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Ще один показник, що вимірює інтелектуаль-

ний капітал країни в цілому, — це частка експорту 

високотехнологічної продукції в загальному об-

сязі експорту. Головні переваги такого підходу — 

простота і швидкість отримання результату [5].

Таким чином, оцінки інтелектуального капі-

талу можуть носити кількісний і якісний харак-

тер. Показники, за допомогою яких оцінюється 

інтелектуальний капітал, можна розділити на ін-

тегральні кількісні (коефіцієнт Тобіна) і на по-

казники, що характеризують окремі складові ін-

телектуального капіталу — показники людського, 

споживчого та організаційного капіталів. Зараз 

більше, ніж будь-коли, від суб’єктів господарю-

вання вимагають прискорених суспільно-еконо-

мічних і технологічних змін. Тиск з боку світової 

конкуренції потребує постійних інновацій, нових 

ідей, високотехнологічної наукомісткої продукції. 

Інтелектуальний капітал необхідно розглядати як 

провідну конкурентну перевагу нації. Для суб’єктів 

господарювання, які працюють у виробничій, на-

уково-технічній чи інноваційній сферах, особливо 

актуальними є питання вартісної оцінки інтелек-

туального капіталу. Вибір стратегії виробництва 

інноваційних інтелектуально насичених продуктів 

і технологій значною мірою залежить від вартісної 

оцінки об’єктів інтелектуальної власності.

Висновки та перспективи подальших дослі-

джень. Вивчення та аналіз літературних джерел з 

визначеноїпроблематики показує, що проблема 

оцінювання процесів управління інтелектуальним 

капіталом в Україні ще недостатньо розроблена.

Інтелектуальний капітал у більшій мірі, ніж 

фізичні активи або фінансовий капітал, стає 

стійкою конкурентною перевагою. Саме тому 

проблема ідентифікації та оцінки інтелекту-

ального капіталу підприємства важлива для ро-

зуміння законів розвитку сучасної економіки. 

Визначено, що оцінювання інтелектуального ка-

піталу на сучасному етапі вимагає використання 

інтегрованого підходу як до інтелектуальних ре-

сурсів, так і до побудови економіко-математич-

них моделей вартісної оцінки інтелектуального 

капіталу та об’єктів інтелектуальної власності, 

які є основою прийняття інноваційних рішень. 

Фактор невизначеності, що притаманний інно-

ваційній діяльності, зумовлює необхідність по-

дальшого дослідження та удосконалення підхо-

дів до оцінки інтелектуального капіталу.
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Постановка проблеми. Глобалізація світової 

економіки змушує змінити погляд на роль та міс-

це економіки України у світовому процесі поділу 

праці. Паралельно цьому в економіці відбуваєть-

ся також процес інституційних змін щодо впрова-

дження ринкових принципів її регулювання. Еко-
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номічна реальність, таким чином, формується 

під впливом світових та національних тенденцій 

розвитку, але, як показує економічна практика, 

еклектична суміш управлінських рішень регулю-

вання цих двох процесів призводить до не най-

кращих результатів.

Сучасний ринок надання туристсько-ре-

креаційних послуг в Україні особливо потерпає 

від відсутності стратегії розвитку з причин його 

комплексності, необхідності довгострокового 

планування ведення цього бізнесу, великої соці-

альної складової у веденні бізнесу, що, у свою чер-

гу, обумовлює його інерційність до управлінських 

рішень та низьку стійкість до усіх видів ризиків та 

потрясінь у суспільстві. Не додають стабільності 

цьому бізнесу і суперечки навколо статусу гро-

мадських організацій у частині управління май-

ном, що знаходиться у їх веденні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зна-

чний внесок у дослідження проблем розвитку і 

функціонування сфери рекреаційних послуг зро-

били такі відомі зарубіжні та вітчизняні вчені, 

як: О. О. Бережна, Л. Ю. Горшкова, В. О. Квар-

тальнов, Т. Д. Крисанова, Д. В. Николаєнко, 

Г. А. Папірян, В. С. Преображенський, В. І. Ста-

фійчук, Н. М. Судова-Хом’юк та інші. У їх пра-

цях розглядається як тематика розвитку санатор-

но-курортної галузі у цілому, так і аналізуються 

окремі аспекти функціонування таких інститу-

ційно-територіальних утворень, якими є рекре-

аційні комплекси. Проте аналіз змісту опубліко-

ваних робіт, матеріалів наукових конференцій і 

дискусій, які присвячені розгляду вищеозначеної 

тематики, засвідчує, що є ще багато недостатньо 

досліджених її аспектів та проблем, які вимагають 

термінового практичного вирішення. Зокрема, 

майже відсутні теоретичні розробки та прикладні 

дослідження, у яких би досліджувалися інститу-

ційні питання права власності на майно та струк-

тура рекреаційних комплексів.

