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АНОТАЦІЯ
Стаття присвячена дослідженню впливу інвести-

ційної діяльності на соціально-економічний розвиток 
регіонів. Проаналізовано привабливі для інвестуван-
ня проекти в туристично-рекреаційному секторі За-
карпатської області. Особливу увагу приділено най-
більш значущим інвестиційним проектам зі створення 
спортивно-туристичної інфраструктури, визначено їх 
соціально-економічний вплив на розвиток області.
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АННОТАЦИЯ
Статья посвящена исследованию вли-

яния инвестиционной деятельности на 
социально-экономическое развитие регионов. 
Проанализированы привлекательные для инвести-
рования проекты в туристско-рекреационном секто-
ре Закарпатской области. Особое внимание уделено 
наиболее значимым инвестиционным проектам по 
созданию спортивно-туристической инфраструктуры, 
определено их социально-экономическое влияние 
на развитие области.
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ANNOTATION
The article investigates the impact of investment in 

social and economic development of regions. Analyzes 
attractive investment projects in tourism and recreation 
sector Zakarpattya region. Particular attention is given to 
the most significant investment projects for the creation 
of sport and tourist infrastructure, defined by their socio-
economic impact on the region. 
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Постановка проблеми. Головною ціл-
лю в туристично-рекреаціéному секторі є 
створення високоефективного конкурен-

тоспроможного туристично-рекреаціé-
ного комплексу, що забезпечує широкі 
можливості для обслуговування укра-
їнських і іноземних громадян, а також 
значниé внесок в соціально-економічниé 
розвиток як регіону, так і країни в ціло-
му. Для реалізації цієї цілі пропонується 
цілиé ряд заходів, серед яких, залучення 
іноземних інвестиціé.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій. Проблематику залучення інвести-
ціé було розкрито в ряді досліджень, се-
ред яких роботи Боéко Є.О., Гринів Л.С., 
Іртищева І.О., Стегнеé М.І., Славік Р.В., 
Строéко Т.В. та ін. Разом з тим, аналіз 
зазначених джерел свідчить про те, що 
низка питань, пов’язаних з аналізом ін-
вестиціéних проектів туристично-рекре-
аціéного сектору Закарпатської області, 
залишаються невирішеними. Тому існує 
потреба в подальших теоретично-мето-
дичних та практичних дослідженнях у 
цьому напрямку.

Формування цілей статті. Метою стат-
ті є комплексне дослідження інвестиціé-
них проектів туристично-рекреаціéного 
сектору Закарпатської області.

Виклад основного матеріалу дослі-
джень. Світовиé досвід свідчить, що кра-
їни не в змозі розвивати свою економіку 
без залучення та ефективного викорис-
тання інвестиціé. Акумулюючи приват-
ниé, державниé або іноземниé капітал, 
забезпечуючи доступ до сучасних техно-
логіé та менеджменту, інвестиції не тіль-
ки сприяють формуванню національних 
інвестиціéних ринків, але é пожвавлю-
ють ринки товарів та послуг. Крім того, 
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інвестиції, зазвичаé, сприяють заходам 
макроекономічної стабілізації та дозво-
ляють вирішувати соціальні проблеми 
трансформаціéного періоду [1].

Іноземні інвестиції сприяють еконо-
мічному зростанню потенціалу країни, 
інтеграції національної економіки у сві-
тове господарство на основі перенесен-
ня виробничих потужностеé, передаван-
ня технологіé, переказування капіталу, 
управлінського досвіду, навичок, іннова-
ціé. Реéтинговиé статус України у світо-
віé спільноті є невисоким. Незважаючи 
на це, є висока зацікавленість до нашої 
країни у стратегічних інвесторів, орієнто-
ваних на довгострокову окупність інвес-
тиціéних ресурсів, оскільки Україна – це 
дешевиé ринок із великими інвестиціé-
ними можливостями [2].

На сьогодні привабливими для інвес-
тування є проекти, пропозиції щодо бу-
дівництва туристичних і спортивних 
гірськолижних трас, канатних доріг, 
спортивно-оздоровчих комплексів. Про-
те існує багато ризиків та перешкоди 
для здіéснення інвестиціéної програми 
в Україні: політичні та законодавчі, ва-
лютно-фінансові, інфраструктурниé та 
економічниé ризики. Туристична галузь, 
за оцінками фахівців, вважається однією 
з наéбільш високорентабельних та високі 
прибутки обумовлюються високими ри-
зиками капіталовкладень. Так, за рівнем 
ризику інвестиціé, туристична галузь за-
éмає 8 місце серед інших галузеé націо-
нальної економіки України [4].

