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і найбільш вірогідне збереження цієї тенденції в 
середньостроковій перспективі.»

У структурі фактичного землекористування 
70 % займають сільськогосподарські підприєм-
ства. У теперішній час як мінімум 1,5 млн. га ро-
дючих земель в Україні не беруть участь у вироб-
ництві аграрної продукції або задіяні в тіньовому 
аграрному ринку. За експертними оцінками, під 
контролем агрохолдингів у 2014 році знаходилось 
5,85 млн. га, або майже 28 % усіх сільськогоспо-
дарських угідь, що перебувають у використанні 
сільськогосподарських підприємств.

Висновок. Отже, як показує проведений ана-
ліз, за обсягами виробництва багатьох видів сіль-
ськогосподарських культур та показниками їх 
врожайності корпоративні структури випереджа-
ють господарства населення та фермерські госпо-
дарства, а найвищі показники мають великі агро-
підприємства, такі як «Кернел-трейд», «Креатив» 
і «Каргіл» та ін.
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УДК 332.146.2 Д. І. Соловйов

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОГО 
РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ СФЕРИ

Анотація. У статті на основі теоретичного аналізу розглянуто основи регулювання інвестиційної під-
тримки системи державного регулювання туристичної сфери, проаналізовано модель державного регулю-
вання туристичної сфери, виокремлено основні інструменти інвестиційної підтримки туристичної сфери.

Ключові слова: туризм, туристична сфера, державне регулювання туристичної сфери, інвестиції.

Summary. In article on the basis of the theoretical analysis devoted to the principles of regulation of investment 
support, system of state regulation of the tourism sector, analyzes the model of state regulation of the tourism sector, the 
principal tools of investment support of the tourism sector.

Key words: tourism, tourism sector, state regulation of the tourism sector, investments.

Постановка проблеми. Важливою складовою 
державного регулювання туристичної сфери є її 
інвестиційне забезпечення. У той же час реалі-
зація цього завдання гальмується в останні роки 
через складну світову ситуацію у фінансовому 

секторі, що має вплив і на внутрішньоекономічні 
процеси в Україні.

Ситуація ускладнюється тим, що інвестиції 
як економічна категорія — це ресурси для май-
бутнього, а суспільство практично завжди схиль-
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не віддати перевагу сьогоденним потребам та ви-
трачати ресурси для їх задоволення.

Специфіка туристичної сфери є важливим 
мотиваційним чинником залучення до неї зна-
чної кількості суб’єктів господарювання. Багато з 
фахівців зазначають, що туризм є сферою швид-
кого обігу капіталу при відносно незначних обся-
гах капіталовкладень. Перевагами туристичного 
бізнесу є незначні стартові інвестиції, зростання 
попиту, високий рівень рентабельності, мінімаль-
ні терміни окупності затрат. Проте такі мотива-
ційні фактори є відносними, оскільки стосуються 
передусім посередництва між первинними вироб-
никами туристичних послуг та туристами. Сфера 
первинного виробництва туристичних послуг є 
значним ресурсокористувачем і характеризується 
високими показниками капітало-, фондо- та тру-
домісткості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Си-
туація, що склалась навколо сучасної системи 
інвестиційної підтримки державного регулюван-
ня туристичної сфери, є основою численних на-
укових праць вітчизняних і зарубіжних вчених, 
таких як Г. О. Бардиш, М. М. Біль, Г. Д. Крилова, 
Ю. В. Орловська, Н. Судова-Хом’юк, Дж. К. Хол-
ловей та інших.

Метою статті є теоретичне дослідження основ 
державної підтримки процесу інвестиційного за-
безпечення розвитку туристичної сфери.

Виклад основного матеріалу. Світова наука у 
сфері фінансів загалом та інвестування зокрема 
передбачає два основних методи державного ре-
гулювання інвестиційних процесів у межах певної 
країни:

 — пряме втручання — адміністративно-пра-
вове регулювання; індикативне та пряме плану-
вання; страхування ризиків; надання державних 
гарантій; субсидування, інвестування і кредиту-
вання виробництв, визнаних за особливо важли-
ві, і державні запозичення тощо;

 — непряме втручання — створення відпо-
відного інвестиційного, правового, освітнього, 
макроекономічного поля (клімату), формуван-
ня відповідної ідеології (наприклад, власність на 
землю, надання пільг на друковану продукцію 
державною мовою тощо) [1, с. 388].

