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У статті розглянуто основні напрями державного регулювання інвестиційної діяльності в

рекреаційно-туристичній сфері та підтримка розвитку мережі рекреаційно-туристичних під-
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І. Вступ
На сучасному етапі розвиток рекреацій-

но-туристичної сфери не отримує належної
підтримки на рівні держави. Розглянувши
основні напрями державного регулювання
інвестиційної діяльності в рекреаційно-ту-
ристичній сфері, ми вдосконалюємо меха-
нізм інституціонального забезпечення дер-
жавного регулювання рекреаційно-турис-
тичної сфери, що сприятиме подоланню низ-
ки проблем, які існують в умовах сучасного
розвитку рекреації та туризму в Україні.1

На наш погляд, доцільно здійснювати
розробку та запровадження таких сучасних
механізмів фінансового сприяння, як пільго-
ве кредитування; цільові державні субсидії
та дотації; гарантовані позики; гарантії кре-
дитним установам, комерційним банкам по-
вернення кредитів, наданих підприємствам
рекреаційно-туристичної сфери тощо.

Теоретичні та практичні аспекти вдоскона-
лення механізмів державного регулювання
рекреації й туризму, теоретичні підходи до
розв’язання цієї проблематики в Україні висвіт-
лено в наукових працях таких вітчизняних уче-
них з державного управління, як: М. М. Біль [1],
П. І. Гаман [2], Є. В. Козловський [3], О. В. Ма-
лишева [4], А. В. Мерзляк [5], А. О. Чечель [7],
О. С. Шаптала [8], Н. В. Яцук [9] та ін. Незва-
жаючи на чимало наукових вітчизняних праць,
присвячених удосконаленню економічних ме-
ханізмів державного регулювання рекреаційно-
туристичної сфери України, досить широке
коло питань досліджуваної теми є недостатньо
вивченими, тому потребує подальшого науко-
вого дослідження.

ІІ. Постановка завдання
Мета статті – удосконалити механізми ін-

ституціонального забезпечення державного
регулювання рекреаційно-туристичної сфе-
ри України.
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ІІІ. Результати
Активізація розвитку рекреаційно-турис-

тичної сфери повинна стати одним із пріори-
тетних завдань у руслі державного регулю-
вання та оптимізації економіки. Рекреаційно-
туристична сфера має значні ресурси й чин-
ники, щоб стати вагомим каталізатором ус-
пішного розвитку народного господарства як
загалом у країні, так і в регіонах. Важливим
кроком у напрямі ефективного інституціона-
льного забезпечення державного регулю-
вання рекреаційно-туристичної сфери Украї-
ни повинно бути також і вдосконалення її ме-
ханізмів, серед яких важливе місце посіда-
ють фінансові та інвестиційні заходи.

Фінансове забезпечення економічного
зростання рекреаційно-туристичної сфери
ґрунтується на підтримці державними орга-
нами влади заходів, що передбачають:
– розвиток державного й приватного сек-

торів економіки, що фінансуються бю-
джетами різних рівнів;

– забезпечення розвитку структур і органі-
зацій фінансового та майнового типів, які
повинні стати вагомим чинником фінан-
сово-ресурсного забезпечення розвитку
як держави, так і її регіонів;

– інвестиційні проекти, пов’язані з вкла-
деннями в розвиток державної економіч-
ної бази, що дасть змогу вдосконалити
рекреаційно-туристичну інфраструктуру,
стимулювати покращення маркетингової
ситуації рекреаційно-туристичних підпри-
ємств, підвищити рівень зайнятості та
зростання доходів населення за рахунок
поповнення дохідної частини державного
й місцевих бюджетів;

– розширення обсягів діяльності підприємств
рекреаційно-туристичної сфери шляхом їх-
ньої модернізації та зниження цін на послуги;

– детінізацію ринку, сприяти впливу появі
нових суб’єктів господарювання, приваб-
лених менш жорсткими умовами еконо-
мічної діяльності.
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На наш погляд, забезпечення рекреацій-
но-туристичної сфери фінансовими ресур-
сами має ґрунтуватися на таких концептуа-
льних засадах:
– планування фінансових надходжень пе-