Постановка завдання. Особливості турист-

сько-рекреаційного комплексу України поля-

гають у тому, що він відноситься як до сфери 

основної економічної діяльності, тобто такої, де 

суб’єкти господарювання отримують прибутки 

від своєї діяльності, так і до інфраструктурної 

сфери, тобто такої, де суб’єкти господарювання 

створюють умови для отримання прибутку інши-

ми суб’єктами. Саме підходи до розвитку інфра-

структурної складової туристсько-рекреаційного 

комплексу України і є метою дослідження, оскіль-

ки отримувати прибутки від прямого продажу по-

слуг наші підприємці вже навчилися.

В Україні процес переходу від планової еко-

номіки до ринкової вимагає проведення дослі-

джень з метою визначення необхідних обсягів 

рекреаційних послуг та рівнів надання таких по-

слуг не тільки як соціально важливої послуги для 

громадян України, а і створення ринково орієнто-

ваної великої галузі економіки України.

Виходячи з цього, мета статті полягає в ана-

лізі поточної ситуації та визначенні можливих на-

прямів розвитку туристсько-рекреаційного комп-

лексу України шляхом формування стратегії дій 

органів державного управління України.

Виклад основного матеріалу. В умовах скоро-

чення населення в Україні, що, у свою чергу, при-

зводить до подорожчання вартості робочої сили, 

збільшення інвестицій у індустріальні галузі є 

проблематичним, тому ринок надання рекреацій-

них послуг може стати провідною галуззю еконо-

міки. Звідси, враховуючи необхідність позбутися 

сировинної залежності, розвиток підприємств 

туристсько-рекреаційного комплексу в Україні 

набуває особливого значення як стратегічний на-

прям розвитку економіки. Не менше значення 

має прикладний аспект розвитку ринку турист-

сько-рекреаційних послуг. Адже рекреація — це 

одна з форм раціонального використання вільно-

го часу, проведення змістовного дозвілля, задово-

лення пізнавальних інтересів, оздоровлення та лі-

кування населення. В умовах постіндустріальної 

економіки, в якій найбільш цінним є ефективне 

використання інтелектуальних ресурсів, підви-

щення їх якості та потенціалу, дуже складним 

завданням є визначення ефективності вкладень 

у розвиток рекреаційного комплексу, які повер-

таються за рахунок підвищення продуктивності 

робочої сили. Це відбувається через втрату пря-

мого причинно-наслідкового зв’язку між дією та 

результатом, оскільки система стає детерміново-

ймовірнісною. Тому дуже актуальним є питання 

розробки стратегії розвитку туристсько-рекреа-

ційного комплексу, складовою якої повинна бути 

методика визначення ефективності вкладень.

Розвиток рекреаційного комплексу кожної 

країни є дуже складним завданням, оскільки є ре-

зультатом взаємодії трьох взаємопов’язаних про-

цесів:

— отримання прибутку від економічної ді-

яльності;

— створення та підтримки інфраструктури 

для такої діяльності;

— відновлення стану та рекреаційних можли-

востей об’єктів.

В умовах планової економіки в Україні рекре-

аційний потенціал економіки розглядався лише у 

межах створення послуг та у межах використан-

ня щорічних відпусток робочої сили. Вважалося, 

що щорічної відпустки, яка проведена у санатор-

но-курортному закладі, цілком достатньо для від-

новлення потенціалу трудових ресурсів. Пошире-

ними були також заходи відновлення потенціалу 

трудових ресурсів у приміських базах відпочинку 

на вихідні дні. Вважалося, що відновленню по-

тенціалу трудових ресурсів у щоденному та що-
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тижневому циклах не слід приділяти дуже значної 

уваги. Галузь надання рекреаційних послуг як біз-

нес була відносно розвинута тільки для надання 

послуг для іноземців, була дуже обмежена та ста-

вила за мету отримання валютних надходжень.

