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Валютні та інвестиційні ризики в царині  

туризму і рекреації 

 
Грицаєнко Галина, Грицаєнко Микола 

 

ІНВЕСТИЦІЙНІ РИЗИКИ В ТУРИЗМІ 
 

Розвиток економіки туристичної галузі країни залежить від існуючої інвес-

тиційної політики. Безумовно, сьогодні держава не має реальної можливості за-

довільнити усі наявні потреби розвитку туризму за рахунок бюджетних коштів, 

тому виникає потреба пошуку механізмів залучення інших фінансових ресур-

сів. В той же час існують інвестиційні ризики, які притаманні саме туризму, і 

які врешті решт визначають інвестиційну активність туристичних агентств та 

операторів.  

Проблеми інвестиційної привабливості країни в цілому та зокрема турис-

тичної галузі розглядали Грицаєнко Г. [1; 2], Грицаєнко М. [1], Кравцова А. [3], 

Майорова Т. [4], Урванцева С. [4], Шуплат О. [4], Чернишев В. [5], Шинкаренко 

В. [5], Шинкаренко Л. [5] та інші науковці. Попри численність публікацій, за-

лишаються недопрацьованими питання інвестиційних ризиків, що обумовлює 

актуальність обраної теми дослідження. 

За 2016-2019 рр. прямі іноземні інвестиції в діяльність туристичних 

агентств, туристичних операторів, надання інших послуг із бронювання та пов'-

язану з цим діяльність скоротилися більше, ніж в два рази і становили на кінець 

2019 р. 6129,4 тис. дол. США. При цьому кількість суб’єктів господарської дія-

льності в туристичній галузі в 2018 р. порівняно з 2010 р. збільшилась на 34 

одиниці до 10520 одиниць, з яких 68,4% – фізичні особи підприємці. Кількість 

зайнятих працівників відповідно зменшилась на 6,5 тис. осіб в цілому, хоча у 

фізичних осіб підприємців збільшилась на 51,8% (або на 3,6 тис. осіб) – до 10,6 

тис. осіб, що становить 51,3% від усіх працівників галузі. 

Обсяг реалізованих послуг за відповідний період збільшився в 2,5 рази і 

становив у 2018 р. 11,9 млрд. грн., з яких 20,3% - послуги фізичних осіб підпри-

ємців (рис. 1).  

Фінансові результати до оподаткування лише в 2017 та 2018 рр. мають по-

зитивне значення (відповідно 14,2 та 34,3 млн. грн.), в інші роки галузь отримує 

суттєві збитки. Збитковість галузі відбилася на розмірах і темпах зміни капіта-

льних інвестицій. Так, в 2018 р. порівняно з 2010 р. розмір капітальних інвести-

цій скоротився на 87,4 млн. грн., або в п’ять разів, і становив лише 22,46 млн. 

грн. В середньому за рік скорочення становило 18%. Безумовно, на розмір капі-

тальних інвестицій повинні впливати фінансові результати діяльності суб’єктів 

господарювання. За розрахунками, залежність капітальних інвестицій від обся-

гів реалізованих послуг в туристичній галузі має наступний вигляд: 
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y = -0,0064x + 109079; R² = 0,1667; R = 0,4083. 

 

Тобто, збільшення обсягів реалізованих послуг на 1 тис. грн. супроводжу-

валось скороченням капітальних інвестицій на 6,4 грн. Коефіцієнт кореляції 

свідчить про середню тісноту зв’язку, а коефіцієнт детермінації про те, що об-

сяги реалізованих послуг лише на 16,7% визначають варіацію капітальних інве-

стицій, інші 83,3% - вплив факторів, які не включені в модель, і в першу чергу – 

інвестиційний ризик. 
 

 Рис. 1.  Динаміка капітальних інвестицій та обсягів реалізованих послуг суб’єктами 

господарювання в туристичній галузі, тис. грн. 

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України 

Ризик в загальному розумінні – це будь-яке відхилення від очікуваного ре-

зультату. Ризик в туристичній галузі – це ймовірність втрати клієнтів, недоот-

римання доходів, поява додаткових витрат. Якщо мова йде про інвестиційний 

ризик у туристичній галузі – це ймовірність втрати інвестованого капіталу або 

недоотримання очікуваного прибутку від реалізації інвестиційного проєкту 

внаслідок різноманітних факторів (табл. 1). 