редбачає раціональний підхід як голо-
вний елемент системи розподілу фінан-
сових ресурсів, який дасть змогу підтри-
мати пріоритетні заходи та програми, що
будуть стимулювати розвиток рекреацій-
но-туристичної інфраструктури та ство-
рять конкурентно сприятливі умови про-
сування рекреаційно-туристичних послуг;

– комплекс організаційних, управлінських,
правових та економічних заходів має бу-
ти спрямованим на модернізацію рекре-
аційно-туристичних підприємств з метою
покращення господарювання та присто-
сування до ринкового середовища;

– при виборі перспективних і поточних на-
прямів розвитку сфери необхідно врахо-
вувати й передбачати такі джерела фі-
нансування: власні кошти, позики комер-
ційних банків, позики міжнародних фі-
нансових організацій;

– оскільки розвиток туристичної галузі в
регіоні – це тривалий і динамічний про-
цес, то, насамперед, необхідно визначи-
ти раціональні траєкторії виведення
суб’єктів господарювання галузі на необ-
хідний режим функціонування та розвит-
ку [6, c. 467–468].
Особливість рекреаційно-туристичної сфе-

ри полягає в тому, що вона є дуже розгалу-
женою та неоднорідною за різними показни-
ками (видовим складом, формами власнос-
ті, моделями організації й управління.

Отже, стан фінансового забезпечення
рекреаційно-туристичної сфери України по-
казує необхідність розробки та запрова-
дження таких сучасних механізмів фінансо-
вого сприяння, як:
– пільгове кредитування;
– цільові державні субсидії та дотації;
– гарантовані позики;
– гарантії кредитним установам, комерцій-

ним банкам щодо повернення кредитів,
які були надані підприємствам рекреа-
ційно-туристичної сфери;

– страхування підприємницької діяльності
та ризиків;

– пільги в оподаткуванні прибутків;
– залучення недержавних фінансово-кре-

дитних і господарських установ до на-
дання фінансової допомоги підприємст-
вам рекреаційно-туристичної сфери;

– залучення можливостей міжнародних ор-
ганізацій та фондів для підтримки розвитку
рекреаційно-туристичного підприємництва.
У системі оподаткування рекреаційно-

туристичної сфери на державному рівні що-
до вдосконалення її податкових механізмів
необхідно застосувати диференційований

підхід до встановлення ставки ПДВ у рекре-
аційно-туристичній сфері, насамперед у го-
тельному господарстві.

На регіональному й місцевому рівнях для
вдосконалення механізму справляння тури-
стичного збору й збільшення від цього про-
цесу податкових платежів до дохідної час-
тини місцевих бюджетів пропонуємо в при-
вабливих і перспективних з належною та
розвинутою рекреаційно-туристичною ін-
фраструктурою регіонах України (АР Крим,
Одеська область, Львівська область тощо)
закріпити в Податковому кодексі (ст. 268)
положення про фіксовану ставку туристич-
ного збору на рівні одного відсотка від вар-
тості всього періоду проживання (ночівлі), за
вирахуванням ПДВ. На наш погляд, збіль-
шення надходжень у цих регіонах до місце-
вого бюджету буде сприяти підвищенню рі-
вня рекреаційно-туристичного обслугову-
вання в регіонах, розвитку високоефектив-
ного й конкурентоспроможного рекреаційно-
туристичного продукту, який забезпечить
широкі можливості для задоволення потреб
вітчизняних і іноземних громадян у різних
туристичних послугах.

Основними напрямами державного регу-
лювання інвестиційної діяльності в цій сфері
повинні бути:
– підтримка розвитку мережі рекреаційно-

туристичних підприємств, їх реконструк-
ція й удосконалення;

– розширення сфери застосування й різно-
манітності рекреаційно-туристичних послуг
з урахуванням підвищення їх конкурен-
тоспроможності та якості;

– створення нових об’єктів і модернізація
існуючих об’єктів інфраструктури рекреа-
ційно-туристичної сфери;

– формування сучасних моніторингових,
природозахисних, екологічних та інфор-
маційно-маркетингових служб;

– відновлення, збереження та охорона ре-
креаційно-туристичного та природного
потенціалу;

– проведення системи робіт за підтримки
держави щодо виявлення та визначення
територій, де розташовані рекреаційно-
туристичні ресурси (наприклад, лікуваль-
ні грязі, мінеральні води, археологічні
пам’ятки тощо).
Важливою складовою та стимулом розвит-

