктури продемонстрував від’ємні значення. Отже, туристична сфера України потребує суттєвих капіталовкладень, особливо це демонструє тенденція капітальних інвестицій.
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Постановка проблеми. Розвиток в’їзного туризму
в Україні сильно залежить від тенденцій, структури
й подальших напрямів реалізації витрат держави на
розвиток інфраструктури та капітальних інвестицій
у туристичну сферу. За останні роки в нашій країні
можна відстежити порівняно швидкий розвиток різних
компонентів туристичної інфраструктури. Підґрунтям
туристичного розвитку є інвестиції та ефективність
їхнього впровадження [6; 7].
Інвестиції, розвиток послуг туристичної інфраструктури відіграють роль, яка пов’язує різні
сектори туристичної сфери, включаючи кінцевого
споживача та початкове визначене процесом становлення індустріального, а згодом – постіндустріального суспільства, адже таке суспільство не може
обходитись без них [9].
Територія України з усіма наявними туристичними
ресурсами є досить цікавою для іноземних та вітчизняних туристів [4].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вивчення чинників, які впливають на розвиток
сфери туризму, особливостей залучення інвестицій для
поступу туризму, приділяли увагу такі українські науковці, як В. Герасименко, Н. Гончарук, В. Євдокименко,
Л. Малик, В. Маховка [4], Н. Мельник [6], Д. Корнева
[2], В. Смолій, Н. Остап’юк, В. Федорченко, З. Юринець [7], та чимала кількість видатних зарубіжних економістів, таких як М. Беднарська, С. Оптнер, Р. Каплан,
Й. Кріппендорф, В. Фреєр.
Постає необхідність ретельного дослідження
питання особливостей розвитку сфери туризму в Україні, виявлення основних чинників, які мають вплив на
формування в’їзного туризму в країні, кількісного еко-
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номічного аналізу динаміки темпів приросту основних
показників, що впливають на поступ сфери туризму.
Формулювання цілей статті. Метою статті є
виклад результатів дослідження динаміки інвестицій у
розвиток туризму в Україні.
Виклад основного матеріалу. Інвестиції є визначальним чинником розвитку економіки [1], туристичної сфери України [2], підґрунтям розширеного виробництва, структурного розвитку [10], збалансованого
поступу важливих сфер народного господарства [11].
Для обґрунтування стратегічних перспектив інвестування в розвиток сфери туризму, поступу в’їзного
туризму в Україні в умовах сучасної політики розвитку
туризму застосовано інструменти економічного аналізу (визначення темпу приросту) на підставі статистичних даних.
Економічний аналіз проведено задля виявлення
особливостей динаміки та встановлення видимих
взаємозв’язків поміж показниками, таких як кількість
іноземних громадян, які в’їхали в Україну; витрати
держави на розвиток інфраструктури та капітальні
інвестиції в туристичну сферу (фінансові джерела
розвитку туризму); інфляція (індикатор, що системно
відбиває наслідки соціально-економічної, фінансовомонетарної політики держави); кількість колективних
засобів розміщення (табл. 1).
Темп приросту кількості іноземних громадян, які
в’їхали в Україну, витрат держави на розвиток інфраструктури, капітальних інвестицій в туристичну сферу
наведено на рис. 1.
Інвестування в туристичну сферу має чимало
переваг як для економіки країни, так і для самого
інвестора [8]. Капітальні інвестиції сприяють модер-

Економіка та управління національним господарством
нізації та оновленню транспортної та готельної інфраструктури країни.
Темп приросту капітальних інвестицій у туристичну сферу зростав до 2012 р., отримавши негативне
значення у 2015–2017 рр. Від’ємне значення показника
пов’язане зі скороченням капітальних інвестицій у розвиток сфери туризму. Таким чином, туристична сфера
України потребує суттєвих капіталовкладень, особливо
це демонструє тенденція капітальних інвестицій.
Частка капітальних інвестицій у туристичну діяльність становить лише 1,3%, хоча простежується позитивна динаміка залучення інвестицій як у туризм, так і
в економіку країни загалом [5].
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Рис. 1. Темп приросту кількості іноземних громадян, які в’їхали в Україну,
витрат держави на розвиток інфраструктури, капітальних інвестицій в туристичну сферу
Джерело: розраховано автором

Показники розвитку сфери туризму в Україні за 2010–2017 рр.
Рік

Кількість іноземних
Витрати держави на
Капітальні інвестиції
громадян, які в’їхали розвиток інфраструктури, в туристичну сферу,
в Україну, од.
млн. грн.
млн. грн.

