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Р е ц е н з і ї

Динамічний розвиток туризму 
здій снює мультиплікаційний 
вплив на інші галузі економіки, в 
яких активізується інвестиційна 
діяльність, створюються нові робочі 
місця, розширюється обіг коштів. 
Разом з тим, туризм є діяльністю, 
що потребує наявності сприятливих 
економічних умов та залучення 
значних обсягів фінансових ресурсів. 
Тому проблеми дослідження фінан-
сової складової функціонування 
і розвитку туристичної галузі 
є важливими з практичної та 
теоретичної точок зору.	

Рецензована монографія8 при с-
вячена дослідженню од нієї із складових 
туризму як багатоаспектного явища, 
а саме – фінансовому забезпеченню. 
Склад ність вивчення фінансового 
за без печення туризму полягає у 
врахуванні специфічності механізму, 
джерел та взаємозв’язків між різно-
рівневими компонентами цієї системи.

Автор послідовно звертається до 
цієї проблематики і певним підсумком 
досліджень стала рецензована мо-
нографія. Питання, які у ній роз-
глядаються, носять комплексний 
характер і торкаються широкого кола 
проблем, що стосуються сутності, 
джерел, механізму фінансового 
забезпечення туристичної галузі, 
оцінки реального стану фінансування 
туризму в Україні, вивчення 
зарубіжного досвіду вирішення зазна-
чених проблем та його адаптації до 

українських реалій, а також розробки 
шляхів створення сприятливого 
економіко-правового середовища для 
розвитку туризму.

Вирішення окресленої проб ле-
матики здійснюється автором як у 
теоретичному, так і в практичному 
аспектах. Теоретичні положення мо-
нографії вдало підкріплюються фак-
тичними і статистичними матеріалами. 

Монографія має логічну 
струк туру, відповідно до якої 
запропоновано чотири розділи. У 
першому розділі досить ґрунтовно 
розглядається об’єкт фінансового 
забезпечення – туризм, зокрема його 
сутність, складові, функції. Автор 
акцентує увагу на специфічних 
властивостях туризму, які необхідно 
враховувати в процесі фінансового 
забезпечення його розвитку. З метою 
обґрунтування сутності фінансового 
забезпечення туристичної галузі 
автором опрацьовано значний 
обсяг наукових досліджень з цієї 
проблематики. Значна увага при-
діляється визначенню джерел 
фінансування туризму та аналізу 
фінансового механізму регулювання 
туристичної галузі. 

У другому розділі представлена 
характеристика стану туристичної 
галузі в Україні, зокрема 
виявлено чинники впливу на 
галузь, проведено аналіз основних 
показників суб’єктів туристичної 
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діяльності, динаміки туристичних 
потоків на основі чого визначено 
тенденції, що характеризують 
туристичну діяльність в Україні. 
Автором систематизовано джерела 
фінансового забезпечення туризму. 
Здійснено детальний аналіз обсягів, 
структури бюджетного фінансування 
та інвестицій в туристичну та 
суміжні галузі України. Проведено 
порівняння обсягів фінансового 
забезпечення та економічного 
внеску туризму (визначеного згідно 
досліджень ЮНВТО) у ВВП України.

В третьому розділі досліджено 
перспективи розвитку туризму в 
Україні на основі врахування його 
конкурентоспроможності, здійснено 
прогнозування основних показників 
його розвитку та обґрунтовано 
необхідність впровадження державно-
приватного партнерства. 

Завершальний четвертий 
розділ присвячений обґрунтуванню 
механізму поліпшення фінансового 
забезпечення туристичної галузі 
України. В цьому контексті 
досліджено потребу у фінансових 
ресурсах, джерела та інструменти 
поліпшення фінансового 
забезпечення туризму. Акцентовано 
увагу на необхідності врахування 
зарубіжного досвіду та створення 
умов щодо залучення інвестицій до 
цієї галузі. Проведено значну роботу 
щодо вивчення досвіду бюджетного 
фінансування туристичного 
сектора Франції, Італії, Іспанії та 
Великобританії, що є провідними 
туристичними країнами світу та 

Польщі як країни-сусідки та одного із 
ймовірних конкурентів на світовому 
ринку туристичних послуг. Звернено 
увагу на те, що навіть у період світової 
економічної нестабільності уряди 
зазначених країн демонструють 
політику фінансової та організаційної 
підтримки туризму. 

Позитивне враження справляє 
реалізований у монографії 
комплексний підхід до вирішення 
проблемних питань. Разом із тим, 
робота містить і певні дискусійні 
положення. Так, слід було б більше 
акцентувати увагу на методиці 
визначення обсягів необхідних коштів 
і обґрунтуванні джерел фінансування 
туристичної галузі. Доречно також 
у подальших наукових розвідках 
з цієї тематики більшу увагу 
приділити розробці концептуальної 
моделі фінансового забезпечення 
туристичної галузі України. Однак 
висловлені зауваження не знижують 
науково-практичної значущості 
отриманих автором результатів. 

Робота написана зрозумілою і 
доступною мовою, і буде корисною 
для широкого кола читачів, які 
цікавляться актуальними питаннями 
розвитку туризму.

Монографія спонукає до подаль-
ших пошуків і узагальнень, автору 
доцільно продовжити наукові 
дослідження у визначеному напрямі. 
У підсумку зазначимо, що рецензована 
монографія є внеском у наукове 
розуміння системи фінансового забез-
печення функціонування і розвитку 
туристичної галузі України. 
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