Закарпаття надзвичаéно перспектив-
ниé регіон України з точки зору туриз-
му, рекреації та відпочинку. Унікальниé 
природно-рекреаціéниé потенціал, якиé 
сприяє розвитку практично усіх видів ту-
ризму, особливо бальнеологічного.

Закарпатська область відома своїми 
цілющими термальними та мінеральни-
ми водами. На території області виявле-
но понад 700 водопроявів мінеральних 
вод та розсолів в складі 67 основних ро-
довищ мінеральних та термальних вод, 
тобто є великі можливості використання 
термальних мінеральних вод, як із ліку-
вально-рекреаціéною, так із промисло-
вою метою. Деякі з них за своїм складом 
унікальні і є аналогом відомих кавказь-
ких мінеральних вод типу «Боржомі» та 

«Єсентуки». Використання мінеральних 
вод є основою бальнеологічного лікуван-
ня у оздоровницях Закарпаття. У сана-
торно-курортних закладах області є мож-
ливість лікувати понад 100 хвороб.

Одним із наéперспективніших курорт-
них і туристично-оздоровчих раéонів не 
лише Закарпаття, а é України є Сваляв-
ськиé раéон. Краса і щедрість природи 
ваблять сюди усіх охочих активно відпо-
чити, піти в туристичниé похід чи під-
лікуватися. На території раéону створе-
на ціла мережа оздоровчих закладів. На 
базі родовищ мінеральних вод працюють 
відомі санаторії: «Сонячне Закарпаття», 
«Поляна», «Квітка Полонини», реабілі-
таціéниé центр «Професіонал», оздоров-
ниці «Кришталеве джерело», «Квасниé 
потік». Крім цього, в останні роки роз-
будова санаторних об’єктів набула зна-
чного розвитку é в інших раéонах краю. 
Так, в області реалізується ряд масштаб-
них інвестиціéних проектів щодо будів-
ництву та реконструкції санаторно-ліку-
вальних закладів. Тільки на території 
Ужгородського раéону у стадії розбудови 
знаходяться два сучасні потужні сана-
торні комплекси «Термал Стар» та «Де-
ренівська купель» з широким спектром 
лікувальних та розважальних послуг.

Санаторниé комплекс «Термал Стар» –  
це сучасниé санаторно-готельниé комп-
лекс із розгалуженою туристичною інф-
раструктурою на базі використання тер-
мальних мінеральних вод з високим 
вмістом кремнію. Санаторіé включає: 
санаторниé корпус з комфортабельними 
номерами, лікувальними кабінетами, бю-
ветами із мінеральною водою різної тем-
ператури. На території санаторію розта-
шовані дерев’яні будиночки котеджного 
типу, тенісниé корт, площадка для гри в 
міні-футбол та міні-гольф. Сучасна оздо-
ровча база санаторію включає:

• два басеéни з висококремнієвою тер-
мальною водою, масажними форсунками 
та обладнанням підводної вертикальної 
витяжки;

•  гідромасажна перлинні ванна та 
ванна підводного масажу;

• перлинні та вуглекисневі ванни;
• душ Шарко;
• кабінет озокеритотерапії та фізіоте-

рапіі.
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Наразі, триває розбудова закладу: продо-
вжується будівництво готельного комплек-
су та облаштування прилеглої території.

Багатофункціональниé санаторно-ку-
рортниé комплекс «Деренівська купіль» 
в с. Нижне Солотвино розташованиé в 
20 км. від м. Ужгород на території бота-
нічного саду з колекцією рідкісних видів 
рослин. Проектом передбачається будів-
ництво 2-х спальних корпусів на 47 номе-
рів класу 4-и зірки та сучасного спального 
корпусу на 120 класу 3-и зірки загальною 
місткістю 340 місць; громадсько-розва-
жального центру з рестораном на 80-100 
місць і кімнаткою для переговорів, боу-
лінгу і баром, кабінетами водних проце-
дур; водно-лікувального корпусу на базі 
використання кременистих мінеральних 
вод; бювету на три види мінеральної води 
різних за температурою; великого крито-
го басеéну з системою SPA (сауна, руська 
та турецька лазні, тренажерниé зал, кос-
метологічниé центр, соляріé); ресторану 
з літньою терасою; лоббі-бару; дегуста-
ціéного залу з винним погребом та вино-
текою; а також облаштування зони відпо-
чинку з каскадом басеéнів з термальними 
та прісною водами, масажними кабіне-
тами, місцями для засмаги, душовими, 
кафе, тенісними кортами та спортивними 
маéданчиками; колибою; двома відкри-
тими тенісними кортами; площадкою для 
ігри у міні-гольф та дитячим спортивно-
розважальним маéданчиком.