В умовах ринкової економіки існують про-

тиріччя між отриманням прибутку від турист-

сько-рекреаційної діяльності суб’єктами підпри-

ємницької діяльності та необхідністю створення 

та підтримки інфраструктури такої діяльності, а 

також відновлення рекреаційних ресурсів, які є 

ресурсами спільного використання і велика кіль-

кість яких формувалася протягом століть.

Безумовно, що ці ресурси є джерелом отри-

мання надходжень від туристсько-рекреаційної 

діяльності. Але оскільки грошові потоки надхо-

дять, як правило, від надання послуг, то створення 

та підтримка інфраструктури і відновлення стану 

та рекреаційних можливостей об’єктів фінансу-

ються з державного та місцевих бюджетів.

Багатофункціональний туристсько-рекреа-

ційний комплекс можна умовно поділити на три 

групи:

— лікувально-оздоровчий (санаторно-ку-

рортне лікування та оздоровлення);

— пізнавальний (туризм);

— економічний (регенерація робочої сили, 

сфера господарчої діяльності).

Комплекс слід розглядати як частину світо-

вого господарства, пов’язану з опануванням тери-

торій для відпочинку, профілактичного та реабілі-

таційного лікування, туризму. В окремих країнах 

він дає чималі прибутки у загальній економічній 

діяльності, випереджаючи іноді промисловість та 

сільське господарство.

На сьогодні в Україні відсутнє єдине розуміння 

суті процесу рекреації людини та існує загальна тен-

денція прийняття неузгоджених рішень не лише у 

конкретному проектуванні, але і різноманітне трак-

тування подібних об’єктів спеціалістами. Таке ста-

новище ускладнює процедуру формування рекреа-

ційних утворень і потребує наукових досліджень та 

обґрунтувань щодо дефініції цього терміну.

Рекреаційна діяльність спрямована на задо-

волення потреб рекреантів, виконує ряд функцій, 

які можна трактувати як медико-біологічну, соці-

ально-культурну, економічну та політичну.

Медико-біологічна функція — полягає в са-

наторно-курортному лікуванні й оздоровленні.

Соціально-культурна функція — це провідна 

функція рекреації. Культурні, або моральні, потре-

би — це потреби, пізнання навколишнього світу і 

свого місця в ньому, пізнання змісту та призначен-

ня свого існування. Широкі можливості для духо-

вного спілкування людини з природними, куль-

турно-історичними та соціальними цінностями не 

тільки своєї країни, але й усього світу. Серед еко-

номічних функцій рекреаційної діяльності головне 

місце займає відтворення робочої сили. Завдяки 

рекреації підвищується інтерес до праці, збільшу-

ється тривалість періоду збереження повноцінної 

працездатності, що веде до збільшення фонду ро-

бочого часу внаслідок скорочення захворювань, 

підвищення життєвого тонусу людей.

З економічної точки зору важлива роль ре-

креації як нової форми споживчого попиту това-

рів і послуг, що призводить до формування цілої 

сфери господарської діяльності, яка розширює 

асортимент продукції традиційних галузей про-

мисловості і сільського господарства.

Оздоровлення через туризм — один із шляхів 

вирішення проблеми зняття виробничо-психо-

логічної втоми людини. Хоча це не єдиний шлях. 

Важливим є також планування майбутніх міст та 

поселень, які б зрівноважили взаємодію людини з 

навколишнім середовищем у міських умовах та ін.

Важливими також є такі функції, як: при-

скорення розвитку господарської сфери певної 

частини території країни, збільшення зайнятості 

населення за рахунок рекреаційного обслугову-

вання і в галузях, пов’язаних з рекреацією, по-

ліпшення структури балансу грошових доходів 

населення, передусім, у рекреаційних районах, 

підвищення ефективності іноземного туризму як 

джерела одержання іноземної валюти.

Політична функція сприяє налагодженню 

контактів між країнами та різними народами че-

рез галузі рекреаційної індустрії, туризм, спор-

тивний туризм, лікування, оздоровлення, куль-

турно-історичні цінності, які є надбанням всього 

людства.

Багатофункціональність рекреаційного комп-

лексу призводить до появи складнощів щодо оцін-

ки ефективності та раціональності його функці-

онування. Туристично-рекреаційний комплекс 

України функціонує в умовах незавершеності 

інституційної реформи і в умовах тісної взаємо-

дії суб’єктів державної, комунальної та приват-

ної форм власності. На жаль, дієвого механізму їх 

взаємодії поки що не створено, це викликає появу 

конфлікту інтересів.