ку рекреації та туризму є державні джерела їх
інвестування. Державне регулювання дослі-
джуваної сфери має ґрунтуватися на чіткому
контролі за видами вищеназваних заохочень.
Такий підхід сприятиме їх використанню за
призначенням та цільовому фінансуванню.
Також слід зауважити, що оцінювання сучас-
ної системи регулювання державними рекре-
аційно-туристичними інвестиціями в Україні
потребує дотримання таких рекомендацій
щодо покращення цього процесу:
– держава повинна визначити зміст і хара-

ктер державних рекреаційно-туристичних
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інвестиційних програм і проектів, спи-
раючись на норми законодавства, щоб
усі проекти, які фінансуються з бюджету,
а також через державно-приватні парт-
нерства, проходили належне оцінювання
та відбір до своєї реалізації;

– державні інституції повинні ґрунтовно та
комплексно розглядати питання щодо
розроблення інструменту середньостро-
кового стратегічного планування рекреа-
ційно-туристичних інвестицій, що має
пов’язати державні рекреаційно-турис-
тичні інвестиційні програми зі стратегіями
розвитку на загальнодержавному й галу-
зевому рівнях;

– держава повинна створити сприятливі
умови для того, щоб забезпечити відпо-
відний інституційний потенціал і необхід-
ні людські ресурси рекреаційно-туристич-
ної сфери України, адже це буде стиму-
лювати процес залучення інвестицій у
цю сферу та підвищить ефективність за-
провадження перспективних рекреацій-
но-туристичних інвестиційних проектів.
При залученні фінансових ресурсів між-

народних фінансових інститутів необхідно

вдосконалити процес створення ефективних
бізнес-планів з урахуванням специфіки рек-
реаційного та туристичного бізнесу. Доціль-
но створити банк інвестиційних проектів
розвитку рекреаційно-туристичних об’єктів;
розробити систему відбору з них найбільш
перспективних на основі проведення інвес-
тиційних конкурсів; організувати показ цих
об’єктів за кордоном з метою залучення фі-
нансових засобів. Такий підхід повинен по-
казати привабливість рекреаційно-туристич-
ної сфери для потенційних інвесторів.

Світовий досвід показує, що міжнародні
інвестиційні проекти часто мають тактичний,
короткостроковий характер. Державне регу-
лювання та інвестиційна політика рекреа-
ційно-туристичної сфери України повинна
ґрунтуватися на розробці й залученні в рек-
реаційно-туристичні об’єкти стратегічних,
довгострокових інвестицій. Це має відбува-
тися, передусім, за рахунок використання
бюджетних і позабюджетних коштів, а також
приватних вкладень вітчизняних та інозем-
них інвесторів, якщо вони здійснюватимуть
довготривале інвестування (див. рис.).

Рис. Частка прямих надходжень від туристичної сфери у ВВП України
Джерело: Travel & Tourism Economic Impact 2012 Ukraine [6, с. 3].

Таким чином, використання цього меха-
нізму інвестування полягає в застосуванні
простого алгоритму:
– накопичення фінансових ресурсів та їх

перетворення на інвестиції;
– управління інвестиціями;
– контроль і відповідальність за їх цільо-

вим використанням.
На сьогодні цей механізм повною мірою в

Україні не реалізовують. На нашу думку,
серед основних причин створеної ситуації
можна виділити такі:
– постійне (“хронічне”) недофінансування з

бюджету коштів на фінансування і розви-
ток рекреаційно-туристичної сфери;

– нестабільність політичної та соціально-
економічної ситуації в Україні;

– негативний інвестиційний клімат, що зу-
мовлює пасивний характер інвестиційної
діяльності як приватного, так і акціонер-
ного капіталу в Україні, передусім це сто-
сується довготривалих вкладень.
Таким чином, стратегічним джерелом фі-

нансування інвестицій у рекреаційно-ту-
ристичну сферу України повинні стати поза-
бюджетні кошти, тобто прибуток, який за-
лишається в розпорядженні підприємств і
організацій, а також кошти позабюджетних
фондів вітчизняних органів державного
управління.