Вважаємо, що для покращення інвестиційної привабливості туристичної 

галузі та зменшення відповідного інвестиційного ризику необхідні комплексні 

заходи, направлені на розробку пріоритетних напрямів інвестиційної політики 

туристичної галузі країни в цілому та окремих регіонів; формування відповід-

ного ринку інвестиційних ресурсів; удосконалення правових засад регулювання 

туристичних відносин, в тому числі відповідності законодавства України про 
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туризм світовим вимогам; запровадження інформаційної підтримки суб’єктів 

туристичної галузі, підвищення рівня якості та доступності туристичних пос-

луг, розширення міжнародного співробітництва у сфері туристичної діяльності 

та утвердження України на світовому туристичному ринку. 
Таблиця 1 

Фактори, що впливають на інвестиційний ризик у туристичній галузі 

Фактори Важелі впливу фактору на інвестиційний ризик 

зовнішньо- та внутрішнь-

ополітичний 

окупація частини території Російською Федерацією, вибори, 

зміна влади, політичні симпатії населення регіону тощо 

законодавчий нормативно-правова база інвестування в туристичну галузь 

соціальний 

втрата частини людського капіталу внаслідок міграції, 

соціального капіталу – внаслідок втрати довіри в суспільстві; 

соціальна напруга, викликана пандемією, безробіттям, станом 

платоспроможності тощо 

фінансово-економічний 

негативні тенденції в економічному розвитку регіону (ступінь 

інфляції, валютний курс, відсоткова ставка, стійкість фінансо-

вої системи, втрата значної частини ринків збуту для окремих 

галузей тощо) 

транспортний 
порушення традиційних транспортних та логістичних сполу-

чень 

екологічний 

перевищення антропогенного навантаження на рекреаційні 

території, високий рівень забруднення навколишнього середо-

вища 

кримінальний рівень злочинності в регіоні, рейдерство тощо 

Джерело: складено на основі власних досліджень 

Перспективами подальших досліджень є обґрунтування інституційних пе-

ретворень, які сприятиме зменшення інвестиційного ризику в туристичній галу-

зі на засадах стимулювання і підтримки підприємництва у відповідній сфері як 

державному, так і на регіональному рівні. 
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ЗВЕРНЕННЯ 

до Президента України 

учасників Міжнародної науково-практичної конференції 

«Туризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування»  

(Київ, 27 листопада 2020 р.) 

Про потребу термінового включення турбо-режиму  

просування місць та об’єктів України,  

що мають унікальне світове значення,  

до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО 
 

 

Шановний пане Президенте! 

 

Ми, представники індустрій туризму та гостинності, фахових асоціацій та 

громадських організацій, державних структур, науковці- та викладачі-

туризмологи провідних університетів України, – учасники Конференції «Ту-

ризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування», організованої Київським націона-

льним університетом імені Тараса Шевченка, Українською асоціацією турист-

ських аґенцій, Асоціацією в`їзних туроператорів України та Інститутом дослі-

джень діаспори, – 

звертаємось до Вас із пропозицією включити турбо-режим термінового 

системного надання місцям та об’єктам України, що мають унікальне сві-

тове значення, статусу Місць Світової спадщини ЮНЕСКО – як засобу ко-

нче необхідного зараз стимулювання в’їзного і внутрішнього туризму, збере-

ження та промоції культурних і природних надбань України та підсилення її 

позитивного іміджу в світі. 

Галузі туризму та гостинності України, які забезпечують до півмільйона 

робочих місць, дають відчутний відсоток національного валового продукту, за-

лучають в економіку України мільярди доларів, – ці галузі, що не вповні відно-

вились після кризи 2014 року, зараз переживають ще гіршу кризу. У коронові-

русному 2020 році спад туристичного потоку складатиме, за різними оцінками, 

від 70% до 85% – зменшення в три, чотири і більше разів! Багато туроператорів, 

закладів харчування та розміщення вже, збанкрутувавши, зникли, значна час-

тина інших ледь животіють. Навіть після подолання пандемії (а то ще й до ньо-

го) розпочнеться викликана її драматичними економічними наслідками шалена 

пост-кризова глобальна конкуренція за геть змілілий потік істотно збідні-

лих туристів.  

Дуже ефективним, в сенсі співставлення витрат і надбань, національ-

ним інструментом у цій конкуренції може стати, зокрема, цільовий держа-

вний план заходів з швидкого й системного просування українських 
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об’єктів у Список Світової спадщини ЮНЕСКО: це одразу підніме їх і Ук-

раїну в цілому в світовому туристичному рейтингу. 

