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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 
ТА ОХОРОНИ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ

Анотація. У статті розглянуто сутність та значення інвестиційних процесів як ключового чинника 

раціонального використання та охорони туристичних ресурсів, визначено їх перспективи та пріоритетні 

напрями у системі регіонального розвитку туристичної галузі.
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Summary. The article reviews the nature and value of investment processes as a key factor in the rational use 

and protection of tourism resources, defined their perspectives and priorities in the system of regional development of 

tourism industry.
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Постановка проблеми. Однією з гострих про-

блем, що блокують раціоналізацію процесів ви-

користання та охорони туристичних ресурсів, є 

дефіцит фінансових коштів для охорони цих ре-

сурсів та низька ефективність їх використання. 

Інвестиційна та фінансова політика — основні 

складові розвитку економіки туристичної галузі 

нашої держави. За умови реалізації концепції по-

літики охорони туристичних ресурсів такий важ-

ливий рушійний елемент, як інвестування, стає 

надзвичайно важливим. Об’єктивно сьогодні дер-

жава не має реальної можливості задоволення усіх 

наявних потреб охорони туристичних ресурсів за 

рахунок бюджетних коштів. Тому виникає потре-

ба пошуку інших механізмів залучення фінансо-

вих потоків для охорони туристичних ресурсів, 

головний з-поміж яких — інвестування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

слідження питань, які стосуються охорони турис-

тичних ресурсів і, зокрема, можливостей залучен-

ня до розвитку туристичної галузі інвестиційних 

ресурсів, здійснюються провідними фахівцями, 

серед яких слід виділити А. Амошу, О. Бейдика, 

В. Квартального, Н. Коніщеву, В. Федорченка, 

В. Цибуха та інших. Розглядають ці проблеми і в 

регіональному аспекті насамперед такі провідні 

українські вчені, як Т. Галушкіна, З. Герасимчук, 

Л. Грановська, М. Ґудзь, Б. Данилишин, М. До-

лішній, В. Євдокименко, В. Кравців, Л. Коваль-

ська, М. Крачило, В. Руденко, О. Федчак, Є. Хло-

бистова, І. Школа, В. Щурик. Проте залишається 

недостатньо дослідженою проблема формування 

пріоритетних напрямів інвестування охорони ту-

ристичних ресурсів, що вимагає певного методо-

логічного та практичного підґрунтя, яким може 

слугувати отримана у процесі проведення теоре-

тичного й аналітичного дослідження інформація.

Метою дослідження є пошук ефективних 

шляхів щодо залучення капітальних вкладень в 

охорону туристичних ресурсів та визначення їх 

пріоритетів у регіональному контексті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Ін-

вестування охорони туристичних ресурсів, зважа-

ючи на їх широку видову різноманітність, є одні-

єю з опор, на яких будується фундамент ринкової 

економіки туристичних ресурсів, оскільки інвес-

тиції, зокрема іноземні, є надважливими для роз-

витку економіки туристичних регіонів. Результа-

ти аналітичних досліджень підтверджують низьку 

ефективність механізму інвестування охорони ту-

ристичних ресурсів як на загальнодержавному, 

так і регіональному рівнях, що актуалізує необхід-

ність значного вдосконалення цього механізму.

На нашу думку, у процесі формування ринко-

вих відносин у напрямі охорони туристичних ресур-

сів інвестиційна політика держави повинна перед-

бачати використання стратегічного та системного 

підходів, диференційовано визначати форми фінан-

сування субгалузей туризму, враховуючи специфіку 

кожної з них та їх роль у процесах охорони турис-

тичних ресурсів, бути регіонально вираженою і від-

повідати міжнародним стандартам. Зокрема, стра-

тегічний підхід у сфері інвестиційного забезпечення 

охорони туристичних ресурсів дозволить виявити 

найбільш перспективні регіони, території і турис-

тичні об’єкти, вирішити питання про доцільність 

інвестиційних вкладень при розгляді регіональних 

проблем охорони туристичних ресурсів. Системний 

підхід сприятиме формуванню відповідного інвес-

тиційного середовища у сфері саме охорони турис-

тичних ресурсів у контексті ринкових перетворень в 

економіці країни загалом [1].

Варто зазначити, що інвестиційний потен-

ціал охорони туристичних ресурсів визначається 

сумою об’єктивних передумов для інвестицій, 

яка залежить від різноманітності туристичних 

об’єктів інвестування, а також від економічно-

го становища країни в цілому та туристичного 

регіону зокрема. На регіональному рівні обсяг 

інвестування охорони туристичних ресурсів ви-

значається насиченістю території відповідними 

факторами, зокрема наявністю та збереженістю 
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туристичних ресурсів, матеріально-технічною ба-

зою туризму, розвитком інфраструктури туризму, 

трудовими ресурсами тощо, а також рівнем дохо-

дів населення, споживчим попитом [2, с. 83].

