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Загальна характеристика роботи

Актуальність теми дослідження. Узгодив у 2000 р. на Всесвітньому Форумі 
інтелектуалів  Світу  Цілі  Тисячоліття,  України  включилась  разом  зі  всією 
світовою спільнотою у процес скоординованої розбудови нової економіки – 
економіки,  яка  повинна забезпечити  сталий розвиток суспільства,  рішення 
нагальних  екологічних  проблем  для  забезпечення  життя  наступних 
генерацій,  а  головне  –  економіки,  яка  забезпечить  виконання  людством 
стратегічних  завдань  його  існування,  а  саме,  позитивного  впливу  на 
відтворюючи процесі за межами Землі. 

Але  перші  кроки  у  цій  глобальній  розбудові  сучасного 
народогосподарчого  комплексу  України  і  перебудови  усій  системи  спів 
відносин у межах світової економічної системи - треба здійснити на шляху 
прискореної   модернізації  інноваційної  основи  сучасного  менеджменту,  а 
саме,  у  здійсненні  заходів  по  підвищенню  інтелектуалізації  праці  всіх 
професійно-кваліфікаційних груп працездатного населення. 

Це  завдання  перше  чергове,  тому  що  у  національному  багатстві 
індустріально розвинутих країн 60% займають трудові ресурси. І зараз вже 
говорять не про слабкий розвиток, а про слабке і відстале керування. Тому 
саме  з  людьми  у  працездатному  віці  і  треба  наполегливо  працювати  по 
реалізації програм розвитку. Сучасний керівник повинен що хвилини творчо 
використовувати існуючи форми і методи позитивного впливу на розвиток 
особистості  робітника  і  підвищення його  схильності,  як   до  інноваційних 
рішень, так і до відповідальної поведінки. Без дійсно глобального мислення і 
відчуття  відповідальності  майже  за  всі  події  на  цій  планеті  не  можливо 
досягти широкого розуміння місії на Землі людства в загалі,  а також своєї 
місії, як окремої зі свободою волі особистості, у конкретному вимірі. 

Для широкого загалу в Україні розбудовується ринкова економіка (не 
досить  вдало,  але  з  постійними  і  з  орієнтацією  на  зовнішній  світ 
експериментами), яка в наукових працях все більше описується у термінах 
соціально ринкової економіки. Позитивний досвід Німеччини не може вже 
ніхто  в  світі  ігнорувати.  Праці  видатного  німецького  економіста  Людвіга 
Ерхарда стали біблією стратегії  розвитку людських ресурсів для  сучасних 
керівників. Тому розуміння необхідності поєднання збереженої майже у всіх 
галузях народогосподарчого комплексу конкуренції з вихованою і спадковою 
відповідальністю притаманне християнському світу Західної Європи. 

Складніше на Сході, де штучно створені умови конкурентних відносин, 
які намагаються підтримувати і впроваджувати у життя  працівники з штучно 
прищепленою у Східній Європі відповідальністю. Це не може не  турбувати 
фахівців майже всіх наукових і  навчальних установ (неможливо поєднати, 
якщо не навчити). 

В  цьому  вимірі  рішення  завдань  туристично-рекреаційними 
комплексами  ще  не  розглядалось.  Їх  поки,  що  орієнтують  на  суто 
економічний  ефект,  а  скоріше  на  ефект,  який  дозволяє  розраховувати 
існуючий  методичний  інструментарій.  Вплив  туристичної  діяльності  на 



розвиток людини тільки констатують, а в найкращому випадку роблять якісні 
порівняння. Але сьогодні цього замало. Необхідно розробити концептуальні 
засади ефективної діяльності туристично-рекреаційних комплексів.

Cтатистика  відмітила  більш  ніж  10%  світового  валового  продукту 
припадає  на  туристичний  бізнес,  а  також  більш  ніж  7%  міжнародних 
інвестицій і третина світової торгівлі послугами пов’язана з ним. Цей сектор 
приносить більш ніж 300 млрд. дол.. доходу щорічно у вигляді податкових 
надходжень та забезпечує кожного десятого працею.

Найбільшими  країнами  організованого  туризму  в  кінці  90-х  років 
минулого століття були: Франція (перше місце у світі, 60 млн туристів і 23,4 
млрд дол. прибутку в рік); Іспанія (друге місце, 55 млн. туристів і 20,7 млрд. 
дол.  прибутку);  Італія  (третє  місце,  50  млн.  туристів  і  21  млрд.  дол. 
прибутку); США (четверте місце, 46 млн. туристів і 56,5 млрд. дол. прибут-
ку); Великобританія (п'яте місце, 19 млн. туристів і 13 млрд. дол. прибутку); 
Австрія (шосте місце, 19 млн. туристів і 14,8 млрд. дол. прибутку). Китай, 
Канада,  Німеччина,  Угорщина, Швейцарія,  Греція,  Болгарія обслуговували 
від  18,9  до  10  млн.  туристів  в  рік,  отримуючи  від  15  до  0,5  млрд.  дол. 
прибутку в рік [1].  За рахунок туризму формується 50 % прибутку від ек-
спортних  операцій  Канади,  Італії  та  Швейцарії  [2,  с  127].  У  країнах  ко-
лишнього  СРСР  туризм  наразі  слаборозвинений.  В  Росії  кількість 
організованих туристів в цей період склала 9,4 млн. осіб і 3,3 млрд. прибутку

Прогнозується  Всесвітньою  туристичною  організацією  (ВТО),  що  в 
найближчі 15 років щорічний приріст світового туризму буде складати стійко 
4-5%, а у 2020 р. чисельність міжнародних туристичних прибитій досягне 1,5 
млрд., що дасть до 2 трлн. дол. доходу. Згідно з даними ВТО, міжнародний 
туризм є однією з п’яти головних експортних  галузей у 83% країн світу і 
головним джерелом іноземної валюти у 38% країн світу [3].    

До  країн  де  прогнозується  стрімкий  розвиток  туризму  належить  і 
Україна. 

Але  яким  чином  розбудувати  сучасну,  а  головне  високо 
конкурентоспроможну індустрію туризму, яка повинна не завадити розвитку 
країни  і  не  перетворити  її  в  низку  розважальних  центрів,  а  навпаки 
прискорити  інтелектуально-духовний  розвиток  української  нації.  Останнє 
потребує дійсно поглибленого сучасного методологічного обґрунтування, яке 
ми  вже  можемо  зробити  спираючись  на  засади  об’єктивно  трудової 
економічної школи (В.О. Васильєв, 1963-2006 рр.)

В цілому вважаємо головним змінити ракурс розгляду питань ролі та 
механізму  впливу  туристично-рекреаційних  комплексів  на  сучасне  світове 
суспільство.  А здійснити це можна за  рахунок аналізу  їх  впливу в  межах 
третинного сектору економіки, який охоплює і банківську сферу, і освіту, і 
науку, і надання майже всіх  інтелектуальних послуг (або послуг зі значною 
долею  інтелектуальної  складової).   В  той  же  час  потрібно  враховувати 
культурологічний  аспект  розвитку  цього  кластеру  галузей,  які  будуть  все 
наполегливіше використовувати високотехнологічне нове обладнання. 



Тому  намагались  переосмислити  ідеї,  яки  викладені  в  працях 
Дж.Уокера,  Л.П.Воронковой,  А.А.  Крючкова,  В.А.  Квартального,  а  також 
В.Г. Гуляєва, І.В.Зоріна, В.М. Козирева та інших.

Вважаємо,  що неоцінений внесок в наше розуміння шляхів розвитку 
туристично-рекреаційних  кластерів  сучасних  галузей  зробили вчені  США, 
насамперед Ф. Хайек, П. Друкер, П. Самуельсон, Д. Речмен, М. Мескон [4] та 
ін. 

Але  найбільше  значення  для  розуміння  сучасних  тенденцій 
формування та розвитку туристично-рекреаційного кластеру галузей для нас 
мали праці Данилевського Н.Я., Шпенглера О., Яс перса К., Лотмана Ю.М., 
Бахтіна М.М., Хантігтона С., Дж.Тойнбі, Леві-Стросса К., а також відомих 
культурологів  А.Я.Флієра,  А.І.Арнольдова,  Б.С.Єрасова,  А.С.  Карміна  та 
інших.  Ці  праці  дали  можливість  розглядати  туристичну  діяльність  як 
соціокультурне явище.

Також  ми  приділили  увагу  і  дослідникам  практики  туристичної 
діяльності, а саме працям В.С.Сеніна,  М.Б.  Біржакова,  М.В.  Єфремову, 
А.Ю.  Александрову,  Ф.Котлеру,  Г.С.  Усискіну,  Г.Ф.  Шаповалу,  В.Б. 
Сапрунову  та іншим.

Визначив  головні  методологічні  підходи  провідних  вітчизняних  та 
зарубіжних  вчених,  практичні  рекомендації  фахівців  зосередились  на 
побудові  цілісної  моделі  аналізу  розвитку  туристично-рекреаційних 
комплексів. 

Разом з  тим,  сьогодні  ще залишаються  нерозв’язаними доволі  багато 
теоретичних  та  прикладних  проблем  розвитку  туристично-рекреаційних 
комплексів, що унеможливлює впровадження системного підходу, передусім, 
в державному регулюванні та підтримці створення конкурентоспроможних 
кластерів сучасних галузей.

Не  зважаючи  на  велику  кількість  досліджень  теоретико-
методологічних  основ  діяльності  туристично-рекреаційних  комплексів,  в 
тому  числі  і  в  Україні,  слід  сказати,  що  серед  учених,  фахівців  органів 
виконавчої влади, суб’єктів підприємницької діяльності немає єдиної думки 
щодо найбільш ефективної реалізації факторів організаційного, економічного 
і правового характеру. Тому, на приклад в Україні, існують різні підходи до 
оцінки  ефективності  роботи  туристично-рекреаційних  комплексів,  які 
функціонують  в  умовах  невизначеності  відносно  стратегічних  напрямків 
розвитку. В світі до дискусійних питань належать, також, шляхи фінансово-
кредитного  забезпечення  діяльності  туристично-рекреаційних  комплексів, 
важелі опосередкованого корегування їх діяльності та багато інших.  

Метою  даного  дослідження є  розробка,  виходячи  з  головної  мети 
розвитку людства і враховуючи необхідності досягнення Цілей Тисячоліття, 
сучасних  методологічних  засад  розвитку  туристично-рекреаційних 
комплексів,  як  конкурентоспроможних  галузевих  кластерів  в  третинному 
секторі  економіки,  спираючись  на  розподілену  відповідальність  і 
максимальне  повне  використання  потенціалу  суб’єктів  малого 
підприємництва (СМП).



В ході дослідження необхідно вирішити наступні завдання:
- розглянути  основні  тенденції  та  проблеми  розвитку  туристично-

рекреаційних  комплексів  в  трансформаційний  період  розвитку  і 
функціонування  промислово-фінансових  груп  (ПФГ)  на  світових 
ринках; 

- виходячи  із  ретроспективного  аналізу  розвитку  туристично-
рекреаційних комплексів в індустріально розвинутих країнах з високим 
соціокультурним  потенціалом  спрогнозувати  зміни  в  вирішенні 
соціально-економічних питань при створенні туристично-рекреаційних 
комплексів;

- визначити сутність категорій «труда (праці)», «соціально-культурного 
розвитку»  при  беззбитковому  функціонуванні  туристично-
рекреаційних комплексів з позицій мікро системного аналізу;

- обґрунтувати використання показника рентабельності живої праці при 
аналізі  ефективності  функціонування  туристично-рекреаційних 
комплексів; 

- показати  доцільність  розглядати  діяльність  керівництва  туристично-
рекреаційних комплексів з позицій інноваційного і суто операційного 
підходів;

- визначити  шляхи  покращення  морально-психологічного  клімату  у 
суспільстві за рахунок здійснення програм по створенню туристично-
рекреаційних комплексів з метою отримання соціального ефекту;

-  виявити  специфіку  інноваційної  діяльності  в  умовах  сучасного  етапу 
розвитку туристичного бізнесу;

-  визначити роль маркетингових досліджень у процесі оцінки факторно-
кластерного аналізу туристичного бізнесу;

-  проаналізувати  взаємозв'язок  інноваційної  діяльності  туристичного 
підприємства  із  конкурентоспроможною  стратегією  перспективного 
розвитку.

- розкрити  сучасні  тенденції  підвищення  соціальної  відповідальності 
керівництва туристично-рекреаційних комплексів в умовах подолання 
фінансової світової кризи.

Ступінь розробленості проблеми. Незважаючи на низку законодавчих актів 
у  сфері  регулювання  інноваційної  діяльності,  українська  економіка  ха-
рактеризується низьким результативним показником інноваційної активності 
за значного наукового потенціалу. Чинне законодавство України містить лише 
обмежену кількість пільг для інноваційних підприємств та організацій, що нега-
тивно відображають на масштабах і  темпах науково-технічного  прогресу.  Є 
чимало причин, які гальмують розвиток інноваційної діяльності та венчурного 
підприємництва і знижують ефективність їхнього функціонування. Основною 
з  них  є  відсутність  науково-методологічної  бази  формування  української 
державної інноваційної системи (ДІЄ).