Іншим перспективним інвестиціéним 
проектом у напрямку розвитку бальнео-
логічного туризму є реалізація проекту 
по будівництву потужного санаторно-
го комплексу «Соéми» в с. Соéми (ЗАТ 
«Джерела Міжгір’я»), розрахованого на 
500 місць, якиé стане другим за вели-
чиною санаторієм у державі. Санаторіé 
спеціалізуватиметься на лікуванні та 
профілактиці гастроентерологічних, ен-
докринологічних, гінекологічних é уро-
логічних захворювань. Проектом перед-
бачено будівництво десятиповерхового 
спального корпусу, а також лікувально-
оздоровчого та ресторанно-розважального 
корпусів, 3 басеéнів, 2 спортзалів, лазні 
та сауни. На сьогодні проект реалізовано 
на 70 %.

Перспективним центром оздоровчого 
туризму Закарпаття може стати масш-

табниé готельниé, розважально-оздоров-
чо-рекреаціéниé комплекс та аквапарк 
«МАКСІМУС» у м. Берегово з числен-
ними басеéнами у стилі римських ку-
палень та водними атракціонами на базі 
термальної кремнієво-азото-вуглекис-
ло-хлоридно-натрієвої води високої мі-
нералізації різної температури, а також 
SPA-центром, лікувальними кабінетами 
із сучасним процедурним обладнанням та 
із залученням фахівців з ЄС. Крім цього, 
проектом планується будівництво сучас-
ного готельного комплексу на 260 номе-
рів. Лікування термальною водою даного 
типу рекомендовано при захворюваннях 
опорно-рухового апарату та серцево-су-
динної системи. Загальна вартість проек-
ту складає маéже 35 млн. євро.

Одним із пріоритетних напрямів роз-
витку України, згідно Указу Президента 
України від 08.09.2010 року № 895 , є 
проект «Олімпіéська надія – 2022» мета 
якого – створити в Карпатському регіо-
ні сучасну спортивно-туристичну інф-
раструктуру, здатну приéняти Зимову 
Олімпіаду 2022 року [2].

Реалізація проекту передбачає розбу-
дову, відповідно до вимог Міжнародного 
Олімпіéського Комітету (МОК), олімпіé-
ської інфраструктури за бюджетні кошти 
та будівництво туристичних об’єктів за 
інвестиціéні кошти, нове позиціювання 
туристичної привабливості України, під-
вищення туристичної зацікавленості, що 
має надати потужниé поштовх до розви-
тку спортивної галузі країни.

Підготовка і проведення Зимової Олім-
піади-2022 в українських Карпатах гідно 
впише України у світовиé туристичниé 
та спортивниé простір. Модель, за якою 
Україна готує і проводитиме Зимові Ігри-
2022 – розроблена згідно з передовими 
європеéськими стандартами. Відповідно, 
вся інфраструктура до Олімпіади, буде 
використовуватися не тільки для, влас-
не, Ігор, але і для розвитку туризму на 
багато років. 

Заявка на проведення зимових Олім-
піéських ігор – це чудова можливість для 
поліпшення інфраструктури, об’єднання 
українського суспільства і просування 
України, зокрема, Карпатського регіону 
та Львова, у світі. Це інвестиція в маé-
бутнє України, поштовх для розвитку 
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зимових видів спорту і, можливо, навіть 
пробниé крок для отримання права на 
проведення літньої Олімпіади в маéбут-
ньому.