Можна виділити наступні пріоритетні на-

прямки залучення інвестицій в охорону туристич-

них ресурсів:

— реставрація та реконструкція пам’яток іс-

торії та культури, особливо таких, які репрезенту-

ють Україну на міжнародному ринку туристичних 

послуг;

— збільшення площі туристично-рекреацій-

них територій;

— підвищення кваліфікації працівників ту-

ристичної галузі з екологічним спрямуванням;

— розвиток «екологічного» туризму, особли-

во у регіонах, які зберегли народні звичаї та тра-

диції: Карпати, Полісся, Полтавщина, Поділля, 

Буковина та ін., що, в свою чергу, дозволить роз-

вантажити туристичні території, які перебувають 

у критичному стані;

— підвищення рівня свідомості туристів, 

зокрема, екологозорієнтована рекламна діяль-

ність — повномасштабна охорона туристичних 

ресурсів — буде неповною без належної поінфор-

мованості потенційних туристів та населення ту-

ристичного регіону про необхідність збереження 

туристичних ресурсів та правила раціонального їх 

використання та охорони.

Важливе значення у створенні сприятливого 

інвестиційного клімату має належним чином роз-

роблене та ефективно діюче нормативно-правове 

поле [3, с. 284]. Незважаючи на певні позитивні 

зміни у нормативно-правовому регулюванні ту-

ристично-рекреаційної сфери, законодавство, що 

регулює економіко-фінансову діяльність інвесто-

рів, є неефективним. Застарілі і взаємовиключні 

положення вносять певні непорозуміння у поточ-

ну інвестиційну діяльність і не дають змоги роз-

робити стратегію і тактику щодо активізації ді-

яльності на перспективу збереження туристичних 

ресурсів. Аналіз існуючого нормативно-правово-

го забезпечення в контексті інвестування охорони 

туристичних ресурсів засвідчив, що нормативно-

правова база у сфері інвестування є надзвичайно 

мінливою. Так, Закон України «Про інвестиційну 

діяльність» змінювався фактично кожного року. 

Закон України «Про іноземне інвестування» на 

протязі 10 років змінювався 25 разів. Якщо вра-

ховувати постанови, декрети Кабінету Міністрів 

України, Укази Президента, поправки та інші під-

законні акти, то такий стан справ відлякує як ві-

тчизняних, так і іноземних інвесторів [4, с. 265].

Таким чином, інституціональне забезпечення 

інвестиційних процесів охорони туристичних ре-

сурсів у частині законодавства повною мірою не 

вирішує проблеми раціоналізації досліджуваного 

процесу в Україні.

Крім того, особливу увагу слід звернути на 

територіальну координацію інвестування охо-

рони туристичних ресурсів. Координація інвес-

тування в охорону туристичних ресурсів — це 

детальне вивчення, мобілізація та раціональне 

використання інвестиційного потенціалу, на-

уково обґрунтована інтеграція інвестиційних 

ресурсів для досягнення стратегічної мети інвес-

тування та забезпечення практичної реалізації 

інвестиційних проектів різного розміру, спрямо-

ваності і масштабу [5, с. 524].

В першу чергу необхідно визначити рівень ін-

вестиційної привабливості туристичних об’єктів 

чи територій, які потребують першочергової охо-

рони. Виходячи з попередніх досліджень, пріори-

тетними у визначені туристичних ресурсів будуть 

ті, які спроможні за короткий термін забезпечити 

позитивні еколого-економічні зрушення. Вважа-

ємо, одним із пріоритетних напрямів інвестуван-

ня інноваційних програм розвитку туристичних 

територій, які в основі містять засади охорони ту-

ристичних ресурсів.

Іншим ефективним напрямком інвестування 

охорони туристичних ресурсів є покращення інф-

раструктури туристичних регіонів, адже охорона 

туристичних ресурсів часто залежить від їх раці-

онального використання, важливе значення для 

якого має саме туристична індустрія.

Важливим моментом в інвестуванні охорони 

туристичних ресурсів є вибір інвестора. Цей про-

цес здатен відбуватися за допомогою інвестицій-

них, венчурних, страхових, лізингових компаній, 

банків й інших фінансово-кредитних установ. 

Слід зауважити, що інвестиційні компанії та вен-

чурні фонди за визначенням є більшими новато-

рами, ніж усі інші інституційні об’єкти ринку.