Сьогодні світ переживає справжній туристич-

ний бум. За прогнозами ВТО, в 2011 році мають 

здійснити подорожі понад мільярд людей світу, 

питома вага індустрії туризму становить близько 

10 % світового ВНП і 7 % загального обсягу сві-

тових інвестицій. Для більш ніж 40 країн світу 

туристична галузь є основним джерелом надхо-

джень у державний бюджет.

На жаль, Україна, маючи величезний турист-

ський потенціал, посідає лише 110 місце у світі за 

рівнем активності розвитку туристичної індустрії, 

а доля в ВНП — до 3 %.

Основою туристичної індустрії є, насампе-

ред, туристична інфраструктура та туристичні 

послуги. Рівень сервісу і якість послуг сьогодні 
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в Україні не задовольняють туристів, що при-

зводить до неконкурентоспроможності нашої 

країни на світовому ринку послуг. Близько 70 % 

об’єктів культурної спадщини України перебува-

ють у незадовільному стані, транспортна мережа, 

комунальна сфера, екскурсійний напрямок по-

требують додаткових інвестицій на реставрацію 

та реконструкцію. Безумовно, необхідне значне 

бюджетне фінансування.

Відповідно до Плану державних статистич-

них спостережень на 2010 рік, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23 

грудня 2009 року № 1409, Державна служба ста-

тистики України проводить державні статистич-

ні спостереження стосовно отримання даних 

щодо мережі санаторно-курортних і оздоровчих 

закладів, їх ліжкового фонду, чисельності оздо-

ровлених осіб (у тому числі дітей) та стосовно 

отримання даних щодо мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, чисельності оздо-

ровлених у них дітей.

За даними Державної служби статистики 

України, розміщеними на сайті відомства [2], у 

2010 році в Україні функціонувало 20296 оздо-

ровчих закладів, з них 17342 дитячих оздоровчих 

таборів (табл. 1).

Таблиця 1

Санаторно-курортні та оздоровчі заклади України1 

Роки

Санаторії 

та пансіонати 

з лікуванням
2

Санаторії-профі-

лакторії
2

Будинки 

і пансіонати 

відпочинку
2

Бази 

та інші заклади 

відпочинку
2

Дитячі оздоровчі 

табори
3

всього

у них 

ліжок, 

тис.

всього

у них 

ліжок, 

тис.

всього

у них 

ліжок, 

тис.

всього

у них 

ліжок, 

тис.

всього

у них 

ліжок, 

тис.

1990 505 154 556 55 332 115 2213 302 15687 467

1995 551 159 517 43 294 83 1862 263 5884 256

2000 549 151 377 31 266 63 2010 238 7615 227

2005 524 145 291 23 321 65 2016 233 18366 236

2006 520 148 277 23 301 63 1976 232 18238 231

2007 523 143 269 21 302 64 1934 224 18363 226

2008 518 142 262 21 302 64 1916 221 18672 218

2009 513 141 252 21 296 62 1907 216 17379 198

2010 510 141 234 19 290 60 1920 217 17342 196

За результатами опрацювання переліку сані-

тарно-курортних та оздоровчих закладів України, 

було встановлено, що 20 тис. об’єктів розподіля-

ються наступним чином:

— 15 тис. об’єктів є тимчасовими пришкільни-

ми дитячими закладами оздоровлення та відпочин-

ку денного перебування, які функціонують у літній 

період на майновій базі загальноосвітніх шкіл, і не є 

цілісними майновими комплексами та юридичними 

особами що надають послуги на комерційній основі;

— 5 тис. об’єктів санаторно-курортних та оздо-

ровчих закладів та дитячих закладів оздоровлен-

ня та відпочинку, які є майновими комплексами 

у складі юридичних осіб, діяльність яких напряму 

впливає на якість надання рекреаційних послуг в 

Україні і діяльність яких необхідно проаналізувати.

Аналіз таблиці 1 показує тенденцію до ско-

рочення загальної кількості ліжок у санаторно-

курортних та оздоровчих закладах України. При 

цьому скорочення кількості ліжок порівняно не-

значне у санаторіях та пансіонатах з лікуванням, 

тобто у таких закладах, де надаються кваліфіко-

1 Державний комітет статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua). 