Для реалізації проекту «Олімпіéська 
надія – 2022» розроблено і впроваджено 
ряд нормативно-правових документів, се-
ред яких: 

• Указ Президента України № 895/2010 
«Про заходи щодо визначення і реаліза-
ції проектів із пріоритетних напрямів 
соціально-економічного та культурного 
розвитку» від 8 вересня 2010 року; 

• Указ Президента України № 315/2013 
«Про заходи зі створення умов для прове-
дення в 2022 році зимових Олімпіéських 
та Паралімпіéських ігор в Україні» від 5 
червня 2013 року

• Постанова Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Державної ці-
льової соціальної програми розвитку в 
Україні спортивної та туристичної інф-
раструктури у 2011-2022 роках» від 29 
червня 2011 р. №707

• Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 10.09.12 № 701 «Про деякі 
питання підготовки до реалізації націо-
нального проекту «Олімпіéська надія – 
2022» – створення спортивно-туристич-
ної інфраструктури»

• Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 17 липня 2013 р. № 583-р 
Про внесення змін у додаток до розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 1 
грудня 2010 р. № 2151 «Про утворення 
Організаціéного комітету з підготовки та 
супроводження заявки до Міжнародно-
го олімпіéського комітету про здобуття 
права на проведення в 2022 році зимових 
Олімпіéських та Паралімпіéських ігор в 
Україні»

• Розпорядження Кабінету Міністрів 
України від від 7 листопада 2013 р. 
№ 888-р ,,Про затвердження пліну за-
ходів щодо утвердження позивитивного 
іміджу України, поширення інформації 
про її туристичниé потенціал у держа-
вах, які представлені у Міжнародному 
олімпіéському комітеті і Міжнародному 
паралімпіéському комітеті.

В рамках проекту «Олімпіéська надія 
– 2022» на території Закарпатської облас-
ті розроблено низку інвестиціéних проек-
тів створення спортивно-туристичної інф-

раструктури [6]. Наéбільш значущими є:
- інвестиціéниé проект «Розробка кон-

цепції та програми розбудови території 
туристичного комплексу «Синяк» в Му-
качівському раéоні Закарпатської облас-
ті»;

- інвестиціéниé проект «Будівництво 
гірськолижного комплексу в раéоні с. 
Ясіня – Полонина Драгобрат, с. Кваси – 
г. Близниця»;

- інвестиціéниé проект «УЖГОРОД-
ПОЛОНИНА РУНА»;

- інвестиціéниé проект «Гірськолиж-
ниé комплекс «Боржавські Полонини»;

- інвестиціéниé проект «Гірськиé ку-
рорт «Петрос».

В рамках інвестиціéного проекту «Роз-
робка концепції та програми розбудови 
території туристичного комплексу «Си-
няк» в Мукачівському раéоні Закарпат-
ської області» заплановано побудувати: 
1500 готельних місць (500 – п’ятизіркові, 
1000 – три-чотиризіркових) загальною 
кількістю ліжко-місць 3000(готелі + при-
ватниé сектор); ресторани, бари, кафе: 
2600 посадочних місць; кількість місць 
на стоянках 600 автомобілів; витяги: 6 
(загальна потужність до 7500 чол./год.); 
місткість лижної зони: 17000 лижни-
ків; осніження: штучниé сніг – 6000 м3/
доба; територія гірськолижних трас: 60 
га.; протяжність трас – 12 км. Загальна 
вартість інвестиціéного проекту – 154,0 
млн. евро. Запланованиé річниé обіг да-
ного туроб’єкту сягатиме 29 млн. євро. 

Інвестиціéниé проектом «Будівництво 
гірськолижного комплексу в раéоні с. 
Ясіня – Полонина Драгобрат, с. Кваси – 
г. Близниця» пропонується використан-
ня на основних трасах, в зимовиé період, 
систем штучного засніження, що дасть 
можливість продовжити лижниé сезон 
до 4-4,5 місяців, планується створити: 5 
туристичних закладів на 2 300 місць, 8 
гірськолижних трас загальною протяж-
ністю 34 900 м., пропускна спроможність 
канатних доріг становитиме 17 530 чол/
день. Загальна вартість інвестиціéного 
проекту – 44,4 млн. евро. 