За результатами проведених досліджень
можна загалом виділити такі потенційні дже-
рела інвестиційної політики у сфері рекреа-
ції та туризму:
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– концентрація власних коштів підприємств
для впровадження інновацій, прогресив-
них технологій обслуговування та моде-
рнізації обладнання;

– цільове використання накопичень, отри-
маних під час приватизації об’єктів турис-
тичної галузі за умови дотримання вста-
новленої спеціалізації цих підприємств;

– залучення фінансових ресурсів місцевих
бюджетів для будівництва пріоритетних
для розвитку регіону об’єктів рекреацій-
но-туристичної інфраструктури відповід-
но до соціально обґрунтованих та еколо-
гічно регламентованих нормативів роз-
витку рекреаційно-туристичної сфери в
районах з високим рівнем інвестиційної
привабливості та рекреаційних зонах;

– корпоратизація підприємств рекреаційно-
туристичної сфери, відповідна емісія й
організація вторинного обігу цінних папе-
рів, надання інвестору права власності
на земельні ділянки під розміщення рек-
реаційно-туристичних закладів;

– концентрація ресурсів у спеціальних ін-
вестиційних та інноваційних фондах за
рахунок капіталізації прибутків суб’єктів
підприємницької діяльності, у тому числі
створення інноваційних і благодійних фон-
дів розвитку окремих видів туризму (сільсь-
кого, екотуризму), проведення екологічних
та інших соціально важливих програм за
участю підприємницьких структур;

– залучення іноземних інвестицій та кредитних
ліній з державним посередництвом і гаранті-
ями для розбудови та освоєння привабли-
вих для іноземних туристів рекреаційних зон;

– ефективне використання ресурсів коме-
рційних банків, страхових компаній та ін-
ших суб’єктів фінансового ринку у формі
інвестицій у статутні фонди підприємств
рекреаційно-туристичної сфери.
Необхідно вдосконалити механізм сти-

мулювання інвестицій у розвиток рекреації
та туризму шляхом активізації системи кре-
дитування інвестиційного процесу, адже
державна політика щодо неінфляційних
способів фінансування бюджетного дефіци-
ту, а також перехід до конкурсного інвесту-
вання поки що не дають значних результа-
тів щодо фінансування інвестицій у рекреа-
ційно-туристичну сферу України.

Зважаючи на світовий досвід більшості
країн світу, рекреаційно-туристичні об’єкти
будують, модернізують, реконструюють до-
сить часто за рахунок кредитів банків та ін-
ших приватних структур. Хоча, зрозуміло,
що певні проблеми існують і в цьому меха-
нізмі. Світова фінансова криза призвела до
послаблення банківської системи, тому на
сьогодні більшість банків надають коротко-
строкові кредити під реальні гарантії.

В Україні, на наш погляд, зараз діє еко-
номічно необґрунтована система відсотко-
вих ставок на кредит. Це призводить до то-
го, що багато суб’єктів рекреаційно-турис-
тичної сфери не можуть розрахуватися з
банками в необхідні строки.

Вагомим чинником для розвитку рекреа-
ційно-туристичної сфери має стати виваже-
на й адекватна політика та стратегія ціноут-
ворення в досліджуваній сфері.

У рекреаційно-туристичній сфері визна-
чення цінової та тарифної політики й стра-
тегії є досить складним і навіть ризикованим
процесом. Основні проблеми та специфіки
цього процесу:
– необхідно враховувати, на яку рекреа-

ційно-туристичну послугу встановлюєть-
ся ціна – нову чи стару (традиційну);

– ціни на рекреаційно-туристичні послуги
мають роздрібний характер;

– сезонна диференціація цін;
– споживна вартість рекреаційно-туристич-

ного продукту включає в себе не лише
продукти виробництва, а й природні ре-
сурси (ліса, гори, озера тощо).
На нашу думку, в рекреаційно-турис-

тичній сфері України потрібно розробити
ефективну стратегію регулювання цін та
тарифів на свої послуги, яка б могла забез-
печити не лише конкурентоспроможність
українського рекреаційного-туристичного про-
дукту на міжнародних ринках, а й потреби в
оздоровленні та відпочинку більшості насе-
лення держави.