Необхідно зазначити, що держава може по 
різному брати участь в інвестиційному процесі. 
При безпосередній участі в ньому держава інвес-
тує ресурси на виконання інвестиційних програм, 
що передбачені в державному бюджеті, чи безпо-
середньо бере участь в інвестиційних проектах у 
формі надання субсидій, субвенцій та бюджетних 
позик на основі повернення. При цьому очевид-
но, що всі проекти, які претендують на державну 
підтримку, мають пройти ретельну експертизу [3, 
с. 241–242].

Непряма участь держави в інвестиційному 
процесі відіграє величезну роль у забезпеченні 
прийнятних умов для вкладення капіталів інвес-
торами. Ці умови повинні забезпечуватись:

 — введенням системи податків з диференці-
юванням ставок та пільг;

 — проведенням зваженої фінансової, ціно-
вої, а також кредитної політики, виходячи із ре-
ального стану економічної системи;

 — правилами дотримання діючих актів зем-
левикористання та природовикористання;

 — контролем за дотриманням державних 
норм і стандартів;

 — антимонопольними заходами, приватиза-
цією об’єктів державної власності (у тому числі 
об’єктів незавершеного будівництва);

 — експертизою інвестиційних проектів;
 — регулюванням ставок рефінансування та 

норм обов’язкових резервів у Центральному бан-
ку, валютним курсом, митом тощо;

 — розробкою механізмів страхування інвес-
тицій та іншими [3, с. 241–242].

Розглянувши вищенаведені два методи, мож-
на зробити висновок, що жодний з них не був 
впроваджений повністю у сфері регулювання ін-
вестиційних процесів у туристичній сфері Украї-
ни з початку отримання незалежності й до тепе-
рішнього часу. Через недостатнє нагромадження 
грошових коштів у сфері туризму, недосконале за-
конодавство та стратегію розвиток вітчизняного 
ринку туристичних послуг здійснювався більшою 
мірою за рахунок фінансів самих суб’єктів госпо-
дарювання.

На сьогоднішній день, зважаючи на зрос-
тання браку вільних грошових коштів в Украї-
ні (збільшення дефіциту державного бюджету, 
Пенсійного фонду, зовнішнього та гарантованого 
боргу держави, від’ємне сальдо платіжного балан-
су), можна визначити, що подальший розвиток 
туристичної сфери істотно залежить від обсягів 
та якості залученого вітчизняного бізнесового й 
іноземного капіталу. У контексті останнього ту-
ристична сфера знаходиться в залежності від об-
сягів та інтенсивності зовнішніх інвестиційних 
потоків, і через це дослідження й удосконалення 
організаційно-методичних основ інвестиційного 
забезпечення туристичної сфери набуває важли-
вого значення.

Інвестиційна політика у сфері туризму являє 
собою комплекс економічних важелів, які дер-
жава здійснює через фінансову систему країни з 
метою залучення вітчизняного та іноземного ка-
піталу у розвиток національної туристичної інф-
раструктури. Головним завданням інвестиційної 
політики в туристичній сфері є створення ста-
більно привабливого інвестиційного середовища 
з метою забезпечення швидкого розвитку інвес-
тиційної діяльності та нарощування як обсягів ві-
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тчизняних бізнесових, так і іноземних інвестицій 
у цю сферу.

Реалізація державної інвестиційної політики 
відбувається через постановку конкретних за-
вдань, спрямованих на досягнення запланованих 
результатів у сфері туризму. Результативність ін-
вестиційної політики в туризмі напряму залежить 
від щільності та взаємодії усіх складових механіз-
му державного регулювання туристичної сфери. 
За будь-яких умов господарювання політика дер-
жави у сфері туризму та рекреації ґрунтується на 
двох взаємопов’язаних елементах інвестиційної 
політики, а саме: її стратегії та тактиці.

Інвестиційна стратегія — це основні напрями 
та шляхи, визначені державою, щодо залучення 
інвестицій на тривалу перспективу, які впрова-
джуються відповідно до цілей інвестиційної по-
літики держави.