2010
21 203 327
2011
21 415 296
2012
23 012 823
2013
24 671 227
2014
12 711 507
2015
12 428 286
2016
13 333 096
2017
14 229 642
Джерело: складено на основі джерела [3]
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2 000
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Кількість
колективних
засобів
розміщення, од.
4 673
4 710
4 747
5 138
4 572
4 341
4 256
4 115

Таблиця 1

Інфляція, %
109,1
104,6
99,8
100,5
124,9
143,3
112,4
113,7
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Рис. 2. Темп приросту кількості іноземних громадян, які в’їхали в Україну,
кількості колективних засобів розміщення, інфляції
Джерело: розраховано автором

У зазначеному періоді зростання інфляції, що є
певною мірою відображенням соціально-економічних
процесів, передусім негативних, супроводжувалось
аналогічно потужним зниженням темпів приросту
кількості іноземних громадян, які в’їхали в Україну, що
свідчить про залежність туризму від соціально-економічних тенденцій у країні.
Висновки. Значущість чинників, які мають
вплив на сферу туризму, та їх взаємозв’язок мають
схильність до трансформацій. В умовах шалених
економіко-політичних змін, нестабільності та криз

управлінські рішення щодо розвитку сфери туризму,
системи менеджменту туризму повинні ґрунтуватись
на врахуванні інвестиційних чинників, що мають
вплив на розвиток туристичної інфраструктури,
детермінант туристичного попиту. Такий погляд на
розвиток сфери туризму дасть змогу формувати нові
ідеї, відкривати затребувані нині інноваційні орієнтири діяльності, створювати інтеграційні об’єднання
задля поступу туристичної діяльності, задоволення
туристичних бажань споживачів, ведення туристичного бізнесу, отримання прибутків.
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ДИНАМИКА ИНВЕСТИЦИЙ В СФЕРУ ТУРИЗМА В УКРАИНЕ
В статье исследована динамика инвестиций в развитие туризма в Украине с применением инструментов
количественного экономического анализа и выявления видимых взаимосвязей между показателями, такими как
количество иностранных граждан, въехавших в Украину; расходы государства на развитие инфраструктуры
и капитальные инвестиции в туристическую сферу; инфляция; количество коллективных средств размещения.
Темп прироста капитальных инвестиций в туристическую сферу рос до 2012 г. и получил отрицательное значение в 2015–2017 гг. К 2012 г. ощутимой была сравнительно положительная динамика роста темпа прироста
расходов государства на развитие инфраструктуры, однако с 2012 г. заметен спад этого индикатора. В 2016 г.
темп прироста расходов государства на развитие инфраструктуры продемонстрировал отрицательные значения. Итак, туристическая сфера Украины требует существенных капиталовложений, особенно это демонстрирует тенденция капитальных инвестиций.
Ключевые слова: сфера туризма, инвестиции, показатели, анализ, въездной туризм.
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INVESTMENT DYNAMICS IN TOURISM IN UKRAINE
The article deals with the research of the dynamics of investment in Ukraine’s tourism development. To substantiate
the strategic prospects of investing in the development of tourism, inbound tourism in Ukraine, in the context of modern
tourism development policy, the tools of quantitative economic analysis based on statistical data have been applied.
A quantitative economic analysis has been conducted to identify the dynamics establish visible relationships between the
following indicators: number of foreign nationals entering Ukraine, government spending on infrastructure development
and capital investment in tourism (financial sources of tourism development), inflation (indicator that is systematically
reflects the consequences of socio-economic financial and monetary policy of the state); number of collective accommodation facilities. This analysis allows us to determine the impact of individual factors on the development of the tourism
industry in their relationship with indicators of investment, socio-economic development, etc. The growth rate of capital
investment in the tourism sector increased until 2012 and became negative in 2015–2017. The negative value of the indicator is related to the reduction of capital investment in tourism development. Up to 2012, there was a relatively positive
trend in the growth rate of government spending on infrastructure development, but since 2012 there has been a marked
decline in this indicator. And in 2016, the growth rate of government spending on infrastructure development was negative. Thus, the tourism sector of Ukraine needs significant investments, especially the dynamics of capital investments.
The rate of increase in the number of collective accommodation facilities since 2014 has significantly decreased and does
not meet the growing need of the tourism market. During 2010–2017, inflation, reflecting socio-economic processes and
negatives, was accompanied by a sharp decrease in the rate of growth of the number of foreign citizens entering Ukraine.
This testifies to the dependence of tourism on the socio-economic trends in the country. It is established that in the conditions of economic and political changes, instability and crises, managerial decisions on tourism development, tourism
management systems should be based on taking into account investment factors that influence the development of tourist
infrastructure, determinants of tourist demand.
Key words: tourism, investments, indicators, analysis, inbound tourism.
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