2
 Починаючи з 2002 року інформація стосовно діяльності санаторно-курортних (оздоровчих) закладів подається за 

12 місяців: з 1 жовтня попереднього по 31 вересня звітного року.

3
 Починаючи з 2010 року — дитячі заклади оздоровлення та відпочинку.

вані та збалансовані рекреаційні послуги. До того 

ж загальна кількість таких закладів збільшилася. 

У той же час кількість ліжок та загальна кількість 

закладів у інших видах санаторно-курортних та 

оздоровчих закладів скоротилася майже удвічі [2]. 

Це доводить, що у ринкових умовах якість надан-

ня рекреаційних послуг має велике значення і ті 

заклади, що займаються наданням послуг з вели-

кою складовою їх індивідуалізації, мають кращі 

результати діяльності. Попит на низькорівневі 

рекреаційні послуги постійно зменшується, і ці 

види діяльності вимагають реструктуризації [4].

Туристсько-рекреаційний комплекс України у 

своєму розвитку повинен пройти кілька стадій для 

того, щоб стати повноцінним бізнесом, оскільки в 

ньому дуже велика соціальна складова, існує необ-

хідність використання суспільних ресурсів, але цей 

процес недостатньо відпрацьований методологіч-

но та нормативно. В умовах трансцендентної (пе-

рехідної) економіки України слід використовувати 

інструменти короткострокового прогнозування та 

планування, оскільки процес потребує інформа-
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ційної взаємодії бізнесу з органами державної вла-

ди та місцевого самоврядування.

Висновки. На підставі вищенаведеного можна 

зробити такі висновки стосовно перспектив роз-

витку рекреаційного комплексу України:

1. Існує нагальна потреба у розробці загаль-

нодержавної стратегії розвитку сфери надання ре-

креаційних послуг.

2. В Україні наявна велика кількість рекреа-

ційних ресурсів, але стан їх використання є неза-

довільним.

3. Структура надання рекреаційних послуг в 

Україні не відповідає світовим тенденціям.

4. Потребує прискорення проведення інсти-

туційних перетворень у рекреаційному комплексі 

України, впровадження ринкових механізмів при 

збереженні координуючої ролі держави.
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Анотація. У статті розглянуті діяльність сільськогосподарських підприємств, процес та шляхи її під-

вищення за допомогою економіко-математичного моделювання.
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Summary. This article examines the activities of agricultural enterprises, the process and ways to improve it by 

using economic-mathematical modeling.

Key words: аgricultural enterprises, efficiency, profitability, economic-mathematical model, correlation-regression 

model, gross output, labor productivity, plant and equipment.

© К. О. Заболотня, 2012

Постановка проблеми. Перехід до ринкової 

економіки вимагає від підприємств підвищення 

ефективності сільськогосподарської діяльності 

на основі досягнень науково-технічного прогресу, 

ефективних форм господарювання й управлін-

ня господарством, подолання безгосподарнос-

ті, активізації підприємництва, ініціативи тощо. 

Важлива роль у здійсненні цього завдання від-

водиться пошуку нових напрямків у діяльності 

підприємства (впровадження нових технологій, 

підвищення якості тощо). Підвищення ефектив-

ності сільськогосподарської діяльності — це один 

із найважливіших економічних важелів не тільки 

в системі управління виробництвом в цілому, а й 

у системі внутрішньогосподарського планування, 

контролю та аналізу. Тому розробка заходів щодо 

підвищення ефективності сільськогосподарської 

діяльності є однією з головних завдань діяльності 

підприємства.

Нині необхідно досягти підвищення рен-

табельності, ліквідації збитковості та збільшен-

ня прибутку, передусім, за рахунок підвищення 

ефективності сільськогосподарської діяльності. 

Прибуток і рентабельність підприємства залежать 

від виробничої, постачальницької та збутової ді-

яльності, що здійснюється підприємством.

Актуальність обраної теми також обумовлена 

необхідністю вдосконалення системи стратегіч-

ного управління, розробки стратегії діяльнос-

ті організації, підвищення фінансової стійкості 

сільськогосподарської діяльності, удосконалення 

технічних факторів виробництва й поліпшення 

якості виробленої продукції.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ваго-

мий внесок у дослідження проблеми підвищення 

ефективності сільськогосподарських підприємств 

зробили праці таких провідних вітчизняних уче-

них, як В. Андрійчук, Г. Черевко, П. Пуцентейло, 