Актуальність  дослідження  визначається  тим,  що  розвиток  туристичної 
індустрії на сучасному етапі не може відбуватися без розв'язання цілої низки 



проблем.  Важливим  є  пошук  шляхів  підвищення  конкурентоспроможності 
вітчизняних  туристичних  підприємств  шляхом  впровадження  технологічних 
інновацій, інформаційних технологій та нових розробок. 

В той же самий час  криза  3-го  та  4-го технологічного  укладів  набуває 
поширення  в  країнах  СНД  і  відставання  від  країн  не  тільки  Європи,  а  і 
Південної Америки зростає. В таких країнах, як Україна і Білорусь ця криза 
робить  тільки  перші  кроки.  Вона  ще  майже  не  зачепила  широкі  верстви 
населення у той мірі, як наголошують засоби інформації.

Всі,  наприклад,  антикризові  заходи  в  Україні  нещадно  критикуються 
фахівцями всіх парламентських фракцій. Тому їх позитивний повштух тухне 
на  етапі  формулювання  цих  заходів.  Вони  зараз  майже  не  впливають  на 
реальний  економічний  сектор,  який  існує  за  рахунок  не  дотримання 
інституціональних норм і правил гри, залишаясь непривабливим до співпраці 
із  промислово-фінансовими  групами  (ПФГ)  розвинутих  країн.  Невтішні 
перспективи  для  економіки  України  можна  побачити  із  знайомства  із 
Національною  стратегією  розвитку  „Україна  2015”,  яка  створювалась 
Інститутом  економіки  і  прогнозування  НАН  України,  Інститутом 
демографічних  і  соціальних  досліджень  НАН  України,  Регіональним 
філіалом Національного інституту стратегічних досліджень в м.Харкові при 
Президенті України. Теж саме вважають і провідні фахівці і експерти у галузі 
економіки,  політики,  права,  гуманітарного  та  суспільного  розвитку.  Так, 
наприклад,  у  дослідженні  „Стратегічні  виклики  суспільству   та  економіці 
України у ХХ столітті” під редакцією академіка НАН України В.М.Гейця, 
академіка  НАН  України  В.П.  Семиноженка,  члена-кореспондента  НАН 
України Б.С. Кваснюка це найбільш обґрунтовано доведено (див. Документ 
432 на www  .  cic  -  wsc  .  org  ).

Ще проектом Плану соціального економічного розвитку України на 2007 р. 
визнавалась недостатність інвестування у галузь, її диспропорційний характер, 
низький  рівень  якості  послуг  внаслідок  морального  та  фізичного  зносу 
закладів  розміщення  туристів,  неефективного  управління  підприємствами 
комунальної та державної форм власності у готельному та курортному бізнесі 
тощо.  Незадовільна  якість  послуг  зумовлює  низький  рівень  завантаженості 
закладів розміщення (26-30%) та їх нерентабельну експлуатацію, перерозподіл 
значної  частки  іноземних  і  внутрішніх  туристів  у  приватний  сектор  послуг 
розміщення  та  його  тінізацію  (лише  8%  до  загальної  кількості  іноземних 
туристів  проживали  у  готельних  чи  санаторних  закладах).  Тому  Планом 
передбачено створення оптимальних нормативно-правових засад прискореного 
розвитку  туристичної  галузі  та  її  інфраструктури,  залучення  іноземних 
інвестицій  у  розвиток  матеріально-технічної  бази  туристичної  та  курортної 
індустрії,  у  тому  числі  у  межах  Програми  розбудови  туристичної 
інфраструктури у  2004-2010 роках.  Передбачалось  у  2005 р.  збільшити за-
вантаженість закладів розміщення з 28-32% у 2004р. до 30-35%, чисельність 
внутрішніх туристів - з 7,8 до 8,1 млн. осіб, іноземних туристів - з 14,2 до 15,5 
млн. осіб.

http://www.cic-wsc.org/


Програма розвитку санаторно-курортної  сфери,  туризму і  відпочинку у 
Івано-Франківській  області  на  2004-2008  роки  також,  поряд  з  іншими 
заходами, передбачався: розвиток матеріально-технічної бази санаторно-ку-
рортної  сфери  туризму  і  відпочинку  (з  сукупними  капіталовкладеннями 
близько 130 млн. грн.  );  створення матеріально-технічної бази для розвитку 
зимових видів спорту та туризму (3 млн. грн..); реконструкцію агроосель для 
розвитку сільського (зеленого) туризму - 320 тис. грн.

Очевидно,  що реалізація  названих програмних документів  стикнулась  з 
перешкодами,  а  вірогідність  досягнення  прогнозних  показників  була 
достатньо незначною, що і відбулось. Проте наведені документи створюють 
необхідне середовище для створення Інноваційного центру і підтверджують, 
що найменше,  розуміння пріоритетності  розвитку туризму та рекреації  на 
регіональному рівні. Головним недоліком вказаних програмних документів є 
відсутність  орієнтації  на  створення  мережі  економічних  самодостатніх  та 
самовідтворюваних  туристичних  центрів  і курортів  з  розвинутою 
туристичною інфраструктурою, в  розвиток яких можна було б залучати як 
значні іноземні інвестиції, такі невеликі за обсягом внутрішні інвестиції.

В  той  же  час  аналіз  літературних  джерел  і  світової  практики  дозволяє 
зробити висновок, що оцінки ефективності роботи туристично-рекреаційних 
комплексів,  які  функціонують  в  умовах  невизначеності  відносно 
стратегічних  напрямків  розвитку,  у  світовій  економічній  науці  ще  не 
розроблено.  Це  ускладнює залучення  позитивного  досвіду  з  адаптуванням 
його до умов України.

Предмет дослідження –це встановлення тенденцій і протиріч у соціально-
ринковій  економіці  з  аналізом  позитивного  досвіду  роботи  туристично-
рекреаційних  комплексів,  які  функціонують  в  умовах  невизначеності 
відносно стратегічних напрямків розвитку. 

Об’єкт дослідження – це економіка України, а саме діяльність туристичної-
рекреаційної  сфери,  із  притаманними  їй  особливими  рисами  економіки 
пострадянського суспільства у стані непослідовної перебудови та в умовах 
соціально-політичного тиску.

Методологічну  і  теоретичну  основу  роботи  складають  результати 
соціокультурних і культурологічних досліджень М. Вебера [5], Дж. Віко [6], 
Гегель  Г.В.Ф.  [7],  Генон  Р.  [8],  Гольц  Г.А.  [9,  10],  Риккерт  Г.  [11,  12], 
Розенберг О.О. [13],  Сорокін П. О. [14],  Тейлор Е.Б. [15],  Таціт К. [16], Тернер 
Дж. [17], Уайтхед А. [18], Февр Л. [19], Щёкін Г.В. [20], Янг Е. [21], Ясперс 
К.  [22],  Вебер  А.  [23,  24,  25]  та  інші.  Але  особливо  значення  має 
вираховування досліджень в економічній теорії та в економетриці останніх 
років,  а  саме  в  трудах  Лауреатів  Премії  Пам’яті  Альфреда  Нобеля  в 
економіці:  Saymon Kuznec (1971),  Wassily Leontief (1973),  Leonid V. 
Kantorovich (1975),  Gerard Debreu (1983),  Sir Richard Stone (1984),  Robert 
Solow (1987), Harry M. Markowits (1990), Gary S. Becker (1992), Robert Lucas 
(1995), Robert C. Merton (1997), Robert A.  Mundell (1999), James J. Heckman 
(2000), George A. Akerlof (2001),  Vernon L. Smith (2002) та інших.



В  той  же  час  має  методологічне  і  методичне  значення  використання 
надбань  вітчизняних  економічних  шкіл,  а  саме  об’єктивно  трудової 
економічної  школи  (Васильєв  В.О.,  1963-2006  рр.),  трудової  енергетичної 
школи  (Подолинський  С.,  1880-1891  рр.),  суб’єктивної  соціально-
економічної  школи  (П.  Лавров,  М.Ковалевський,  М.Туган-Барановський, 
1869-1922  рр.).  А  застосування  для  обґрунтування  головних  висновків 
дисертації  закону  Збереження  Праці  (Васильєв  О.В.,  1999-2003),  дозволяє 
оптимізувати  розподіл  інвестиційних  ресурсів   у  кризовий  період 
функціонування  світової  економіки.  Також  нами  встановлена  доцільність 
дотримуватись  закону  незнищуваності  інтелектуально-духовної  праці  при 
розбудові  організаційних  структур  туристично-рекреаційних  комплексів  і 
механізмів взаємодії їх із промислово-фінансовими групами (ПФГ).  У роботі 
використані наукові праці проф. Гаутами Дутта (Goutam Dutta,  India), проф. 
Аранка  Ли  (Frank L.,  Canada),   проф.  Притвирай  Чаттопадхау  (Pritviraj 
Chattopadhyay, New Zealand).

Наукова  новизна  дослідження полягає  у  комплексному  теоретико-
методологічному  аналізі  проблем  створення  туристично-рекреаційних 
комплексів в соціально-ринковій економіці в епоху конвергенції культур; у 
встановлені  загальних  закономірностей  і  протиріч,  специфічних 
особливостей  їх  розвитку  в  період  повного  панування   в  економіці 
промислово-фінансових  груп  і  здійснення  в  Україні  непослідовної 
трансформації  економіки зі  стану безвідповідальності  середньої  керівничої 
ланки до стану економіки із розподіленою відповідальністю. Обґрунтована і 
представлена  концепція  змін  в  вирішенні  соціально-економічних  питань 
функціонування  туристично-рекреаційних  комплексів  з  метою  досягнення 
високої ефективності вітчизняними промислово-фінансовими групами (ПФГ) 
на світових ринка.
Нові результати досліджень можна сформулювати таким чином:

1. Встановлені основні тенденції та шляхи вирішення проблем розвитку 
туристично-рекреаційних  комплексів  в  трансформаційний  період 
розбудови та  функціонування промислово-фінансових груп (ПФГ)  на 
світових ринках;

2. Виходячи  із  ретроспективного  аналізу  розвитку  туристично-
рекреаційних комплексів в індустріально розвинутих країнах з високим 
соціокультурним  потенціалом,   прогнозовані  зміни  в  вирішенні 
соціально-економічних питань при створенні туристично-рекреаційних 
комплексів  треба  корегувати  виходячи  із  наслідків  інтенсивності 
соціокультурної взаємодії;

3. Визначена сутність категорій «труда (праці)»,  «соціально-культурного 
розвитку»,  що  має  особливе  значення  в  умовах  беззбиткового 
функціонування  туристично-рекреаційних   комплексів,  а  також   з 
позицій мікро системного аналізу;



4. Обґрунтовано використання показника рентабельності живої праці при 
аналізі  ефективності  функціонування  туристично-рекреаційних 
комплексів; 

5. Обґрунтовано,  що  доцільність  розглядати  діяльність  керівництва 
туристично-рекреаційних   комплексів  з  позицій  інноваційного  і  суто 
операційного підходів;

6. Визначені  шляхи  покращення  морально-психологічного  клімату  у 
суспільстві за рахунок здійснення програм по створенню туристично-
рекреаційних комплексів з метою отримання соціального ефекту;

7. На  ґрунті  аналізу  дії  Закону  Збереження  Праці  та  закону 
незнищуваності  інтелектуально-духовної  праці  розкриті  сучасні 
тенденції  підвищення  соціальної  відповідальності  туристично-
рекреаційного  бізнесу  та  його  взаємодії  із  промислово-фінансовими 
групами (ПФГ) в умовах подолання фінансової світової кризи;

Практична  значущість  роботи. Практична  значущість  виконаних 
досліджень  складається  із  можливості  використання  отриманих 
результатів  в  практиці  розбудови  туристично-рекреаційних  комплексів, 
організації  ефективної  їх  взаємодії  із  промислово  фінансовими групами 
(ПФГ);  із  позитивного  впливу  на  систему  цінностей  громадянського 
суспільства  та  у  становленні  середнього  класу,  а  також  із  практичних 
пропозицій  по  створенню  інноваційно-освітньої  і  культурно  насиченої 
системи  туристично-рекреаційних  комплексів  в  умовах  непослідовної 
трансформації  пострадянського  суспільства.  Практичним  досягненням 
виконаних  досліджень  можна  вважати  конкретні  пропозиції  по 
тематичному і фінансовому забезпеченню розбудови системи туристично-
рекреаційних комплексів через банківський сектор, а саме в удосконаленні 
управлінського обліку в забезпеченні прибутковості комерційного банку.