Інвестування охорони туристичних ресурсів 

регіону залежить від надходжень до місцевого бю-

джету, що, в свою чергу, залежить від виробничих 

можливостей регіону. Разом з тим відсутність на-

лежного законодавчого регулювання бюджетних 

правовідносин та механізму відповідальності за 

порушення бюджетного законодавства викликає 

ряд негативних соціально-економічних наслідків, 

одним з яких є недостатнє фінансування охорони 

туристичних ресурсів.

Крім того, існуюча система доходів більшості 

туристичних регіонів характеризується значною 

їх залежністю від трансферів центрального уряду 

і браком власних джерел доходів.

Вважаємо, що формування дохідної частини 

місцевого бюджету повинне здійснюватись у двох 

основних напрямках:

— вдосконалення структури дохідної частини 

місцевих бюджетів у напрямку перегляду ставок 

оподаткування;

— вдосконалення структури надходжень від 

місцевих податків і зборів.
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Щодо першого напрямку вдосконалення до-

хідної частини місцевих бюджетів слід зазначити, 

що необхідно переглянути ставки оподаткування 

залежно від рівня забезпеченості регіону турис-

тичними ресурсами, їх ролі в розвитку регіону, 

охоронного статусу та рівня їх збереженості. В 

результаті такої діяльності місцеві органи влади 

могли б спрямовувати частину цих відрахувань 

на охорону туристичних ресурсів регіону, що, в 

свою чергу, сприяло би процесам раціоналізації 

їх використання та розвитку туристичної галузі 

регіону. Щодо другого напрямку формування до-

хідної частини регіону, то в даному випадку необ-

хідно змінити сам підхід до формування місцевих 

податків і зборів. Тобто їх формування повинне 

відбуватись у контексті зміни самої структури 

місцевих податків і зборів та перегляду ставок 

оподаткування [6].

Залучення прямих іноземних інвестицій для 

охорони туристичних ресурсів в умовах гостро-

го фінансового дефіциту не можна залишати без 

уваги. Обсяг їх сьогодні через відсутність міцної 

правової основи та реальних гарантій незначний. 

Прямі іноземні інвестиції є важливим джерелом 

формування фінансово-кредитних ресурсів регі-

ону, напрямків стимулювання охорони туристич-

них ресурсів та усунення диспропорцій зазначених 

процесів, але при цьому слід враховувати специ-

фічні особливості залучення іноземного капіталу у 

туристичні регіони, зважаючи на рівень наявності 

та збереженості в них туристичних ресурсів.

Прямі іноземні інвестиції в першу чергу слід 

спрямовувати на охорону туристичних ресурсів в 

тих регіонах, що мають високий експортний по-

тенціал у сфері туризму. До таких регіонів нале-

жать Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська 

області та міста Київ і Сімферополь.

Для регіонів із низьким рівнем процесів ра-

ціонального використання та охорони туристич-

них ресурсів інвестиції повинні бути спрямовані 

на структурну перебудову економіки регіону, що 

дозволить стабілізувати фінансово-економіч-

ний стан та відповідно направляти кошти саме 

на охорону туристичних ресурсів. Для регіонів 

із середнім рівнем використання та охорони ту-

ристичних ресурсів інвестиції слід спрямовувати 

в реконструкцію та розвиток тих типів туристич-

них ресурсів, які дозволять у найкоротший тер-

мін створити ефективний туристичний продукт 

та забезпечити його стійкість до зовнішніх та 

внутрішніх деструктивних впливів. Для регіонів 

із високим рівнем раціонального використання 

та охорони туристичних ресурсів інвестиції слід 

спрямувати на експортноорієнтовані туристичні 

ресурси задля одержання конкурентних переваг 

на світових ринках.

Важливою умовою інвестування охорони 

туристичних ресурсів регіону є застосування ін-

струментів, тобто сукупність дій та важелів, за 

допомогою яких здійснюється вплив суб’єкта 

управління на об’єкт управління з метою досяг-

нення поставленої мети, в даному випадку охоро-

ни туристичних ресурсів.

Варто підкреслити, що в залежності від сту-

пеня й напряму впливу на охорону туристичних 

ресурсів необхідно обирати економічні інстру-

менти, які повинні обмежувати негативний вплив 

та виконувати стимулюючу функцію у сфері раці-

ональної охорони туристичних ресурсів.

До основних економічних інструментів за-

безпечення інвестиційної діяльності раціональної 

охорони туристичних ресурсів відносяться пла-

тежі за забруднення довкілля, податкові важелі, 

штрафні санкції за порушення екологічного зако-

нодавства. Платежі за забруднення навколишньо-

го природного середовища, штрафи за порушен-

ня туристичних ресурсів відносяться до методів 

«негативної мотивації».