Інвестиційна тактика спрямована на вирі-
шення завдань певного етапу, в певний час реалі-
зації загальнодержавного інвестиційного проекту.

З вищенаведеного можна визначити, що ін-
вестиційна стратегія й тактика є спорідненими 
взаємозалежними поняттями. Стратегія забез-
печує реалізацію інвестиційної політики за до-
помогою визначення конкретних планів дій, що 

закріплені законодавчими актами, бізнес-проек-
тами, державними програмами у сфері туризму, 
договорами інвестування сфери за рахунок ко-
штів нерезидентів, концесійними угодами тощо. 
У свою чергу, тактика інвестиційного впливу на 
сферу туризму здійснює пряме втручання в по-
точну реалізацію інвестиційної політики, зокрема 
у разі форс-мажорних обставин, відхилення від 
графіку або задля вдосконалення існуючого ін-
вестиційного проекту у сфері туризму та рекреа-
ції. Цей вплив реалізується за рахунок управління 
інвестиціями у сфері туризму.

Відзначаючи провідну роль держави в управ-
лінні інвестиційною діяльністю у сфері туризму, 
необхідно навести модель державного регулю-
вання цього процесу, виокремити його складові, 
відзначити взаємодію основних ланок в часі та 
просторі. На нашу думку, серед вітчизняних на-
уковців найбільш детально сутність моделі дер-
жавного управління інвестиційною діяльністю в 
туристичній сфері досліджено у працях Н. Судо-
вої (рис. 1).

З наведеної моделі державного управління 
інвестиціями в туризмі можна виокремити чоти-
ри основні складові елементи реалізації держав-
ної інвестиційної політики в туристичній сфері. 

Рис. 1. Модель державного управління інвестиційною діяльністю в туристичній сфері [4, с. 260—265]
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Зокрема, ці елементи можна систематизувати за їх 
функціями — планування, організація, реалізація 
та контроль.

Перша складова державного регулювання 
інвестицій у сфері туризму та рекреації — страте-
гічне планування інвестиційних процесів — зо-
середжує у собі теоретико-методичні засади пла-
нування й прогнозування потенційних проектів 
із залучення вітчизняного та іноземного капіталу 
в туристичну сферу. Наочно ця складова розділя-
ється на декілька взаємопов’язаних етапів, що ре-
алізуються «конвеєрним» методом. До цих етапів 
можна віднести виконання таких завдань: обґрун-
тування необхідності інвестиційних проектів; ви-
вчення ринку інвестиційних послуг у сфері ту-
ризму та виокремлення чинників, що впливають 
на інвестиційну привабливість сфери; постанову 
мети та потенційних завдань, що будуть досягнуті 
в процесі реалізації інвестиційної політики краї-
ни; прогнозування очікуваних результатів тощо.

Друга складова — організація інвестиційної 
діяльності — характеризується фундаментальни-
ми основами поєднання теоретичних і практичних 
надбань вітчизняної та світової науки у сфері ор-
ганізації інвестиційного процесу, у сфері туризму, 
відпочинку та рекреації. Інвестиційна діяльність 
як економічна категорія передбачає координацію 
туристичної діяльності на території усієї держави 
з метою стабілізації видів та форм туристичного 
продукту, формування сталого ринку рекреацій-
них послуг. За подібних умов сформуються про-
зорі відносини в процесі залучення (вкладення) 
фінансових ресурсів у цю сферу. Як і попередня 
складова державного регулювання інвестицій у 
сфері туризму, вона розділена на декілька етапів, 
зокрема, до них відносяться: визначення основних 
туристичних ресурсів; закріплення основних видів 
туристичного продукту; організація безпосередньо 
процесу залучення фінансових ресурсів у виді капі-
тальних інвестицій.