Положення і  висновки дисертаційного дослідження мають практичну 
спрямованість  і  можуть  бути  використані  для  корегування  програм 
соціально-економічного  розвитку  в  умовах  зростаючого  культурного 
взаємопроникнення як на регіональному, так і на міжрегіональному рівнях, 
для визначення стратегії  національного розвитку в глобалізованому світі 
на  макро  і  мікро  рівнях.  Все  це  у  Західній  Україні  забезпечуватиме 
практичне  виконання  сьомої  та  восьмої  Цілей Тисячоліття  (ООН,  2000) 
при втілення в життя Стратегії  розвитку та маркетингу туризму в Івано-
Франківській області до 2015 року.

Реалізація  результатів  дослідження  та  їх  апробація. Результати 
дослідження і практичні пропозиції автора включені в науковий  звіт  по 
темі  «Дослідження  економічних  проблем  здійснення  міжрегіональних 
соціально-культурних стабілізаційних проектів» (№ Гос.Рег 01084006878), 
яка  виконується  по  завданню  Азовського  (Українського)  відділення 
Академії  економічних  наук  і  підприємницької  діяльності  науковими 
колективами  Інституту економіко-соціокультурних досліджень ім.. Ольги 



Васильєвої-Католик, Івано-Франківським Університетом права ім.. Короля 
Данила  Галицького  і  Карпатським  Інститутом  підприємництва 
Університету «Україна» з 20.07.2008 р. Вони отримали відповідну оцінку 
на  науково-практичних  конференціях  викладачів  і  студентів  Івано-
Франківського Університету права ім. Короля Данила Галицького в 2008-
2009 рр.,  на ІІ всеукраїнської науково-теоретичної конференції (м. Івано-
Франківськ,  07  березня  2009  року)  «Християнська  етика  як  джерело 
українського  права»,  на  науковому  Форумі-2007,  який  проводився  в 
ІНТЕРНЕТі  на  www.cic-wsc.org (див.  Document 445)  Азовським 
(Українським) відділенням Академії економічних наук і підприємницької 
діяльності,  Львівським  Представництвом  ім.В.В.  Леонтьєва,  Лауреата 
Нобелівської  Премії 1973р., А(У)В АЕНіПД, Інститутом ЕСКД ім. Ольги 
Васильєвої-Католик  та  Громадянським  Міжнародним  Комітетом 
Інтелектуального  і  Духовного  Єднання  за  підтримки  кафедр 
підприємництва  і  менеджменту  Карпатського  Інституту  підприємництва 
Університету «Україна» (спільне рішення Протокол № 4 від 18.12.2007р., 
м. Хуст), науковій конференції МОН України і НАН України, Азовського 
(Укр.)  відділення  Академії  ЕНіПД,  Інституту  ЕСКД  ім.  Ольги  В. 
Васильєвої – Католик (2009 р.)  та на інших наукових заходах і зібраннях.

За  матеріалами досліджень автором надруковано  9  праць (загальним 
об’ємом 7 друкованих аркушів), ряд тез і виступів.

Структура  дисертації: Цілі  і  завдання  дослідження  визначили  слідуючи 
логіку та структуру роботи:

Розділ  1.  Теоретико-методологічні  засади  дослідження  розвитку 
туристично-рекреаційних комплексів.
1.1.Концептуальні  підходи  щодо  ролі  туристично-рекреаційних 
комплексів в  соціальній економіці  при зростанні  соціально-культурного 
співробітництва.
1.2.Місце туристично-рекреаційних комплексів в економіці держави.
1.3.Теоретично-методологічні  підходи  до  визначення  економічної 
ефективності туристично-рекреаційних комплексів.

Розділ  2.  МАРКЕТИНГОВА  ІННОВАЦІЙНА  СТРАТЕГІЯ  РОЗВИТКУ 
ТУРИСТИЧНОГО   БІЗНЕСУ І ЇЇ  ГОЛОВНІ  НАПРЯМКИ.
2.1. Маркетингова інноваційна стратегія розвитку туристичної сфери.
2.2. Головні особливості розвитку туристичної сфери.
Розділ  3.  Туристично-рекреаційні  комплекси  в  Україні  у  світлі 
загальносвітових цивілізаційних зрушень.
3.1. Державне регулювання інноваційної діяльності в ринкових умовах.
3.2.Особливості регулювання пенсійного забезпечення в умовах регіону.
3.4.Соціальна  відповідальність  туристичного  бізнесу  в  громадянському 
суспільстві.

Практика впровадження результатів дослідження і висновки.
Список використаних джерел. 

http://www.cic-wsc.org/


Головні положення дисертації

Концептуальні підходи щодо ролі туристично-рекреаційних 
комплексів в соціальній економіці.

Туристична  галузь  є  невід'ємною  складовою  національного  і  світового 
ринку  і  розглядається  як  перспективний  напрям.  Посідаючи друге  місце  в 
світовій  економіці  після  комп'ютерної  та  електронної  промисловості,  вона 
випереджає  такі  галузі,  як  нафтопереробна  та  автомобілебудівна.  Розвиток 
туризму став  можливим завдяки науково-технічному прогресу  суспільства, 
тобто  створенню  інфраструктури  ринку.  Якщо акцентувати  увагу  тільки  на 
ринку послуг, то цей ринок стрімко розвивається і є на даному етапі розвитку 
суспільства перспективним, тому що держава може досягнути високого рівня 
економічного росту завдяки частці послугу валовому національному доході.

Наприкінці 80-х — початку 90-х років загальне несприятливе економічне 
становище в Україні та  відсутність цілісної системи управління туристичною 
галуззю  призвели  до  занепаду  туризму  в  державі,  суттєвого  скорочення 
потоків  внутрішнього  та  іноземного  туризму,  порушення  системи 
напрацьованих зв'язків, погіршення стану матеріальної бази.

І  тільки  починаючи  з  2002  року,  після  створення,  відповідно  до 
європейського  та  міжнародного  досвіду,  окремого  центрального  органу 
виконавчої влади в галузі туризму—Державної туристичної адміністрації,  яку, 
згідно  з  затвердженим  Положенням,  визначено  центральним  органом 
виконавчої  влади,  відповідальним  за  реалізацію  державної  політики  у 
туристичній  та  курортній  сферах,  як  складової  частини  економічного  і 
соціального  розвитку  України,  вдалося  досягти  зростання  основних 
економічних показників до рівня 1998 року, а у 2004 році підвищити їх майже 
вдвічі.

Так,  протягом  2002—2007  років  забезпечено  щорічний  приріст  кількості 
туристів, які відвідують Україну на 20 відсотків, або на 2,5 млн. осіб щороку, 
яка становила у 2006 році 15,5 млн осіб.: Кількість відвідувачів, які прибувають з 
метою курортного лікування і оздоровлення, щорічно збільшується на 14—17 
відсотків.  Обсяги  туристичного  споживання  щороку  зростають  на  5  млрд. 
грн.  та становили у 2006 році 34,9 млрд. грн. (дані розраховані за методикою 
міжурядової Всесвітньої туристичної організації).

Сьогодні  в  Україні  сформована  стратегія  розвитку  туристичної  галузі 
країни.

Досягнуто  законодавчих  змін  щодо  структури  галузі  шляхом  прийняття 
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм».

Успішно реалізується Державна програма розвитку туризму на 2002—2010 
роки та запроваджено засади державного стимулювання розвитку виїзного і 
внутрішнього, молодіжного та дитячого туризму.

Здійснено  заходи, спрямовані  на  поступове  запровадження  безвізового 
режиму. Так, на період проведення Євробачення в Києві і до 1 вересня 2005 



року запроваджено безвізовий в'їзд в Україну для громадян ЄС. У червні 2005 
року запроваджено безвізовий в'їзд для громадян США. Вдосконалено спроще-
ний порядок оформлення віз іноземним громадянам  інших країн для в'їзду в 
Україну  з  туристичною  метою.  Консульськими  пунктами  Міністерства 
закордонних  справ  України,  що  створені  у  міжнародних  аеропортах 
«Сімферополь»,  «Одеса»,  «Бориспіль»  та  «Донецьк»,  Одеському  морському 
порту, оформляються дозволи на в'їзд в Україну з туристичною метою строком 
на 14 діб за наявності документів, що підтверджують туристичний характер 
поїздки (постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.04 № 909).

Проводиться  велика  робота  із  здійснення  інтеграції  України  у  світовий 
туристичний  ринок.  Протягом  10  років  укладено  40  міжурядових  та 
міждержавних угод про співробітництво в галузі туризму з понад 20 країнами 
світу, що є для України перспективними туристичними ринками.

В  той  же  час  в  сфері  туризму  є  ціла  низка  проблем,  які  гальмують 
розвиток туризму як в цілому в Україні, так і в окремих регіонах.

По-перше,  невизначеність  з  курортною  сферою  на  державному  рівні. 
Незважаючи на стабільне збільшення числа відвідувачів переважно за рахунок 
приватного сектора, санаторно-курортна система продовжує перебувати у стані 
стагнації.  Матеріальна  база  більшості  курортних  закладів  (санаторіїв, 
оздоровниць,  будинків  відпочинку  та  дитячих  оздоровчих  таборів  тощо) 
знаходиться  у  незадовільному  стані.  Близько  третини  закладів,  переважно 
відомчого підпорядкування, практично не працюють.

Маючи  в  Україні  високий  курортно-рекреаційний  потенціал,  реальна 
питома вага територій рекреаційного призначення залишається дуже малою. 
Через  невирішеність  цієї  проблеми  гальмується  як  подальше  планування 
створення  нових  курортних  зон,  так  і  можливість  залучення  комплексних 
масштабних інвестицій. Відсутність генеральних планів забудови  більшості 
курортних  та  рекреаційних  територій  значно  ускладнює  роботу  з 
потенційними  інвесторами.  Втрата  унікальних  курортних  і  рекреаційних 
територій  та  мережі  санаторно-оздоровчих  закладів  є  загрозою  економічній 
безпеці  держави  як  з  огляду  на  потенційні  об'єкти  інвестування,  так  і 
відтворення трудових ресурсів, збереження генофонду нації і боротьби із соц-
іально небезпечними захворюваннями.

Наступна проблема — це недостатність фінансування розвитку галузі  на 
державному і регіональному рівнях та відсутність сприятливих умов для залу-
чення  інвестицій,  особливо в  будівництво  нових та  реконструкцію діючих 
об'єктів туристичної та курортно-рекреаційної сфер.

Ці та інші проблеми вимагають стратегічних підходів до розвитку туризму 
та українських курортів, координації дій всіх зацікавлених організацій.

Центральним та  місцевим органам влади з  питань  рекреації  і  туризму  в 
найближчий термін необхідно вирішити масштабні завдання щодо:
—створення сприятливих умов для залучення інвестицій;
—забезпечення стимулювання розвитку туризму в депресивних регіонах;
—створення декілька сот тисяч постійних та тимчасових робочих місць;
—запровадження  реальних  механізмів  стимулювання  будівництва  і 



реконструкції готелів та інших об'єктів туристичної та курортно-рекреаційної 
сфери;
—реалізації  комплексу  заходів  для  розвитку  масового  внутрішнього 

туризму,  зокрема  молодіжного  та  дитячого,  і  створення  відповідної 
інфраструктури як чинника підвищення якості життя громадян України;
—сприяння розширенню діяльності міжнародних готельних мереж;
—використання памяток культурної спадщини для розвитку інфраструктури 

туризму;
—розбудови туристичної інфраструктури за напрямами національної мережі 

міжнародних транспортних коридорів та системи безпеки туризму;
—подальшого спрощення процедури отримання  в’їздних віз в Україну аж 

до повної відміни візового режиму щодо туристів з країн ЄС, США та інших 
економічно-розвинутих держав світу;
—створення прозорого та цивілізованого туристичного і курортного ринку.
Виконання  зазначених  завдань  дозволить  перетворити  туристичну  й 

курортну галузь на вагоме джерело наповнення державного бюджету.
Туристичну галузь України на місцях представляють регіональні, обласні, 

міські,  районні  структурні  підрозділи  та  безпосередньо  туристичні 
підприємства й організації.

Але  всім  потрібно  дати  розуміння  значущості  розбудови  туристичної 
галузі, а вірніше туристично-рекреаційних комплексів, які на регіональному 
рівні поєднують декілька галузей. В той же час не можливо не враховувати в 
сучасних умовах і соціально-культурної  взаємодії. Тому на розгляді цього 
питання зосередимось окремо.

Особисто слово «взаємодія»  складається з двох частин. «Дія» - то, що 
викликає  зміни  утому  чи  іншому,  знімає  тотожність  речі  самої  собі  у 
деякому відношенні. «Дія» - односпрямована, тому вплив однієї культури на 
іншу  може  привести  до  її  зникання,  або  збагачення  її  завдяки  взаємодії 
предметів уречевленої та духовної сфер, технологій і т.п.

«Взаємо…»  -  це  перша  частина  складного  визначенні  у  значенні 
взаємний,  маючий відношення до  обох сторін. Коли відбувається взаємодія 
завжди присутні, як мінімум, дві сторони, які впливають друг на друга.

В  філософії  під  взаємодією розуміють  процеси  впливу  різних  об’єктів 
одного на другий,  їх  взаємообумовленість,  зміни стану,  взаємо перехід,  а 
також  породження  одного  об’єкта  іншим.  Взагалі  взаємодія  носить 
універсальний характер.