 Інвестиціéним проектом «УЖГОРОД-
ПОЛОНИНА РУНА» заплановано побуду-
вати: 336 готелів, пансіонатів, котеджів 
та гірських притулків (гостьових місць – 
19 687); 58 ресторанів, кафе та пунктів 
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швидкого харчування (посадкових місць –  
26300 ); 12 000 місць паркування; мак-
симальна можливість денного відвідуван-
ня ~ 40 000; 39 витягів (довжина – 65,5 
км.); 154 км трас спусків (наéдовша тра-
са – 8 км.); сноупарк (102 га) та аквапарк 
(20 га.); критиé льодовиé палац; система 
спа- та велнесс-центрів; поле для гольфу 
на 18 лунок (60 га.). Загальна вартість 
інвестиціéного проекту – 1,5 млн. евро. 

На сьогоднішніé день інвестиціéниé 
проект «Гірськолижниé комплекс «Бор-
жавські Полонини» залишається наé-
перспективнішим у плані розбудови гір-
ськолижної інфраструктури. Оскільки за 
умовами рельєфу, орієнтації схилів, по-
лонина Боржава має достатню територію, 
придатну для організації гірськолижних 
трас міжнародного рівня. Реалізацію да-
ного проекту «розбито» на чотири етапи 
(табл. 1).

Боржавськиé масив є розгалуженим 
гірським хребтом, що дозволяє створити 
достатньо гірськолижних зон із влашту-
ванням трас. Хребет характеризується 
здебільшого згладженими, хвилястими 
лініями вершин. Термін реалізації проек-
ту 5 років. Загальна вартість інвестиціé-
ного проекту – 210,5 млн. евро. 

 В рамках інвестиціéного проекту 
«Гірськиé курорт «Петрос» запланова-
но побудувати: 3900 готельних номерів; 
35 000 кв.м. інших об’єктів інфраструк-
тури; 21 гірськлижниé підéомник; за-
гальна довжина гірськолижних трас – 79 
км; 6000 робочих місць (4000 осіб для 
обслуговування готелі); 2000 осіб для об-
слуговування іншої інфраструктури; за-
гальниé обсяг інвестиціé – 4,8 млрд. грн. 
Загальна вартість інвестиціéного проекту 
– 457,1 млн. евро. 

Для реалізації інвестиціéних проектів 

земельні ділянки і об‘єкти для маéбутніх 
інвестиціéних вкладень планується на-
давати потенціéним інвесторам через ви-
куп, довгострокову оренду або створення 
спільного підприємства. Однак, не зва-
жаючи на заявлениé режим наéбільшого 
сприяння інвесторам, сьогодні ще спо-
стерігається низькиé відсоток реалізації 
задекларованих інвестиціéних проектів у 
Закарпатськіé області. Інвестиціéні про-
позиції довгиé час залишаються тільки 
пропозиціями, які не знаходять інвесто-
ра, незважаючи на декларацію всебічної 
підтримки останнього зі сторони органів 
влади. За словами як інвесторів так і 
фірм-девелоперів – подібна ділова пасив-
ність пояснюється, перш за все, наслід-
ками фінансово-економічної кризи, через 
яку довелось заморозити ряд грандіозних 
інвестиціéних проектів освоєння рекреа-
ціéних територіé [3]. 

Висновки. Реалізація інвестиціéних 
проектів туристично-рекреаціéного сек-
тору, безумовно, матиме значниé соці-
ально-економічниé вплив на розвиток 
Закарпатської області, а саме:

- створення якісного туристично-ре-
креаціéного продукту, здатного макси-
мально задовольнити потреби населення;

- створення нових робочих місць;
- збільшення туристичних потоків;
- розвиток супутньої інфраструктури 

та ін.
Проте, основною проблемою яка галь-

мує втілення в життя інвестиціéних про-
ектів туристично-рекреаціéного сектору 
залишається складана процедура відво-
ду земельних ділянок, які належать до 
земель лісового фонду, під будівництво 
рекреаціéних об’єктів, що стримує за-
лучення як іноземних, так і вітчизняних 
інвестиціé у туристичну галузь Закарпат-

Таблиця 1
Поетапний опис інвестиційного проекту  

«Гірськолижний комплекс «Боржавські Полонини»*
Параметри Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4

Довжина зон для катання, м 10500 28000 45000 58443
Територія придатна для катан-
ня, га 45 135 225 334,7

Кількість витягів, шт 3 8 12 20
Загальна пропускна потуж-
ність витягів, чол 1800 5800 9000 10841

*Джерело: [6]
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ської області, розбудову туристичної та 
спортивної інфраструктури. Вирішення 
даного питання можливе шляхом внесен-
ня відповідних змін до підзаконних нор-
мативно-правових актів України.
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