Третя складова — реалізація стратегії інвести-
ційної діяльності — розглядається з позиції без-
посереднього застосування концептуальних роз-
робок у сфері залучення інвестицій в туристичну 
сферу на практичних прикладах інвестиційних 
проектів. Тобто в цій ланці державного регулю-
вання впроваджуються на практиці усі проекти 
інвестування вітчизняного та іноземного капі-
талу у фінансово-господарську діяльність сфери 
туристичних послуг України. Етапи цієї ділянки 
державного регулювання включають: розробку 
системи показників для аналізу результатів ін-
вестиційної діяльності в туризмі; запровадження 
механізму координації інвестиційної діяльності. 
Тобто за реалізації цих етапів відбувається прак-
тичне застосування методів та процесів, прямого 
регулювання (координації) певного інвестицій-
ного проекту у сфері туризму, що у своїх діях ке-

рується розробленим переліком критеріїв та норм 
щодо відповідності протікання інвестиційного 
процесу.

Остання складова — контроль отриманих ре-
зультатів інвестиційних процесів — зумовлюється 
необхідністю комплексного аналізу загальної су-
купності інвестиційних проектів у сфері туризму 
з метою вдосконалення проектів майбутніх пері-
одів на основі отриманого досвіду. До основних 
етапів цієї ланки державного регулювання інвес-
тиційних проектів у сфері туризму відносяться: 
запровадження системи моніторингу інвестицій-
ної діяльності; створення універсальної аналітич-
но-інформаційної системи протікання інвести-
ційних проектів; розробка механізму виявлення 
порушень у протіканні інвестиційних процесів. 
Практична реалізація цих етапів дасть змогу по-
вною мірою оцінити проведену роботу у сфері 
туристичної діяльності на інвестиційному ринку. 
В подальшому ці аналітичні матеріали та отрима-
ний досвід знадобиться при впровадженні черго-
вого інвестиційного проекту.

Реалізація інвестиційної політики у сфері 
туризму за сучасних умов господарювання не-
можлива без визначення основних важелів та ін-
струментів, за рахунок яких будуть впроваджені 
та досягнуті першочергові завдання у цій сфері. 
Основні інструменти державної інвестиційної 
політики в туристичній сфері наведені на рис. 2. 
Умовно їх можна розділити на 4 типи, кожен з яких 
характеризується своєю особливістю. У структур-
но-логічному середовищі інвестиційних відносин 
ці інструменти поділяються на нормативно-право-
ві, фінансові, структурні та інформаційні.

Нормативно-правові інструменти являють 
у своїй сутності сукупність законодавчих актів, 
норм, стандартів, положень як на регіональному, 
так і на державному рівнях, що регламентують ді-
яльність фінансових інститутів інвестиційного на-
пряму у сфері туристичних відносин. Вони здій-
снюють прямий вплив на становлення відповідних 
фінансово-кредитних відносин між суб’єктами ін-
вестиційних операцій у сфері туризму.

У свою чергу фінансові інструменти викону-
ють завдання залучення капіталу у відповідний 
проект туристично-рекреаційного комплексу. Це 
відбувається або методом виділення вільних ко-
штів, що знаходяться у розпорядженні держави, 
у відповідний проект, або — навпаки — сприяння 
становленню умов, що викликають інтерес у іно-
земних інвесторів щодо розміщення фінансових 
ресурсів на території України. Важливе значен-
ня при здійсненні регуляторної політики у сфері 
туризму мають структурні інструменти, що за-
безпечують процеси макроекономічного рівня. 
Останнім інструментом у цьому переліку виступа-
ють інформаційні інструменти, що забезпечують 
комп’ютеризацію інвестиційної політики України 
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у сфері туризму. Цей інструмент дає змогу сфор-
мувати електронну базу інвестиційних проектів у 
сфері туризму, забезпечити он-лайн тендер на про-
зорих умовах, виробити механізм сталого розвитку 
інвестиційних проектів на досвіді минулих років.

Згідно з Указом Президента України «Про за-
ходи щодо розвитку туризму і курортів в Україні» 
першочерговими заходами для залучення інвес-
тицій в туристичну сферу визначено:

 — створення сприятливих умов для розвитку 
інвестування сфери туризму і діяльності курортів;

 — запровадження механізмів стимулювання 
для будівництва нових та реконструкції наявних 
об’єктів туристичної та курортної інфраструктури;

 — створення інформаційної бази даних ін-
вестиційно-привабливих об’єктів для розвитку 
туристичної сфери та діяльності курортів у регіо-
нах [5].