До самого останнього часу цей напрямок діяльності був державою зане-

дбаний. За нашою інформацією, з 2013 року державні установи фактично не ве-

дуть системну роботу з просування українських об’єктів та місць у Список Сві-

тової спадщини ЮНЕСКО. Більше того, відомі випадки, коли вже підготовлені 

заявки губились в надрах шухляд міністерських чиновників – і так і не потра-

пили до ЮНЕСКО. Роками (а то й десятиріччями) тягнеться оформлення заявок 

на фортеці у Кам’янець-Подільську та Білгород-Дністровську, Тарасову гору з 

могилою Т. Шевченка, київську вулицю Хрещатик, конструктивістський Буди-

нок Державної промисловості (Держпром) у Харкові, об’єкти історичного цен-

тру міст Чернігова та Одеси, парк «Софіївка», об’єкти Трипілля та Чорнобиля. 

Приклад останнього типовий: з моменту, коли Національний комітет ІКОМОС 

(Міжнародної ради з охорони пам'яток та історичних місць) одноголосно реко-

мендував подати об’єкти та місця Чорнобильської зони в Список, до моменту 

тільки початку роботи Міністерства культури над цим пройшло близько 3-х 

років. І це зовсім не найгірший випадок… Практично відсутній пошук держа-

вою перспективних кандидатів у цей список (а ними могли б стати, наприклад, 

всесвітньовідоме місце Голокосту Бабин Яр, чи Поле Полтавської битви, події 

як мінімум континентального значення, на місцях якої зберігся комплекс 

пам’яток військового мистецтва та культури ведення воєн 18 сторіччя, та інші). 

Подібна похмура картина спостерігається і щодо природної спадщини України. 

Терміновим виходом із цієї застійно-кризової ситуації, який вкрай необ-

хідний зокрема для відновлення комплексу галузей туризму та гостинності, 

може стати Указ Президента України про термінове створення Робочої 

групи з просування об’єктів та місць культурної та природної спадщини 

України до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО за участю представників 

профільних міністерств (культури та інформаційної політики, закордонних 

справ, захисту довкілля та природних ресурсів та ін.), державних агентств (роз-

витку туризму, з управління зоною відчуження та ін.), інших держустанов та 

організацій, місцевої влади, фахівців, представників ініціативних груп окремих 

об’єктів/місць, турбізнесу та закладів вищої освіти, які готують кадри для тури-

зму. Ця Робоча група має терміново підготувати цільовий Державний план за-

ходів з інтенсивного, системного, «конвеєрного» просування об’єктів та 

місць культурної та природної спадщини України до Списку Світової спа-

дщини ЮНЕСКО.  

Особливо варто підкреслити доречність закінчення зусиль з підготовки 

Попередньої заявки щодо чорнобильських місць та об’єктів до 35-х роковин 

Чорнобильської аварії у квітні 2021 року. З урахуванням колосального мас-

медійного потенціалу Чорнобиля, того, що він – туристичний магніт-бренд №1 

України у світі, – можна впевнено очікувати швидкий злет Чорнобиля (а зна-

чить, і України) в рейтингу світових туристичних дестинацій. 
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Оперативно сконцентрувавши дуже малий, в масштабах держави, ресурс 

на терміновий запуск інтенсивного процесу включення культурних та природ-

ніх об’єктів та місць України до Списку Світової спадщини ЮНЕСКО, можна 

швидко досягти величезного позитивного ефекту. Його проявами будуть, зок-

рема, не тільки збереження і прискорене відродження галузей туризму, гостин-

ності та суміжних, із сотнями тисяч робочих місць, та відчутні фінансові над-

ходження в національну економіку з-за кордону, – але й світове визнання, стале 

збереження та ефективна пропаганда культурних та природних надбань Украї-

ни, просування й закріплення позитивного іміджу України в світі. 

 

ЗВЕРНЕННЯ ПРИЙНЯТО 

учасниками Міжнародної науково-практичної конференції  

«Туризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування». 

Київ, 27 листопада 2020 р. 
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Туризм у ХХІ столітті: виклики та реаґування [Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції]. – К.,2020. – 214 с. 
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Збірка матеріалів міжнародної науково-практичної конференції містить результати студіювань 

науковців, педагогів, аспірантів та студентів різних реґіональних центрів, а також практиків туризму. 

У публікаціях висвітлюються та аналізуються питання ризиків у туристській індустрії, венчурного 

капіталу в туризмі, ризик-менеджменту в туризмі, вітчизняного та зарубіжного досвіду реагування на 

CОVІD-19,  валютних та інвестиційних ризиків у царині туризму і рекреації, мінімізації ризиків в ін-

дустрії туризму, банкрутства підприємств туріндустрії, кадрового забезпечення інноваційної та креа-

тивної туристської діяльності.  

 

 

 

 

 

За зміст, орфографію та стилістику тексту, а також за порушення 

авторських прав відповідальними є автори публікацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