Ф.А.Селіванов пропонує розрізняти взаємодію і зв'язок : «При взаємодії 
речі призводять до змін одна в другій – і все. Зв'язок  завжди здійснюється 
при наявності посередника (зв’язника)”. В якості таких посередників могуть 
бути  розглянути  організатори  виставок,  співробітники  музеїв, 
мистецтвознавці, працівники індустрії туризму.

Антитезою зв’язку є обособленість та її вища  ступінь – це ізоляція, як 
може дійти до самоізоляції. 

В історії культур ці дві крайнощі траплялись:



-  абсолютизація  автономності  культур  майже  до  визнання  можливості 
розвитку без взаємовпливу;

-  абсолютизація  зв’язку  культур  майже  до  пропонування  їх  злиття  та 
втрати самостійності.

Ці  дві  крайнощі  були  в  минулому  і  присутні  в  сучасному  світі. 
Ігнорування  різниці,  як  і  повна  ізоляція  культури  може  привести  до 
негативних наслідків. В першому випадку – це втрата культури, а в другому 
– її стагнація [26, 27]. 

Доречи,  визначення  «культура»  дуже  складний  і  багатобічний  фактор 
людського буття, який має прояв в багатьох самих різних феноменів життя 
людини, які звуться явищами культури. А це ускладнює єдине визначення 
цього терміну. Наприклад, Ю.В. Ларін відзначає: «Просте спостереження, як 
необхідний  елемент  просування  від  абстрактного  до  конкретного  дає 
можливість зафіксувати в існуючих уявленнях культури історично складені і 
постійно відтворювані цілі «гнізда» таких визначень, з яких те чи інше, як 
правило,  приймається  тим чи  іншим науковцем,  в  першу чергу,  в  якості 
основи при будівництві концептуального погляду на культуру, і по друге, в 
якості неподільного при поясненні її суті, - а саме: «БОГА», «ПРИРОДИ», 
«ЛЮДИНИ».  Це  дає  можливість  розглядати  чотири  направлення: 
теоцентризм,  натурцентризм, соціоцентризм, і антропоцентризм.

В межах теоцентризму розглядають культуру як реалізацію божих сил, її 
основу бачать в різних формах культурної діяльності; носієм вважається та 
чи інша релігійна спільнота; головна риса – сакральність; головна функція – 
символічність. Крім Платона до цього напряму можна віднести Ж. Мартена, 
П. Тейяр де Шардена, П. Тілліха, В.С. Соловьёва, І.О. Ільїна, О.В. Меня та 
інших.

Як  реалізація  природних  сил  культуру  розуміють  в  межах  натур 
центризму, в якому основою вважають виникнення та розвиток біофізичних 
процесів  життєвої  діяльності.  Носієм  вважають  ту  чи  іншу  природну 
спільноту,  головна  риса  –  вітальність,  а  головна  функція  –  забезпечення 
життєдіяльності.  Ці погляди поділяв Ф. Ніцше, З. Фрейд, Л.Н. Гумі лев, а 
беруть початок вони з поглядів Антисфена.

До  соціоцентризму  належать  погляди  на  культуру,  як  на  реалізацію 
соціальних  сил,  а  основа  –  у  розвитку  різноманітних  форм  трудової 
діяльності. Носієм вважають ту чи іншу соціальну спільноту, головна риса – 
соціальність,  головна  функція   -  комунікабельність.  До  цього  напряму 
відносять Демокрита, А. Молля, Ю.М. Лотмана та інших.

Напрямок антропоцентризму трактує культуру як реалізацію суттєвих сил 
людини, тому її основу бачать у виникненні різноманітних форм людської 
діяльності. Суб’єктом вважають окрему людину, головна риса – елітарність, 
головна функція – людино творча. Ці погляди вважають заклав Протагор, із 
сучасних  науковців  до  них схиляються Й.  Хейзінг,  Х.  Ортега-і-Гассет,  Г. 
Гессен та інші. 

Цей екскурс ми зробили, що зрозуміти значення того синтезу, який вже 
зроблен  в  розумінні  культури,  як  культуроцентризму  –  напрям,  який 



інтегрує в собі всі згадані вище –  а саме, «реалізація суттєвих сил людини 
(істина  «антропоцентризму»),  культура  в  той  же  час  являє  собою основу 
буття людини у світі,  обумовлює її  взаємодію з  природою (істина «натур 
центризму»), а також зі спільнотою особистостей (істина «соціоцентризму»), 
будучи  основою  її  становлення  і  розвитку,  як  сутності,  як  би  «заданого 
самим  собою  самому  собі  в  якості  особистої  цілі,  свого  особистого 
«ідеального проекту» (істина «геоцентризму») //Ю.В.Ларін.

Все  це  потрібно  розуміти  при  створенні  і  забезпеченні  роботи 
туристично-рекреаційних комплексів. Тому, що занурена з народження у той 
чи інший культурний контекст людина черпає свої уявлення, ідеали, саме з 
оточуючого культурного середовища. Саме культура детермінує, як форми 
діяльності,  так  й  прийняті  у  даному  соціальному  середовищі  форми 
відпочинку,  розваг,  психічної  розрядки.  В  кожній  культурі  існують  свої 
традиції.  Таким  чином  з’являються  ігри,  масове  мистецтво,  мандрівки  за 
місто, різні «хобі».

Розуміння  необхідності  забезпечити  взаємодій  різних  культур, 
підкреслимо  -  взаємодію  з  вектором  на  розвиток  культури  приймаючій 
сторони (останнє обов’язково), необхідна методологічна засада,  на яку ми 
повинні  спиратись  при  розбудові  не  тільки  туристично-рекреаційних 
комплексів,  а  і  окремих  маршрутів  та  комплексів  розважальних  заходів. 
Просте, але досить суттєве правило – культурні заходи проводяться не для 
туристів, в першу чергу, а для відтворення і збереження близьких місцевим 
мешканцям і всьому народу традицій і поглядів на вічні і нетлінні істини (!). 
Якщо  ця  умова  виконується  то  всі  міжнародні  контакти  працюють  на 
розвиток національної культури, з одного боку, і на розвиток інтеграційних 
процесів і покращення стосунків між націями, з іншого.

Місце туристично-рекреаційних комплексів в економіці держави.

Сьогодні на запитання, а яким повинен бути туристично-рекреаційний 
комплекс ? ми почуємо різні відповіді, хоча для кожного регіону близькою 
буде та чи інша форма в залежності  від традицій і  умов життя більшості 
населення  регіону.  Необхідно  враховувати  і  світові  тенденції  розвитку 
туристично-рекреаційної сфери. 

Звернемо  увагу  на  найбільш  сучасну  форму  розвитку  туристично-
рекреаційних кластерів галузей, які в літературі мають назву зелений туризм. 
Де хто вважає, що він будується тільки на домогосподарствах. Нам важко з 
цим сьогодні погодитись і на це є вагомі чинники. Розглянемо це питання.

Зелений  сільський  туризм  —  це  фактично  відпочинок  у  сільській 
місцевості.  Українське  село  має  багату  історико-архітектурну  спадщину, 
культуру,  самобутній  побут,  природні  мальовничі  ландшафти;  багате 
лікувально-рекреаційними ресурсами та  добрими і  працьовитими людьми. 
Потенціал  України  в  сфері  зеленого  сільського  туризму  є  не  лише 
надзвичайно великим, він майже незвіданий. По-перше, українські фермери 
мають  величезні  можливості  завдяки  майже  не  існуючій  конкуренції, 



чудовим природним краєвидам, величезним багатствам, які дарує українська 
земля.  По-друге,  для  започаткування  такого  бізнесу  не  потрібно  великих 
капіталовкладень, більшість агротуристичних підприємств можуть розпочати 
діяльність  без  великих  затрат,  лише  використовуючи  вже  існуючі  мож-
ливості.  Використовуючи існуючі  в  господарстві  будівлі,  фермери можуть 
перетворити свої оселі, сіновали або навіть сараї на невеликі будиночки для 
прийому  туристів,  які  шукають  невибагливої,  але  чарівної  сільської 
альтернативи  міським  готелям.  На  відміну  від  курортного  відпочинку, 
відпочинок  на  селі  може  запропонувати  відвідувачам  затишну,  приязну, 
сімейну  атмосферу,  багато  свіжого  повітря  та  рідкісний  шанс  побачити, 
звідки дістається їжа до столу в місті.

Для  України  на  сьогодні  питання  розвитку  екотуризму  і  сільського 
зеленого туризму як різновиду екологічного надзвичайно актуальне. З одного 
боку, зелений туризм економічно ефективний для будь-якого регіону країни. 
Найбільше значення сільський туризм має саме на рівні регіону, несе з собою 
величезні  переваги  та  перспективи  росту.  З  іншого  боку,  зелений  туризм 
вирішує шляхетну проблему охорони навколишнього середовища. Вивчення 
та  розвиток  зеленого  туризму в  Україні  знаходиться  в  стадії  зародження. 
Досвід функціонування селянських туристичних господарств вже існує, але 
він є малозначним.  Багато організаційних проблем,  зокрема законодавчих, 
стримують розвиток цього напряму туризму.

На думку автора, виникнення саме сектора зеленого туризму пов'язане 
з  бурхливим  розвитком  світового  екологічного  туризму.  Все  почалося  з 
концепції  сталого  соціально-економічного  розвитку  у  рівновазі  з 
навколишнім  середовищем,  яка  була  висунута  на  розгляд  Генеральної 
Асамблеї  Організації  Об'єднаних  Націй  ще  в  1984  році  [28].     Сталий 
розвиток передбачає створення і планування таких умов, при яких будь-яка 
система, досягнувши сталості, вже не переходила б в інший стан. Основна 
суть  цієї  концепції  полягала  у  наступному:  людське  суспільство  шляхом 
виробництва,  демографічних  процесів  та  інших  сил  створює  надзвичайно 
сильний тиск  на  екосферу  нашої  планети,  що приводить  до  її  деградації, 
лише негайний перехід на шлях сталого розвитку дозволить задовольняти 
існуючі  потреби,  забезпечивши  при  цьому  майбутнім  поколінням  таку  ж 
можливість.

Екотуризм  динамічно  розвивається  протягом  останніх  років  в  усіх 
регіонах світу. Його річний ріст оцінюється від 10 до 30%, а частка в доходах 
від міжнародного туризму досягає 10—15% [29]. Існують десятки визначень 
екологічного туризму, єдиного визначення не існує через те, що, по-перше, 
цей  напрям  туризму  новий,  а  по-друге,  надзвичайно  суперечливий. 
Існування  великої  кількості  визначень  можна  узагальнити  рядом  ознак 
екотуризму, які відрізняють його від інших видів туризму:

— основний об'єкт екотуризму — природа;
— зведення  до  мінімуму  негативних  наслідків  впливу  на  навколишнє 

середовище;
— економічна ефективність;



— екологічна освіта;
— забезпечення соціально-економічного розвитку територій;
— участь місцевих жителів у туристичній діяльності.
На нашу думку, екологічний туризм — це золоте майбутнє України.
Для більшості країн світу український природний потенціал — предмет 

великої заздрості. В Україні практично кожний регіон володіє ресурсами, які 
могли б використовуватись в туристичних цілях при наявності певних умов 
соціального,  економічного,  політичного,     технічного,  екологічного 
характеру.

Традиційно існує ряд проблем. Найголовніша — відсутність достатнього 
фінансування  для  створення  та  розвитку  інфраструктури  екологічного 
туризму, починаючи від розбудови мережі авіаліній в Україні, закінчуючи 
канатними дорогами та сучасною технікою для здолання крутосхилів. Стан 
туристичної  індустрії  країни  характеризується  низьким  ступенем 
завантаження  об'єктів  розміщення,  значним  зносом  матеріально-технічної 
бази і  низькою економічною ефективністю [30].  Саме тому в  Україні  ще 
зарано говорити про організацію сучасних видів екотурів на пристойному 
рівні.  Розпочинати  розвиток  екологічного  сектора  туризму  необхідно  з 
простого  та  наявного  — дії  сектора  сільського  зеленого  туризму.  Спілка 
сприяння  розвитку  сільського  зеленого  туризму  в  Україні  за  підтримки 
Міністерства  аграрної  політики  України  та  Державної  туристичної 
адміністрації України виступили з ініціативою проголосити 2003 рік роком 
українського сільського туризму.

Екологічний і, як наслідок, сільський зелений туризм відіграє величезне 
соціально-економічне значення в масштабах країни.

Але  в  силу  відносно  більш  обмежених  масштабів  сільського  туризму, 
порівняно з  іншими видами туризму, його соціально-економічне значення 
найбільш високе саме на місцевому і регіональному рівнях. Регіон — це при-
родно-географічна,  історико-культурна,  національна  самобутність,  що вже 
виступає базовим туристичним ресурсом [31].