IV. Висновки
Таким чином, удосконалення економіч-

них механізмів інституціонального забезпе-
чення розвитку рекреаційно-туристичної сфе-
ри України сприятиме збільшенню платежів
до дохідної частини державного й місцевих
бюджетів України, створюватиме сприятливі
умови для залучення в діяльність суб’єктів
рекреаційно-туристичної сфери вітчизняних
та іноземних інвестицій (приватних, держа-
вних тощо) і забезпечить стабільний еконо-
мічний розвиток юридичних та фізичних
осіб, які діють у сфері рекреації та туризму.
Проте цей процес, на наш погляд, повинні
чітко регулювати державні інституції у взає-
модії з органами місцевого самоврядування
й мати необхідний комплекс механізмів ре-
алізації, які б стимулювали інвестиції в рек-
реаційно-туристичну сферу. На нашу думку,
для стимулювання інвестицій можна вико-
ристовувати такі інструменти:
1. Створення чіткої системи надання дер-

жавних гарантій щодо залучених інвес-
тиційних засобів. (Цей інструмент най-
більш ефективний для залучення прива-
тного капіталу в підприємства досліджу-
ваної сфери).
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2. Розробка пакета пропозицій щодо ство-
рення умов для залучення інвестицій у
готельне господарство. (Наприклад, од-
нією з таких пропозицій може бути закрі-
плення за великими рекреаційно-турис-
тичними підприємствами на довготрива-
лий період номерів у готелі за пільговою
ціною за умови, що це підприємство буде
вкладати фінансові ресурси на реконст-
рукцію й розвиток цього готелю).

3. Бюджетні кошти, які виділяють на фінан-
сування рекреаційно-туристичної сфери,
необхідно спрямовувати, передусім, на
об’єкти, які не потребують значних вкла-
день, але які дають ефект у масштабі
всієї країни. Це дасть змогу більш ефек-
тивно вирішувати проблеми розвитку ре-
креації й туризму в Україні при недостат-
ньому державному фінансуванні.

4. Державна підтримка розвитку “клубного
туризму” або “таймшеру”.
На нашу думку, державне фінансове регу-

лювання в рекреаційно-туристичній сфері по-
требує запровадження й удосконалення су-
часних механізмів та інструментів кредитуван-
ня, залучення інвестицій; розвитку системи
спеціалізованих фінансово-кредитних структур
і бюджетних проектів; проведення комплексної
та ефективної податкової політики тощо.
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Покатаев П. С., Гурбик Ю. Ю. Усовершенствование механизмов институционального
обеспечения государственного регулирования рекреационно-туристической сферы
Украины

В статье рассмотрены основные направления государственного регулирования инвес-
тиционной деятельности в рекреационно-туристической сфере и поддержка развития сети
рекреационно-туристической сферы Украины. Предложено усовершенствование эффектив-
ного институционального обеспечения государственного регулирования рекреационно-
туристической сферы Украины.
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ственное регулирование, финансовое обеспечение, инвестиции, рекреационно-туристичес-
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Pokataev P., Hurbik Y. Improvement of Mechanisms of Institutional State Regulation of
Recreational and Tourism Ukraine

Аctivities in recreation and tourism areas, and support network development recreation and tourism
sphere UkraineThe improved effective regulation institutionalproviding state-owned recreation and
tourism. In article reviewed direction basic state-owned regulation investment cheskoy sphere of
Ukraine.

Offered and at the regional and local levels to improve the mechanism for collecting tourist tax and
the increase of the process of tax payments to the revenues of local budgets, offered in attractive and
perspective with due and developed recreation and tourism infrastructure in the region to consolidate
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Ukraine in the Tax Code provision on fixed rate tourist collection at one percent of the total stay (over-
night), net of VAT. This will increase the level of recreational and tourism services in the regions of
highly competitive and recreational-tourism product which will provide opportunities to meet the needs
of domestic and foreign citizens in various tourist services.

Proved that the main directions of state regulation of investment activity in the recreational-tourism
sector should be: support for developing a network of recreation and tourism enterprises, their recon-
struction and improvement, expanding the scope and diversity of recreational and tourism services from
the strengthening of competitiveness and quality, creating new about of objects and modernization of
existing infrastructure recreation and tourism; the formation of modern monitoring, environmental, eco-
logical and information and marketing services; restoration, preservation and protection of recreational
and tourist and natural potential so on. Established that strategic source of financing investment in rec-
reation and tourism Ukraine should be off-budget means that profits which remain at the disposal of en-
terprises and organizations, as well as means of national budget funds of government.

Key words: economic mechanisms, institutional support, regulation, financial support, investment,
recreation and tourism, tourist tax.