Ресурсні платежі, які надходять до бюджету, 

є одними із дохідних його статей. Оскільки к охо-

ронна діяльність ніколи не відносилась до пріо-

ритетних, то її фінансування, як правило, прово-

диться за остаточним принципом, що призводить 

до погіршення екологічного стану. Таким чином, 

ресурсні платежі не враховують і не задовольня-

ють економічних інтересів ані підприємств, ані 

державного бюджету [7, с. 343].

На нашу думку, при плануванні інвестицій-

ного забезпечення раціональної охорони турис-

тичних ресурсів варто враховувати, з одного боку, 

систему штрафів у випадку понадлімітного впли-

ву на туристичні об’єкти, а з іншого, прийоми 

податкового захисту, зокрема, шляхом виключен-

ня зі складу оподатковуваної бази суми коштів, 

спрямованих на інвестування раціональної охо-

рони туристичних ресурсів.

Стимулюючий ефект платежів можна збіль-

шити, якщо ввести понижуючі коефіцієнти до 

ставок платежів у випадку, коли фактичний обсяг 

викидів складає не більше 50 % від встановленого 

ліміту.

Таким чином, пріоритетними інструментами 

інвестування охорони туристичних ресурсів регі-

онів держави, на нашу думку, виступають пільгове 

кредитування та оподаткування суб’єктів госпо-

дарювання, що в своїй діяльності використовують 

туристичні ресурси.

Висновки з дослідження. Результати дослі-

дження вказують на те, що в сучасних умовах ін-

вестиційне забезпечення охорони туристичних 

ресурсів знаходиться на низькому рівні: спостері-

гається розбалансованість розвитку інвестиційної 

сфери та задоволення нагальних потреб охорони 

туристичних ресурсів, яка додатково супроводжу-

ється мінімальним рівнем фінансування таких за-

ходів.
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Вирішення проблемних питань економіч-

ного стимулювання інвестиційної діяльності ра-

ціональної охорони туристичних ресурсів має 

відбуватися на основі послідовного розроблення 

та запровадження нових інструментів, у першу 

чергу, позитивної мотивації, з урахуванням ре-

гіональних особливостей охорони туристичних 

ресурсів, основною метою яких повинне бути за-

охочення суб’єктів туристичного господарювання 

до раціональної охорони туристичних ресурсів.
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ЗМІНА МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УМОВАХ 
ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ОРІЄНТИРИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Анотація. Визначено необхідність і розроблено рекомендації щодо зміни моделі державної інноваційної 

політики в умовах глобалізації. Виділено орієнтири для удосконалення заходів державного регулювання інно-

ваційної діяльності в Україні.

Ключові слова: інноваційна діяльність, державна інноваційна політика, глобалізація.

Summary. Tthe need and recommendations for changes the model of the state innovation policy in the conditions 

of globalization was identify. Allocated targets for the improvement of state regulation of innovation activity in Ukraine.

Key words: innovation, state innovationpolicy, globalization.

Постановка проблеми. Стимулювання іннова-

ційної діяльності на сучасному етапі перетвори-

лося на одне з найважливіших завдань економіч-

ної політики. Це зумовлено важливістю інновацій 

для підвищення рівня конкурентоспроможності 

та економічної ефективності виробництва, ство-

рення нових галузей і забезпечення сталого еко-

номічного зростання. У зв’язку з цим виділився 

окремий напрям — державна інноваційна політи-

ка (ДІП). Міжнародна конкуренція змушує краї-

ни постійно удосконалювати ДІП, підвищувати її 

ефективність, розширюючи роль держави в інно-

ваційному розвитку.

Світова економіка вступила в епоху глоба-

лізації, яка, з одного боку, сприяє загостренню 

міжнародної конкуренції, а з іншого — суттєво 

змінює умови інноваційної діяльності. Окрім 

цього, глобалізація автоматично підсилює тен-

денції лібералізації, породжуючи нову «хвилю» 

зниження бар’єрів міжнародних потоків людей і 

капіталу, сприяючи транснаціоналізації та ін. Ін-

тенсивно формується міжнародна система регу-

лювання конкуренції, яка забороняє або суттєво 

звужує використання багатьох інструментів дер-

жавної підтримки. Усе це робить існуючу модель 

ДІП більш суперечливою та часто малоефектив-

ною. Тому виникає науково-практичне завдання 

адаптації інститутів, методів і механізмів ДІП до 

умов глобалізації, вирішення якої не тільки буде 

сприяти подоланню існуючих проблем, але і до-
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