Саме тому доцільно було б класифікувати регіони України залежно від 
наявних туристичних ресурсів наступним чином:

1. Регіони, які  володіють величезними туристичними ресурсами, в яких 
зелений туризм повинен бути домінуючою галуззю регіональної економіки. 
В  першу  чергу,  до  цієї  групи  слід  віднести  території,  де  розміщені
національні  природні  парки  України  —  основні  природоохоронні, 
рекреаційні,  культур но-освітні,  науково-дослідні установи, які  становлять 
національне надбання, дорогоцінні скарби природної та історико-культурної 
спадщини українського народу. їх створюють для збереження, відтворення 
та  ефективного  використання  неповторних  природних  територій,  аналоги 
яких втрачені або трансформовані людиною.

До  вищої  категорії  природно-заповідної  мережі  України  належать  11 
національних природних парків, які є справжніми перлинами нашої держави. 
Національні природні парки становлять до 24% загальної площі ПЗФ, або 
1% території всієї України [32].



2. Регіони, які володіють багатими туристичними ресурсами, але в яких 
зелений туризм повинен розвиватися на рівні з іншими галузями.

3. Регіони, які  володіють туристичними ресурсами, але в яких розвиток 
зеленого туризму буде залежати від розвитку інших галузей.

Теоретично-методологічні підходи до визначення економічної 
ефективності туристично-рекреаційних комплексів.

 Ми розглянули туристично-рекреаційні комплекси на прикладі напрямку 
розвитку  зеленого  туризму  і  побачили  необхідність задіяти  цілої  низки 
галузей народного господарства для реалізації ефективного функціонування 
цього  економічного  напрямку  діяльності  національної  економіки.  Ще  раз 
звертаємо  увагу  –  не  можна  розглядати  зелений  туризм,  тільки  як 
альтернативну сферу забезпечення зайнятості на селі. Тому, що без суттєвих 
капітальних  вкладень,  без  цілеспрямованих  інвестицій  ця  сфера  трудової 
діяльності  населення може не тільки не принести очікуваних прибутків,  а 
може дати негативні наслідки не тільки соціальні, а і економічні. 

Але пікреслемо,  що соціально-економічне значення  сільського зеленого 
туризму на регіональному рівні величезне. В першу чергу, це стосується доб-
робуту сільського населення. Практично в усіх регіонах України дуже гостро 
стоїть проблема безробіття в сільській місцевості. Сільський туризм створює 
нові  робочі  місця,  тим  самим  впливає  на  вирішення  проблеми  бідності 
населення.

Розглянуті вище питання є дуже перспективними для України. Практика 
сільського  туризму  тільки  зароджується,  ще  багато  питань  потребують 
відповідей. Сільський туризм необхідно розглядати як стратегічний напрям 
розвитку  багатьох  українських  регіонів.  Продумана  політика  сільського 
зеленого туризму, в першу чергу, приведе до поступового розвитку в регіоні 
інших  -  видів  екотуризму  (науково-пізнавального,  гірськолижного, 
велосипедного туризму, рафтингу, спелеотуризму, екстремального туризму). 
Така туристична діяльність стимулює розвиток й інших галузей. Все це дає 
значний  імпульс  для  розвитку  економіки  і  росту  добробуту  місцевих 
жителів,  особливо для районів з традиційно низьким рівнем економічного 
розвитку.  Це  вже  можна  вважати  важливим  кроком до  сталості  розвитку 
регіону.

Сільський  туризм  сильно  впливає  на  розвиток  багатьох  інших  галузей 
економіки  регіону.  Туристів  необхідно  забезпечувати  продуктами 
харчування, засобами побуту, дивувати витворами місцевих ремісників. При 
певному  нагромадженні  числа  відпочиваючих  з'являється  потреба  в 
задоволенні  їхніх  різноманітних  запитів,  а  це,  в  свою  чергу,  стимулює 
розвиток  сфери  послуг:  транспортних,  зв'язку,  торгівлі,  служби  побуту, 
відпочинково-розважальних  та  інших.  Таким  чином,  поступово  починає 
розвиватися і функціонувати вся туристична інфраструктура.



Узагальнюючи найважливіший позитивний ефект від розвитку сільського 
зеленого  туризму  на  регіональному  рівні,  ми  бачимо  перспективу 
економічного  та  соціального  підйому  регіону  в  цілому.  Зразу  необхідно 
зауважити, що це можливо тільки при зваженій та скоординованій політиці 
державного та регіонального управління процесом формування і  розвитку 
сільського зеленого туризму. На державному рівні, в першу чергу, повинна 
бути розроблена концепція розвитку сільського зеленого туризму в Україні, 
цільові  програми розвитку,  конкретні  заходи  для  досягнення  поставлених 
цілей.  Доцільно  було  б  розробити  правову  регламентацію  цього виду 
діяльності  із  скасуванням  оподаткування  зайнятих  у  зеленому  туризмі  і 
спрощенням порядку відкриття даного виду діяльності. Особливе значення 
серед  переваг  розвитку  сільського  туризму  займають  аспекти  охорони 
природи регіону. Сільський зелений туризм повинен ставати альтернативою 
іншим,  більш  виснажливим  формам  використання  природних  ресурсів: 
малоефективному  сільському  господарству,  мисливству,  лісозаготівлям, 
розробці корисних копалин. Останні приносять швидкий і, на перших порах, 
високий дохід — на відміну від сільського туризму, на становлення якого 
потрібний  час  і  витрати.  Проте  сталість  використання  ресурсів  при  цих 
видах господарювання невелика, що приводить до їх швидкого виснаження і 
деградації. Пропаганда сільського зеленого туризму серед жителів сільської 
місцевості  покращує  рівень  екологічної  освіти  населення,  змінює  модель 
природокористування на даній території, сприяє охороні природи і культури 
регіону, його соціальному і економічному розвитку.

Маркетингова інноваційна стратегія розвитку туристичної сфери.

В  умовах  обмеженості  інвестиційних  ресурсів  перспективи  реалізації 
інноваційного  розвитку  значною  мірою  залежать  від  активної  економічної 
політики  держави.  Максимальна  концентрація  зусиль  суспільства  на 
досягненні  визначених цілей економічного розвитку можлива лише на  такій 
основі. Про це, зокрема, свідчить повоєнний досвід країн Західної Європи та 
Японії.  Йдеться  про  застосування  так  званої  селективної  політики  — 
державної політики з активним залученням приватного капіталу (у тому числі 
й іноземного), цільових інноваційних програм.

Інновації неодмінно призводять до помітних позитивних змін у соціальних 
процесах на туристичних підприємствах, а зростаюча актуалізація нагальних 
завдань  соціального  характеру  ініціює  їх  розв'язання  за  допомогою  нових 
організаційно-технічних і економічних рішень. Зрештою, усі інновації мають 
спиратися на власні юридичні підвалини, відповідні нормативно-законодавчі 
акти.

Проблемам, інноваційної діяльності, її окремим аспектам присвячені роботи 
таких  українських вчених,  як  М.  Долішнього,  Є.  Бойка,  С.  Вовканича,  В. 
Гейця,  М.  Ге-расимчука,  І.  Лукінова,  Б.  Малицького,  І.  Продіуса,  В.  Со-
ловйова, Н. Чухрай та інших. Питання конкурентоспроможності підприємства у 



зв'язку  з  інноваційною  діяльністю  досліджувались  Дж.  Шонессі,  Л.В. 
Балабановою, Р.А. Фатхутдіновим.

Незважаючи на низку законодавчих актів у сфері регулювання інноваційної 
діяльності,  українська  економіка  характеризується  низьким  результативним 
показником інноваційної активності за значного наукового потенціалу. Чинне 
законодавство України містить лише обмежену кількість пільг для інноваційних 
підприємств та організацій, що негативно відображають на масштабах і темпах 
науково-технічного  прогресу.  Є  чимало  причин,  які  гальмують  розвиток 
інноваційної діяльності та венчурного підприємництва і знижують ефективність 
їхнього функціонування. Основною з них є відсутність науково-методологічної 
бази формування української державної інноваційної системи (ДІЄ).

Сучасний туризм має базуватися на теоретичних та  практичних методах 
ведення бізнесу. Однією з найважливіших складових в управлінні бізнесу є 
маркетингова  діяльність, яка є основою як на початку ведення бізнесу,  так 
успішного просування вже існуючого. Для вирішення основних теоретичних 
і  методологічних  завдань  використовувалися  прийоми  теоретичного 
узагальнення,  поєднання  історичного  та  логічного,  порівняльний, 
статистичний аналіз, системний і структурно-функціональний підходи.

Важливим  завданням  ринкового  реформування  економіки  є  створення 
сприятливого  бізнес-клімату  для  здійснення  підприємницької  діяльності, 
зокрема  у  туристичній  сфері.  Тривалий  характер  перехідного  періоду 
свідчить  про  наявність  комплексу  нерозв'язаних  проблем.  Ці  проблеми 
пов'язані,  з  одного  боку,  із  нестачею  інвестиційних  ресурсів,  що 
спрямовуються  у  цю  сферу  діяльності,  з  іншого  —  із  слабкими 
підприємницькими мотиваціями використання цих ресурсів.

В умовах ринкової економіки ефективний розвиток підприємств на тривалу 
перспективу  можливий  лише  за  умови  використання  досягнень  науково-
технічного  прогресу.  Тому  розвиток  інноваційної  сфери,  через  яку 
просуваються у виробництво інноваційні досягнення, є особливо актуальним, 
оскільки вимагає серйозної уваги та вивчення.

Згідно з  даними офіційної статистики,  питома вага  інноваційно-активних 
підприємств  у  промисловості  України  у  2007  році  становила  лише  14,8% 
(близько  1,5  тис),  причому  зміна  форми  власності  не  стала  запорукою 
впровадження  інновацій,  оскільки  відповідний  показник  для  підприємств 
недержавної  форми  власності  не  набагато  вищий  —  17,4  %.  Питома  вага 
інноваційно-активних підприємств у 1997— 2007 роках зменшилася в 1,8 рази 
[33, с 54].

Серед  чинників,  що визначають  низьку  інвестиційну  привабливість  цієї 
сфери,  найбільше  значення  має  несприятливий  для  підприємницької 
діяльності  інвестиційний  клімат,  недосконалість  законодавчої  бази, 
відсутність реальних форм підтримки малого бізнесу та ефективних заходів 
економічного стимулювання, незабезпеченість страхового ринку, відсутність 
пільгового кредитування, недоліки кадрової підготовки, низька ефективність 
капіталовкладень



Загальновідомо,  що  в  практичній  діяльності  туристичних  підприємств 
застосовуються такі підходи до управління інноваційним розвитком:
— екстраполяція,  що  припускає  використання  в  перспективі  тенденцій 

розвитку,  властивих минулим періодам.  При цьому складаються поточні  й 
інвестиційні бюджети, здійснюється довгострокове планування інноваційної 
діяльності підприємства;
— розробка принципово нових стратегій у ситуації, коли встановлені нові 

тенденції  розвитку,  що вимагають  використання нових принципів і  техніки 
управління, методів і форм організації інноваційного процесу;
— прийняття оперативних рішень у випадку виникнення непередбачуваних 

тенденцій розвитку.
Знання  сильних  та  слабких  сторін  туристичного  підприємства  доцільно 

використати  в  процесі  розробки  стратегії  інноваційно-інвестиційного 
розвитку  підприємства,  вони  дають можливість поліпшити його положення 
відносно конкурентів у довгостроковій перспективі. При цьому аналіз  стану 
підприємства  здійснюється  в  процесі  оцінки  ефективності  діючої  стратегії 
розвитку, сили та слабкості, можливостей та загроз, конкурентоспроможності 
витрат,  конкурентних позицій  та  виявлення стратегічних  проблем,  з  якими 
зіштовхується  підприємство  на  ринку.  Результати  такого  аналізу  дають 
можливість  встановлювати  переваги  та  недоліки  стратегії,  оцінювати 
спроможність  підприємства  захищати  свої  конкурентні  позиції  в  умовах 
жорсткої конкуренції. Розвиток інноваційних структур і малого інноваційного 
підприємництва  потребує  синхронного,  а  ще  краще  —  випереджаючого 
розвитку  відповідної  інфраструктури,  інформаційно-маркетингового 
забезпечення.

Інноваційно-інвестиційні  стратегії  ґрунтуються  на  принципах системного 
підходу,  який  передбачає,  що  туристичне  підприємство  при  формулюванні 
цілей, виборі й обґрунтуванні напрямків інноваційно-інвестиційної діяльності 
і  розподілі  ресурсів  є  складною  системою  з  визначеною  свободою  дій 
перспективного розвитку. Один з методів  системного підходу — програмно-
цільовий, що засновується на досягненні сформульованих цілей, завдань, які 
вимагають  централізації  зусиль  і  взаємодії  виробничих  і  управлінських 
підрозділів.  Цільові  програми  використовуються  як  регулятор,  що  дає 
можливість  усувати  негативні  впливи,  формувати  відповідні  структури 
управління і визначати практичне використання цільових методів діяльності 
підприємства [34, с 70].

