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Постановка проблеми. Лібералізація зовнішньоеконо-

мічної діяльності і активна політика щодо інтеграції України 

в європейське співтовариства законодавчі гарантії прав 

зарубіжних партнерів створюють сприятливі передумови для 

залучення іноземних інвестицій в рекреаційну сферу з 

поступовим виходом на світовий ринок рекреаційних послуг.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основні 

концептуальні положення даного підходу викладені в працях 

вітчизняних  вчених як  Андрєєва Н.М., Буркинський Б.В., Хвесик 

М.А., Голян В.А., Горбач Л.М., Пастушенко, Громова О.М. 
Садченко О.М. П.П.,Мельник Л.Г., Шапочка М.К., Харічков С.К, 

Хлобистов Є.В. 

 Постановка цілі. Метою даної публікації є аналіз 

перспектив розвитку підприємництва скрізь призму міжнародного 
досвіду. 

Викладання основного матеріалу. Одним з ефективних 

шляхів залучення іноземних інвестицій в рекреаційний бізнес 

є створення спільних лікувально-оздоровчих або туристичних 

підприємств. Другий напрям - формування вільних зон рек-

реаційного підприємництва. Ними можуть стати обмежені 

території, де встановлюються особливі економіко-правові, 

фінансово-кредитні, митні умови господарювання 

вітчизняних і зарубіжних юридичних осіб. Це дало б значний 

поштовх розвитку соціальної інфраструктури, забезпечило б 

приплив вільно конвертованої валюти в місцеві бюджети, 

збагатило б управлінський досвід і, в кінцевому підсумку, 

прискорило б вихід на міжнародний ринок рекреаційних 

послуг. Такі зони мають створюватися на територіях, 

природні умови та ресурси яких користуються попитом на 

світовому ринку.  



 

Прискорення освоєння рекреаційного потенціалу території з 

орієнтацією на сучасні тенденції розвитку рекреації в світі 

неминуче викличе позитивні зрушення в інших сферах 

(сільське господарство, інфраструктура, екологія) і тим самим 

створить сприятливі передумови для вирішення соціальних 

проблем, підвищення рівня життя населення.    

 Поліпшення соціально-економічної ситуації за 

рахунок позитивного впливу високоефективної рекреаційної 

індустрії на всі сфери життя досягається шляхом:     

- зростання темпів розвитку рекреаційного господарства і 

розширення на цій основі сфер зайнятості населення; 

- впровадження ринкових механізмів і форм господарювання 

в рекреаційній сфері, підвищення її економічної віддачі до 

рівня найбільш ефективних галузей виробництва; 

- підвищення якості послуг і сервісу обслуговування, що 

сприятиме зростанню соціальної ефективності оздоровлення 

та відпочинку населення;  

- залучення на взаємовигідних умовах іноземних інвестицій в 

регіон, що позитивно відобразиться на якісних параметрах 

розвитку соціальної інфраструктури території, припливі 

валюти в державний і місцевий бюджети;  

- розвитку підприємництва та рекреаційного бізнесу, що 

забезпечить зростання величини надходжень від індустрії 

відпочинку до державного бюджету, а також в місцеві 

бюджети в обсягах, які дозволяють комплексно розвинути 

рекреаційні райони та центри, створити сучасну соціальну і 

екологічну інфраструктуру;  

- активізації природоохоронної діяльності з метою створення 

нормальних умов проживання населення 1 екологічної без-

пеки території;  

- реалізації масштабних заходів щодо реставрації та 

збереження пам'яток історії, культури, відтворення традицій і 

звичаїв народу. 

 В такому випадку за орієнтири можна взяти основні 

показники країн, де туризм став високорентабельною сферою 

їх економічного життя. Наприклад, в Іспанії міжнародний 



туризм дає 17 млрд. дол. доходу, що дорівнює 30% від суми 

доходів щорічного експорту цієї країни; в Італії прибуток від 

туризму становить 11%, в Данії - 8%, Австрії - 8% прибутків, 

які надходять від експорту товарів за кордон.  

Таким чином, наведені аргументи свідчать про те, що 

рекреаційна індустрія є високорентабельною галуззю, 

реалізація відповідної програми розвитку якої є економічно 

вигідною для територій.  
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