Висновки. На нашу думку, висвітлюючи зна-
чення регулювання інвестиційної діяльності у 
сфері туризму, слід відзначити його недоскона-
лість. Цей процес не підкріплений нормативними 
документами, як того вимагає система ринкового 
господарства. У той же час, маючи в своєму роз-
порядженні великий обсяг туристичних ресурсів, 

сприятливі умови для розвитку туристичної сфе-
ри, Україна не може повною мірою реалізувати 
свій потенціал у цій сфері. Вона не може розвива-
тися відповідно зі світовими темпами, і ключовою 
проблемою в цьому є брак вільних фінансових ре-
сурсів.
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УДК 631.1:633.18 В. В. Уманська

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ  
У ГАЛУЗІ РИСІВНИЦТВА ТА НА РИНКУ РИСУ

Анотація. У статті визначено особливості й чинники ціноутворення у галузі рисівництва та на ринку 
рису. Обґрунтовано його принципи та методологічні підходи. Визначено складові ціни на рівні товаровироб-
ників, а також галузі. Обґрунтовано ціни на готову продукцію на споживчому ринку. Визначено, що саме 
ціни на рис є важливим фактором його внутрішнього виробництва та оптимізації структури ринку.

Ключові слова: галузь рисівництва, ціноутворення, продукція, ринок, чинники, принципи, підходи, со-
бівартість, оптимізація.

Summary. The article defines the features and the pricing factors in the industry of rice growing and rice. It justi-
fies its principles and methodological approaches. Specified components of prices at the level of producers, as well as 
region. Whether justified the price of finished products in the consumer market. Determined that the price of rice is an 
important factor in its domestic production and optimization of the structure of the market.

Key words: rice industry, pricing, products, market, factors, principles, approaches, cost, optimization.
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Постановка проблеми. Галузь рисівництва на-
лежить до однієї з провідних структур світового та 
вітчизняного аграрного ринку. Це пояснюється 
споживчими властивостями, важливістю культу-
ри рису у харчуванні та продовольчому забезпе-
ченні населення. Саме рис є основою харчування 
населення Китаю, Японії, Кореї, Індії, Малайзії, 
країн Індокитаю, Близького і Далекого Сходу за-
галом.

Україна за агрокліматичними умовами те-
риторії, структурою природного агроресурсного 
потенціалу не належить до країн-традиційних ви-
робників рису. Проте на Півдні країни за умови 
додаткового забезпечення водними ресурсами є 
всі можливості для його вирощування у значних 
масштабах. Галузь рисівництва розвивається до-
сить інтенсивно протягом останніх 40–50 років 
та дозволяє поставляти на внутрішній ринок рис, 
дешевший від імпортованого, сприяє зайнятості 
сільського населення та раціональному викорис-
танню трудових ресурсів й розвитку сільських те-
риторій.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вар-
то зазначити, що вітчизняна економічна наука 
впродовж багатьох десятиліть збагачується нови-
ми розробками теоретико-методологічного і при-

кладного характеру у напрямі вирішення проблем 
ціноутворення у галузях зернового виробництва. 
Питання теорії ціни у товарному господарстві ви-
світлені у роботі П. М. Макаренка [6]. Особливос-
ті ціноутворення в умовах формування ринкових 
відносин в АПК розглядалися П. Т. Саблуком [1], 
В. П. Ситником [2], О. М. Шпичаком [3]. Моде-
лі формування цін на агропродовольчу продук-
цію були висвітлені у праці О. М. Шпичака [3], 
С. А. Стасіневича [3] та ін. Інститути та інфра-
структура ціноутворення на аграрному ринку зна-
йшли відображення у працях О. Г. Шпикуляка [4], 
М. К. Пархомця та інших дослідників.

Водночас, незважаючи на важливість цієї 
проблематики й посилену увагу до неї багатьох 
провідних дослідників, окремі її аспекти залиша-
ються недостатньо вивченими, зокрема, ціноут-
ворення у галузі рису потребує більш ґрунтовного 
розкриття на рівні теоретичних та методологічних 
засад формування.

Метою статті є виявлення особливостей та 
чинників, а також обґрунтування основних прин-
ципів, методологічних підходів формування цін у 
галузі рисівництва та на ринку рису.

Виклад основного матеріалу дослідження. В 
основі формування ринкової вартості сільсько-
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