Це вимагає створення стабільного механізму цільової  орієнтації розробки 
цілісної  стратегії  програмно-цільового  управління,  що  об'єднує  всіх 
учасників  процесу  з  метою  здійснення  обґрунтування  інноваційно-
інвестиційної політики на туристичному підприємстві. Найбільш прийнятною в 
сучасних  умовах  є  побудова  системи  стратегічного  управління  на  основі 
використання  принципів  проблемно-орієнтованого  підходу,  основними 
перевагами якого є:



— забезпечення  довгострокової  готовності,  спроможності  і  можливості 
підприємства  до  сприйняття,  трансформації  і  адаптації  нововведень  та 
інвестицій до його виробничої діяльності;

можливість зосередження зусиль на розв'язанні найважливіших проблем 
інноваційно-інвестиційного розвитку, що випливають з довгострокових цілей 
підприємства;
— забезпечення  організаційної  інтеграції  учасників  інноваційно-

інвестиційного процесу;
— створення  такої  системи  стратегічного  управління  інноваційно-

інвестиційним  розвитком,  який  сприяє  переходу  до  активних  методів  і 
передбачає  випередження  виникаючих  протиріч  у  практиці  діяльності 
підприємства.

Розробка  ефективної  маркетингової  стратегії  діяльності  і  туристичного 
підприємства включає:
— збір інформації, оцінка її достовірності;
— комплексний аналіз проблеми, яка вимагає вирішення;
— розробку альтернативних варіантів рішення;
— оцінку  можливості  виконання  та  прогнозування  наслідків  кожного  з 

альтернативних варіантів;
— вибір та обґрунтування оптимального варіанта рішення;
—визначення  строків,  способів  реалізації  рішення  та  визначення 

відповідальних за його виконання;
— аналіз інформації про реалізацію рішення, його корегування (у випадку 

необхідності прийняття рішення знаходиться в залежності від ситуації, в якій 
воно здійснюється).

Серед прийомів, які використовуються з цією метою, слід відзначити:
— звертання до емпіричного правила, що передбачає застосування умовних 

спрощень замість детального аналізу;
— звертання  до  системи  категорій,  яке  полягає  в  тому,  що  ситуація 

відноситься до будь-якого класу теоретичних або емпіричних понять, для яких 
уже відомі відповідні дії;
— зневага  величинами,  які  мають  незначне  значення,  тобто  обмеження 

чинників, що розглядаються в процесі  прийняття рішення (обираються такі, 
які легко вимірюються або найбільш значимі);
— адаптація  до  найближчого  горизонту  планування  (припускається 

застосування  ситуації,  для  якої  розвиток  простежується  на  найближче 
майбутнє).

На  сьогодні  одним  із  найбільш  популярних  методів  сегментування 
споживачів  туристичної  послуги  є  кластер-ний  аналіз.  Це  пов'язано  як  із 
простотою  застосування  процедури  кластерного  аналізу,  так  і  з  його 
універсальністю  при  вирішенні  широкого  кола  маркетингових  завдань. 
Іншим досить популярним інструментом дослідження є факторний аналіз. 
Сумісне  використання  двох  зазначених  інструментів  дозволяє  суттєво 
спростити завдання, пов'язані з необхідністю класифікації респондентів, і в 
цілому підвищити рівень дослідницької роботи.



Важливим є визначення процедур  факторного/кластерного  аналізу та їх 
значення  в  маркетингових  дослідженнях.  На  основі  факторного  аналізу 
можна  одержати  із  не  систематизованого  масиву  даних  декілька 
"макрозмінних", які описують різні характеристики об'єкта дослідження. Але 
обмеженням  факторного  аналізу  є  ситуація,  в  якій  одна  змінна 
(характеристика респондентів) відноситься одночасно до декількох факторів, 
тобто  неможливо  одночасно  класифікувати  змінну.  У  цьому  випадку 
доцільно застосувати кластерний аналіз [35, с.39].

Доцільно  запропонувати  декілька  прикладів  застосування 
факторного/кластерного  аналізу  в  маркетингових  дослідженнях 
туристичного бізнесу:
1. Сегментування  ринку.  Аналіз  доцільно  провести  для  виявлення 

агрегатних  змінних,  які  є  основою для сегментування покупців.  Останнім 
часом  більшою  популярністю  користуються  методи  сегментування 
споживачів на основі їх психографічних характеристик. Для цього в анкету 
включається  значна  кількість  висловлювань  (близько  100—  150),  які 
характеризують  різні  боки  життєвого  стилю  респондентів.  Респонденти 
мають висловити свою згоду чи незгоду з цими висловлюваннями за шкалою 
Лайкерта.  В  подальшому  на  основі  відповіді  респондентів  формуються 
однорідні цільові сегменти (близько 10).
2. Вивчення  туристичного  продукту  і  бенчмаркетинг  конкуруючих 

продуктів. У даному випадку аналіз допомагає виявити агрегатні параметри 
туристичного продукту, що впливають на вибір споживача,
3. Рекламні та медіадослідження. Аналіз використовується для виявлення 

прихованих мотивів поведінки споживачів при сприйнятті реклами.
4. Ціноутворення. Аналіз використовується для виявлення особливостей 

поведінки споживачів, які є чутливими до ціни.
При  плануванні  туристичного  бізнесу  важливим  є  вивчення  цільового 

ринку,  представниками якого можуть бути або індивідуальні  клієнти,  або 
клієнти-організації. При цьому кожна група клієнтів відрізняється певними 
характеристиками,  які  об'єднані  у  групи  за  характерними  чинниками: 
загальні чинники (потенційна прибутковість сегмента; наявні та потенційні 
конкуренти; рівень капіталовкладень); ринкові чинники.

Обов'язковою  умовою  ефективної  взаємодії  всіх  наукових  установ  і 
компаній  у  регіоні  є  оперативний  обмін  інформацією.  У  туристичному 
кластері  під  керівництвом  місцевої  влади  необхідно  розробити  плани 
розвитку туристичних зон,  створити координаційні центри й органи спри-
яння,  до  складу  яких  мають  ввійти  вчені,  представники  різних  груп 
населення,  компанії,  що  готові  фінансувати  програми  з  розвитку 
туристичного  бізнесу.  Крім  того,  маркетинговий  план  розвитку 
туристичного кластера має передбачати виділення пільгових кредитів.

Функціонування кластерів у США у 90-х роках XX ст. підтвердило їхню 
здатність до виживання й удосконалення. Вони діяли як мережеві структури, 
з  певними  вимогами,  що  мали  відповідати  таким  цілям;  разом  навчати, 
здійснювати  маркетинг,  виготовляти  продукцію  й  створювати  економічні 



структури і фонди. Піонером кластеризації в Європі була Данія, деу 1989-
1990 pp. за сприяння уряду, Ради з розвитку бізнесу було реалізовано проект 
щодо  визначення  перспективних  мережевих  структур,  здійснення 
уніфікованого  міжфірмового  підходу  до  співробітництва.  Спеціальні 
програми кластеризації здійснюються також в Австрії, Франції, Німеччині, в 
п'яти країнах Вишеградської групи (Угорщина, Польща, Словаччина, Чехія, 
Словенія). Найбільших успіхів досягла Угорщина.

Сучасний туризм має базуватися на теоретичних та практичних методах 
ведення бізнесу. Однією з найважливіших складових в управлінні бізнесу є 
маркетингова діяльність, яка є основою як на початку ведення бізнесу, так 
успішного просування вже існуючого.

На нашу думку, план-стратегія для туристичного бізнесу включає:
— вивчення потенційного ринку збуту;
— активізацію  питання  залучення  з  довгострокового  співробітництва 

найбільших потенційних замовників;
— організацію дизайнерського бюро;
— економічну стратегію.
Конкурентний  аналіз  є  одним  із  ключових  етапів  процесу  управління 

конкурентоспроможністю  маркетингового  потенціалу  туристичного 
підприємства. Він складається з двох частин: з дослідження конкурентного 
середовища  туристичного  підприємства  і  з  дослідження  факторів  конку-
рентоспроможності  маркетингового  потенціалу.  Перший  передбачає 
вивчення  політики  держави  у  сфері  конкуренції,  визначення  ключових 
економічних характеристик туристичної галузі та аналіз конкурентних сил. 
Другий  здійснюється  у  двох  напрямках:  оцінка  рівня  використання 
маркетингових  можливостей  туристичного  підприємства  і  оцінка  рівня 
використання  маркетингових  ресурсів.  До  маркетингових  ресурсів 
туристичного  підприємства  відносять  фінансові,  трудові,  матеріальні, 
інформаційні,  інноваційні  і  часові  ресурси.  Маркетингові  можливості 
туристичного  підприємства  складаються  з  маркетингової  інформаційної 
системи,  маркетингових  досліджень,  планування  маркетингу,  маркетин-
гового  інструментарію  (сегментація  ринку,  вибір  і  визначення  цілей, 
позиціонування),  управління  комплексом  маркетингу-мікс,  контролю 
маркетингу і управління ризиками.

Маркетингові  дослідження  допомагають  виробникам  і  дистриб'юторам 
мінімізувати ризик при ухваленні рішень шляхом аналізу системних даних 
про  динаміку  ринку,  поведінку  споживачів,  конкурентне  середовище.  На 
сьогодні існують три шляхи отримання конкурентних переваг туристичного 
підприємства:  стати  краще  самому,  безпосередньо  послабити  конкурентів 
або змінити ринкове середовище [36, с 44].

Для  отримання  конкурентних  переваг  туристичному  підприємству 
необхідно  визначитися  із  основними  підходами  діяльності.  На  думку 
Джорджа Дея  і Робіна Венслі, існують два основних підходи до отримання 
конкурентних переваг:
— підхід, акцентований на споживачах;



— підхід, акцентований на конкурентах [37, с. 24]. Перший підхід є більш 
задовільним  з  точки  зору  концепції  маркетингу,  так  як  передбачає 
концентрацію  туристичної  компанії  на  потребах  та  запитах  споживачів: 
застосування методів, які посилюють об'єктивне та суб'єктивне задоволення 
споживачів  послугами  компанії.  У  даному  випадку  застосовується 
диференціація  та  позиціонування  товару.  Саме  завдяки  реструктуризації 
свідомості споживача, його сематичного простору, створюється конкурентна 
перевага, яка полягає у спрощенні процесу прийняття рішення споживачем. 
Формуються преференції та лояльність споживачів, що дозволяє зменшити 
цінову еластичність та збільшити прибутковість бізнесу.

Другий  підхід  зосереджується  на  стратегії  та  тактиці  протидії 
конкурентам, при якому можуть використовуватись два способи досягнення 
конкурентних  переваг:  лідерство  за  витратами  та  сукупність  дій  із 
погіршення якості конкурентного середовища. Маркетологи мають постійно 
займатись  моніторингом  ринку,  відстежувати  витрати  фірм-конкурентів, 
новітні  технології,  проводити  функціонально-вартісний  аналіз.  Для 
формування конкурентних переваг туристичне підприємство має проаналі-
зувати  основні  та  допоміжні  види  діяльності,  які  створюють  так  званий 
"ланцюг вартості", запропонований М. Портером [38, с 484].

Необхідно  провести  моніторинг  поведінки  споживачів  з  урахуванням 
динаміки ринку і діяльності конкурентів. Конкурентну позицію туристичного 
підприємства слід визначати за наступною формулою:

К=(Р/СІК)* 100%,

де  К  — позиція підприємства серед конкурентів; й Р  — відносна частка 
ринку; СІК — ринкова частка найбільшого конкурента.

Як засвідчує практика,  переважна більшість керівників  компанії  надають 
перевагу  одному  з  підходів.  Проте  утримання  конкурентоспроможності  в 
довгостроковому  періоді  вимагає  дотримання  балансу  дій  між  цими 
підходами.

На  сьогодні  доцільно  застосовувати  програмні  засоби  CRM (Customer 
Relationship Management)  як  ефективні  інструменти  автоматизації  бізнес-
процесів і накопичення структурованої інформації про клієнтів, ефективності 
роботи  з  ними підрозділів  і  спеціалістів.  До  того  ж  CRM — це  стратегія 
бізнесу, яка дозволяє підвищити якість обслуговування, стабілізувати обсяги 
продажу та підвищити конкурентні позиції компанії на ринку,

Існують три рівні CRM:
1. Оперативний.  Даний  клас  систем  забезпечує  оперативний  доступ  до 

інформації  на  основі  контакту  з  клієнтом  у  процесі  продажу  та 
обслуговування.  Функціональність  оперативного  CRM охоплює маркетинг, 
продаж  і  сервіс,  які  відповідають  стадіям  залучення  клієнтів,  виконання 
угоди (трансакції) і після продажного обслуговування.
2. Аналітичний.  Такий тип  CRM -систем  відповідає  за  сумісний  аналіз 

даних,  які  характеризують  діяльність  як  клієнта,  так  і  фірми,  одержання 



нових знань, висновків, рекомендацій та ін.
3.Колаборативний.  Цей  клас  систем  створює  мож

ливість  для  безпосередньої  участі  клієнта  в  діяльності
фірми,  впливаючи  на  процеси  розробки  і  виробництва  про
дукту, на сервісне обслуговування [39, с. 47].

Ефективний  процес  запровадження  CRM -стратегії  на  туристичному 
підприємстві має складатись із декількох етапів:
1) визначення основних цілей діяльності;
2)розробки  програми  досягнення  цих  цілей,  включаючи  вибір 

програмного забезпечення;
3) запровадження вибраного програмного продукту;
4) навчання і мотивації персоналу;
5) оцінки ступеня досягнення результату.
Досвід  запровадження  даної  стратегії  показує,  що  позитивних  оцінок  з 

боку  клієнтів  можна  очікувати  лише  у  тому  випадку,  якщо  система  була 
запроваджена  в  рамках  цілої  компанії.  Необхідно  забезпечити  постійний 
контроль над проектом, визначити куратора. Це може бути керівник одного 
із підрозділів, яке найбільшою мірою зацікавлене в реалізації проекту.

Головні особливості розвитку туристичної сфери.

Дослідження  вчених  у  галузі  туризму  свідчать  про  те,  що  більше 
економічних переваг матимуть ті туристичні підприємства, які ефективніше 
використовують  технологічні  ресурси.  Використовуючи  глобальну 
комп'ютерну  мережу Інтернет,  з'явилася  можливість об'єднати  тура-гентів, 
туристичних операторів,  а  також об'єкти розміщення  в  єдину  технологічну 
мережу.  Туристичні  підприємства  повинні  орієнтуватись  на  нові  джерела 
конкурентних переваг на основі використання сучасних інформаційних тех-
нологій.  Важливим  є  створення  незалежних  туристичних  інформаційних 
центрів  та  центрів  сприяння  розвитку  інформаційної  мережі  між 
підприємствами  туристичної  галузі.  Для  цього  необхідно  розробити 
інтегровану  стратегію  діяльності  для  регіону,  яка  об'єднала  б  туристичні 
стратегії окремих областей і забезпечила їм можливість  спільно вирішувати 
проблемні  питанням  рамках  концепції  розвитку  туризму.  Необхідно 
підготувати  реєстр  головних  туристичних  ресурсів  для  регіону,  який 
сприятиме стратегічному плануванню і розробці програм використання ту-
ристичних продуктів. Потрібно визначити кращих виробників туристичного 
продукту  по  всьому  регіону,  організувати  мережу  в'їзних  туристичних 
операторів,  готових  спеціалізуватися  на  роботі  з  найбільшими іноземними 
туристичними операторами. Стосовно інновацій в туризмі, то слід  визначити 
нові продукти розміщення, здатні відповідати  ринковому попиту, наприклад 
— сільські оселі, фермерські  гостьові будинки, котеджі самообслуговування, 
історичні  готелі.  Необхідно організувати туристичний портал регіону, роль 
якого  полягатиме  в  покращенні  дії  туристичного  бізнесу.  Потрібно 
застосувати тренінгові  програми, які збільшують можливості регіональних 



адміністраторів і малих туристичних підприємств. Зміст тренінгу включатиме 
маркетинг,  розвиток  продукту,  Інтернет-маркетинг,  підтримку  малого 
бізнесу.  Важливо звернути увагу на  підвищення можливостей тренінгових 
консультантів,  які  зможуть  підтримати  ініціативу  на  місцевому  рівні.  На-
вчальні  тури слід  передбачити  в  галузях маркетингу  продуктів,  сільського 
зеленого туризму, туристичних інформаційних центрів, Інтернет-маркетингу 
та інших.

Необхідно поліпшити бізнес-середовище для малих підприємств у туризмі 
через створення прецеденту ліберального управління і організацію реальної 
служби  підтримки.  Для  цього  слід  провести  вибіркове  анкетування 
туристичних  малих  підприємств,  рекомендувати  нові  системи  підтримки. 
Важливим  є  організація  консалтингової  служби  за  системою регулювання 
туристичної інфраструктури та надання маркетингових послуг Головна вимога 
до служби — допомагати малим підприємствам брати участь у маркетингових 
ініціативах  пілотних  проектів  шляхом  знаходження  сумісних  можливостей 
для просування,  надавати консультації щодо міжнародних систем продажів у 
сфері туризму і щодо методів роботи з індивідуальними туристами.

У зв'язку з  особливостями вітчизняного інноваційного процесу, у руслі 
нової  інноваційної  стратегії  необхідно  розробити  і  реалізувати  програми 
формування національних інноваційних лідерів у туристичній індустрії,  які 
мають  пріоритетне  значення  для  формування  національної  моделі 
економічного зростання. Розробки в даній сфері діяльності є актуальними і 
потребують  подальшого  дослідження,  зважаючи  на  світовий  досвід 
регулювання  даного  процесу.  Велика  частина  пропозицій  у  сфері 
туристичного  маркетингу  вимагає  серйозних  виконавчих  дій  для  їх 
підтримки, потребує тісної співпраці з органами державного управління на 
місцевому і на державному рівнях. 

У  конкретній  практиці  особливу  роль  починають  відігравати  тур 
оператори, на діяльності яких треба зупинитись окремо. 

Якщо  говорити  про  стратегію  туроператорів,  то  під  останньою  можна 
розуміти узагальнений план дій, який має на меті приваблення в Україну туристів 
з країн  ближнього та дальнього зарубіжжя. Для цього необхідним є суттєве 
підвищення  якості  туристичних  послуг  до  світових  зразків  та  створення 
відповідної інфраструктури на основі високих технологій.

Інноваційною  основою  стратегічного  розвитку  всього  туристичного 
бізнесу та туроператорів Івано-Франківщини є Інтернет.

Саме останній забезпечує понад 60% кількості туристів, що купують тури, 
квитки і номери в готелях винятково в Мережі. А кількість авіаквитків, що були 
замовлені  у  Мережі  у  2006  року,  за  оцінками  авторитетних  джерел, 
перевищило 50%.

Інтернет дозволяє не тільки продавати турпослуги дешевше,  але і  значно 
спрощує саму процедуру пошуку й організації подорожі (маршрути, стикуван-
ня,  порівняння  різних  варіантів,  зв'язок  і  бронювання).  Інакше  кажучи,  у 
доступному  для  огляду  майбутньому  споживач  буде  потребувати  лише 
посередника-організатора,  що  заощадить  час  пошуку  (тоді  як  сьогодні 



туристичні фірми ще значною мірою володіють різними ноу-хау, доступними 
не усім).

Тому  ті  турфірми,  що  продовжують  працювати  по-старому,  ризикують 
програти не просто певне число  потенційних клієнтів, а позбавитися їх усіх 
разом.

Якщо  характеризувати  туристичний  бізнес,  то  це,  по  суті,  кілька  різних 
бізнесів в одному. Сюди входять:  ознайомлення віз  (якщо такі  вимагаються), 
бронювання  авіаквитків  (чи  квитків  на  будь-які  види  наземного  чи  всього 
транспорту),  бронювання  готелів,  організація   турсервіса  ,  екскурсій  і 
культурної програми, забезпечення мандрівника медичною страховкою. І клієнт, 
зрозуміло,  хотів  би,  щоб  посередник,  у  ролі  якого  виступає  турагентство  чи 
туристичний агент, забезпечив би усе вищеописане в пакеті — за певну комісію. 
На додачу  хотілося б одержати гарантію від будь-яких накладок і  неприємних 
сюрпризів, що очікують мандрівника і здатні звести нанівець усе задоволення від 
поїздки.  Ну  і,  звичайно,  розмір  комісії  будь-який  клієнт,  що  цінує  свої  гроші 
(необхідне доповнення у нашій нинішній економічній ситуації), волів би звести 
до мінімуму.

Якими професійними хитрощами скористається для цього продавець, як він 
організує свій бізнес, яким чином досягне знижок проти зазначених у прайс-лис-
тах цін, — покупцю, по суті, справи немає. Однак йому зовсім не байдуже, якщо 
з'ясується, що ту ж саму подорож, на тому ж рівні й у ті ж терміни можна було 
здійснити за куди меншу ціну, ніж уже заплачена...

Турфірмам важливо, щоб відвідувач будь-якої з  них був їхнім клієнтом. 1 
приходив би ще не раз тому, що робота в сфері надання послуг ґрунтується на 
мережі своїх постійних клієнтів, які в ідеалі — ще й приведуть своїх друзів і 
знайомих. А раз так, то модель продажу клієнту найдорожчої послуги в даному 
випадку не працює.

Особливістю ж діяльності турфірм являється той факт, що свій вплив вони 
можуть поширювати лише на тих, хто до них прийде.

Більшість турагенств  Івано-Франківщини підкреслюють, що надають своїм 
клієнтам тури за цінами "нижче ринкових", з "грандіозними знижками" тощо. 
Розрахунок  вірний:  серед  маси  туристів  лише  лічений  відсоток  таких,  хто 
попросить  показати  їм  ті  самі  "ринкові"  ціни,  щоб,  так  сказати,  відчути 
різницю...

Але зате майже всім покупцям важливо, що саме входить у кінцеву вартість 
туру чи окремої послуги,  наданої продавцем. Наприклад, покупця найменше 
хвилює, скільки дана фірма платить податків, у що їй обходяться оренда офісу, 
послуги зв'язку, охорона,  хоча все перераховане так чи інакше включено у 
вартість продаваних турів.

Кардинально  міняється  ситуація  з  появою  Інтернету.  Тому  що  в 
"віртуального  агента  з  подорожей"  (travel agent online)  зведені  до  мінімуму 
витрати і стосуються лише підключення до могутнього сервера і  відповідних 
баз даних. Ясно, з яких ресурсів виникає та сама "неймовірна" економія.

Насамперед,  мова  йде  не  про  груповий  туризм,  що  дозволяє  турфірмам 
організовувати  чартерні  авіарейси  і  заздалегідь,  із  солідною  знижкою, 



закуповувати  номери  в  готелях.  Але  усе  більше  і  більше  наших  громадян 
починають усвідомлювати, що повноцінний відпочинок — це, зокрема, якоюсь 
мірою  відпочинок  від  дрібних  побутових  неприємностей,  як-от:  затримок-
скасувань  рейсів  (у  зв'язку  з  неповним  завантаженням),  несподіваних  змін 
готелів  і  інших сюрпризів,  добре  знайомих тим,  хто  піддався  на  дешевину 
рідного турсервісу...

Велика  частина  потенційних  клієнтів  хоча  і  мають  доступ  в  Інтернет  та 
кредитні  картки,  не  будуть  самостійно бронювати авіаквитки  і  готелі.  Вони 
просто вважають, що усім повинні займатися професіонали.

Як свідчить європейський досвід, що активно перебирається вітчизняними 
туроператорами нашої області, практично усі туристичні компанії чи органі-
зації розробляють свої власні інформаційні системи. У 1992 р. на конференції 
Асоціації  дослідження подорожей і  туризму д-р Шеддон з Університету шт. 
Гаваї (США) представила доповідь на тему "Питання розробки інформаційних 
систем:  європейська  перспектива".  У  цій  доповіді  підкреслювалася  роль 
національних туристичних організацій у наданні і  розподілі  інформації про 
туристичні центри, а також аналізувалися п'ять європейських систем. Однією з 
таких  систем  є  інформаційна  система  про  туристичний  центр,  розроблена 
Радою по туризму Данії [40]. У систему входить головний міні-комп'ютер, що 
з'єднаний  із  сотнями  користувачів  у  режимі  реального  часу.  Ця  система 
поєднує дані про 15 тис. туристських продуктів у всій Данії, а також відомості 
про  основні  закордонні  ринки.  Користування  системою  здійснюється  на 
безкоштовній основі, тому що Рада по туризму Данії вважає, що інформаційна 
система  поліпшує  її  конкурентне  становище  і  збільшує  завантаженість 
туристичних підприємств. Однак, надаючи інформацію, система не здійснює 
бронювання.

У майбутньому Всесвітня туристична організація  планує створити мережу 
обміну туристською інформацією ВТО. Дані, зібрані в цій мережі, повинні слу-
жити ключовими елементами для поступової побудови формальної мережі, що 
буде  з'єднувати  різних  власників  інформації  (виробників  і  власників 
підприємств),  що  знаходяться  на  національному,  регіональному  і 
міжнародному рівнях.

Одним  з  найважливіших  напрямів  державної  політики  нашої  держави  у 
туристичній  галузі  є  підвищення  ефективності  інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури,  створення  позитивного  образу  України  як  туристичної 
держави та активізація просування національного туристичного продукту як на 
внутрішньому,  так  і  на  міжнародному  ринку  туристичних  послуг  завдяки 
організаційній  та  фінансовій  підтримці  підприємств  та  організацій 
туристичної  галузі  з  боку центральних і  місцевих органів виконавчої  влади 
[41].

Становлення  і  розвиток  інноваційної  діяльності  та  наукове  забезпечення 
туризму  сприятиме  створенню  нових  оригінальних  туристичних  продуктів, 
комплексному  використанню  та  збереженню  навколишнього  природного 
середовища та культурної спадщини,  патріотичному вихованню, пропаганді 



здорового  способу  життя,  зміцненню  міжнародного  авторитету  України  як 
туристичної держави.

Державне регулювання інноваційної діяльності в ринкових умовах.

Сьогодення  економіки  України базується  на  старій  техніці  і  застарілих 
технологіях.  Враховуючи  велике  відставання  у  виробництві  валового 
внутрішнього  продукту  на  душу  населення  в  порівнянні  з  розвинутими 
країнами світу,  перед країною назріло термінове  питання не просто будь-
якими  силами  і  засобами  збільшити  ВВП  на  базі  існуючої  техніки  і 
технології,  а  через  інновації  зробити  ривок  до  якісних  показників.  Діючі 
основні фонди зношені фізично в межах до 70 відсотків. Моральний їх знос 
нема з чим порівняти.

Завдання  інвестицій  —  відтворити  їхню  здатність  щодо  виробничого 
процесу. Завдання інновацій вище — вивести основні виробничі фонди до 
рівня їхньої продуктивності за світовими стандартами. На жаль, визначаючи 
науку як найважливішу складову продуктивних сил, практично результати її 
досліджень,  рекомендації  продовжують  ігноруватися.  Практично  бюджети 
(від державного до місцевих) виділяють мало коштів для наукових розробок, 
ще менше контролюється з боку держави їхнє використання. Підприємства 
малого та середнього бізнесу не мають можливості накопичити власні кошти 
на  впровадження  наукових  розробок.  Більші  виробничі  структури  —  як 
державні, так і приватні не досягли рівня економічної культури і працюють 
не на перспективу, а на задоволення, як правило, своїх поточних потреб або 
ще гірше — особистих потреб власника.

Науковий  підхід до  розвитку  національних  економік  передових  країн 
світу  нині  є  незаперечний.  Проблема  нестачі  коштів  —  явище  постійне. 
Досліджуючи це питання в Україні та області, можна поставити під сумнів 
низьку  можливість  концентрувати  ресурси  на  інноваційних  процесах.  На 
нашу  думку,  є  незрозумілі позиції існування постійно збиткових 
підприємств, які не мають ні дотацій, ні спонсорів, а тримаються"на плаву". 
Це нонсенс ринкової економіки або дозволені  "фокуси" системи обліку.  З 
другого боку, тіньова економіка не існує поза межами міста, району, області 
чи  поза  наглядом  державних  інституцій  (податкової  служби,  всіх  рівнів 
міліції,  фінансових  органів,  державної  статистики,  Антимонопольного 
комітету, Фонду державного майна і т.д.). Ринкова економіка створюється і 
розвивається в межах національної території  і  в межах державних законів 
про підприємницьку діяльність.

Держава  в  особі  згаданих  структур  має  можливість  і  зобов'язана 
збалансувати потреби і реальні можливості як для наукових досліджень, так 
і  впроваджень  інноваційних  проектів.  Наукові  дослідження  та  спосте-
реження  дозволяють  зробити  висновок,  що  величина  ВВП  характеризує 
сьогоднішній день, інвестиції — завтрашній день, інновації вирішують шлях 
досягнення майбутнього.



Минуле  (XX)  століття  довело  безперспективність  економічного  і 
соціального  розвитку  суспільства  з  крайнощами  щодо  втручання  або 
невтручання  держави  в  економіку  незалежно  від  форм  власності.  Ні 
класичний  капіталізм,  коли  держава  зовсім  не  втручалась  в  економічну 
діяльність, ні державний соціалізм, коли вона повністю регулює економіку, 
не  доказали  життєстверджуючих  позицій.  З  нашої  точки  зору,  такі 
полярності породжували перманентні суспільні біди, негаразди і кризи, бо 
різні глобальні суспільні експерименти лягли (і лягають) великим тягарем на 
плечі  як  виробників,  так  і  споживачів  продукції  та  послуг,  тобто  на 
платників податків.

Нині, маючи колосальний науковий багаж досліджень і життєвий досвід, 
можна переконано заявити, що за допомогою умілого і гнучкого державного 
регулювання  всі  великі  країни  світу  і  більшість  тих,  що  розвиваються, 
визначають напрями розвитку економіки на всіх рівнях: від країни загалом 
до первинної ланки — підприємства, об'єднання і, зрозуміло, до форм і ме-
тодів підприємницької діяльності.

Одначе,  за  всі  часи  історії  людства  суспільство  кожної  нації  і  кожної 
держави  з  розвитком  продуктивних  сил,  розподілу  праці  і  соціальних 
відносин  змінювалося.  Разом  з  тим  з  розвитком  змінювалися  тодішні  і 
нинішні уявлення про роль держави в економічному і соціальному поступі.

Відповідно до цих змін зазнавали змін взаємовідносини між державою і 
суспільством, між індивідом і суспільством, між виробником і споживачем 
(покупцем), між виробниками, тобто як по вертикалі, так і по горизонталі. 
Роль  і  місце  держави  зростали  з  ростом  маси  і  вартості  додаткового 
продукту,  і  особливо  з  необхідності  організації  форм  і  методів  його 
розподілу  і  перерозподілу,  з  ростом  соціальної  спрямованості  соціальної 
політики кількість і  якість цих форм і  методів відповідно зростали.  Вони 
переростали від рекомендованих норм і правил до законодавчих актів, що 
стали і обов'язковими, і прозорими.

Ще  на  зорі  державотворення  Арістотель  зауважив  і  сказав,  що 
благополуччя  держави  залежить  від  її  законів.  Перший  і  найбільший 
автомобільний магнат  США Генрі Форд в прямому і переносному значенні 
заявив, що все може бути зроблено краще, ніж робилося дотепер. В Біблії 
(Старий  Заповіт)  сказано,  що  щасливий  той  народ,  який  має  мудрого 
керівника.  Нинішні  науковці  визначили  однозначно,  що  в  світі  нема 
слаборозвинутих країн, а є слабокеровані, а все дешеве дорого обходиться.

Ці та інші дослідження говорять проте, що у всі часи і світські науки, і 
релігія вбачали в державному регулюванні всіх суспільних процесів одну із 
запорук  загального  розвитку  як  самої  науки,  так  і  її  наслідків:  прогрес  і 
добробут.

Процеси  науково-технічного  прогресу,  постіндустріальний  розвиток, 
інноваційний напрям інвестицій, процеси глобалізації  у світовій економіці 
спонукають шукати відповіді на нові і нові питання: яку роль на кожному 
витку  національного  і  світового  розвитку  повинна  відігравати  держава, 



якими  повинні  бути  головні  сфери  і  методи  державного  впливу  на  ці 
процеси.

Розпочата  в  Україні  економічна  реформа  потребує  пожвавлення 
господарського  життя  у  всіх  ланках  і  формах  виробництва,  розподілу  і 
перерозподілу валового внутрішнього продукту  (ВВП) та  його споживання. 
Поточний стан економіки визначається діяльністю господарюючих суб'єктів, 
майбутній  —  обсягом  інвестицій  у  виробництво.  Розподіл  валового 
внутрішнього продукту на фонд споживання та фонд нагромадження є важ-
ливою макроекономічною пропорцією національної економіки. Від того, яку 
частину  ВВП  країна  витрачає  на  створення  матеріально:  технічної  та 
фінансової  бази  нових  виробників  товарів  та  послуг,  залежать  майбутні 
обсяги  ВВП  та  відповідно  суспільний  стан  і  добробут  населення. 
Нераціональне споживання сьогодні повернеться проблемою завтрашнього 
дня.

За  такими  законами  повинні  розвиватися  національне  і  світове 
виробництво,  торгівля  і  прямі  інвестиції,  в  основу  яких  покладено 
інноваційну політику. За даними Світового банку, за період від 1985 по 2005 
роки, зростання світового виробництва склало 250%, а прямих інвестицій — 
майже 450%. Цього не можна сказати про Україну, де інвестиційний процес 
за такою схемою не розвивався і не розвивається. База виробництва в Україні 
є надто низька, зношеність основних фондів досягає 70%, темп зростання за 
період від 1990 року мало впливає на маси товарів і послуг, біля половини 
діючих  підприємств  працюють  збитково,  засоби  масової  інформації 
вважають, що половина економіки в тіні.

Так,  за  даними  Івано-Франківського  обласного  управління  статистики, 
при загальному спаді кількості збиткових підприємств та організацій в 2006 
році  —  до  42,8%  порівняно  з  46,2%  в  2005  році,  сума  збитків  зросла 
відповідно з 240965,7 тис. грн. в 2005 році до 476396,6 тис. грн. в 2006 році. І 
хоч загальна рентабельність за видами економічної діяльності змінилася від 
0,2% за 2005 рік до 0,2% в 2006 році, в промисловості її від'ємний показник 
відповідно зріс з -1% до -2,5%. На території області вагому рентабельність 
мають організації фінансової діяльності (в межах 45%), транспорт і зв'язок 
(14%), будівництво (2,2%).

Проїдання коштів збитковими підприємствами впливає на загальний стан 
зростання  нерозподільного  прибутку  і,  зрозуміло,  на  можливості 
інвестиційного процесу. В 2007 році область досягла 52,9% рівня ВВП 1995 
року (найнижчий був в 1999 році — 41%), а індекс інвестицій склав 59,0%. 
На фоні інших областей таке співвідношення зростання  ВВП і інвестицій в 
Івано-Франківській області є нині оптимальним, але в абсолютних величинах 
недостатнє.  Інвестиції  в основний капітал на одну особу хоч з  року в рік 
зростають (за 2005 рік — 424,5 грн., за 2006 рік — 601,8 грн., за 2007 рік — 
678,4  грн.),  але  вони  на  два  щаблі  нижчі,  ніж  у  країнах  Європейської 
спільноти.



Так, тільки ВВП на душу населення (за 2001 рік) склав в Україні 0,83 дол. 
США, а в СІЛА — 31,75 дол., Японії — 29,96 дол., Німеччині — 26,18 дол., 
Франції — 24,74 дол.

Крім  загальних  світових  нерівностей,  в  Україні  є  свої  регіональні 
проблеми.  Так,  якщо  в  2004  році  іноземні  капіталовкладення  надушу 
населення  в  Україні  в  цілому  склали  544  грн.,  а  по  Івано-Франківській 
області — 523 грн., то м. Київ одержало 34,5% від всіх іноземних інвестицій 
при  5,5% населення  України  в  ньому.  Інші  області  одержали  в  два  рази 
менше середньої величини по Україні.  Звичайно, для м. Києва як столиці 
держави повинні існувати інші норми, але й вони повинні бути оптимально 
співзвучними.

Про  місце,  роль  і  значення  інвестицій  щодо  розвитку  окремого 
підприємства,  галузі,  регіону  і  народного  господарства  в  цілому  кожної 
держави  сказано  багато  практиками  і  науковцями.  В  центрі  уваги  цих 
розробок  стоїть  інноваційна політика  як  стрижень наукового  і  технічного 
прогресу, як програма дій на близьку і далеку перспективу. Інновації — це 
пошук шляхів, методів і форм входження в завтрашній день, який має бути 
на вищому щаблі  вчорашнього і  нинішнього дня.  Хочеться згадати таких 
діячів,  що формували  думку  щодо інвестицій  і  інновацій,  як  англійський 
економіст Д. Кейнс, наукові розробки якого з інвестицій були прийняті аме-
риканським урядом для піднесення економіки з кризового стану 1929—33 
pp. В Україні вагомий вклад щодо ролі і значення державної інвестиційної 
політики вніс  М. Туган-Барановський. Хоч його вчення було засуджено в 
Радянському Союзі, нині воно виступає як актуальне для кожного періоду 
розвитку.

Значний  внесок  до  скарбниці  інноваційної  теорії  вносять  доктор 
технічних і економічних знань М. Павловський, член-кор. НАН О. Білоус, 
голова правління Промінвестбанку України В. Матвієнко та інші. Головне в 
тому,  що всі  українські  науковці єдині  у  своїх висновках: інновації  через 
інвестиції — єдиний шлях виходу з кризи, створення і збільшення робочих 
місць,  ліквідація  безробіття  і  досягнення  належного  рівня  добробуту 
населення.

Важливо, щоб це було прийнято на державному рівні і не декларативно, а 
в  діях  уряду.  Вважаємо  за  доцільне  дотримуватися  при  всіх  рівнях 
формування  інвестиційних  і  інноваційних  процесів  принципу  державної 
ваги в їх реалізації.

Державне регулювання інноваційної діяльності не повинно бути обмежене 
тільки законодавчими і нормативними актами. Нині існуючі центри наукової, 
технічної і економічної інформації не мають необхідних коштів і засобів для 
збору і  розповсюдження вітчизняної і  зарубіжної найновішої інформації.  З 
іншого боку, більшість виробничих підприємств не укладають договори на 
одержання  обробленої  інформації,  яка  стосується  новинок  техніки  і 
технології галузі, — підприємства.



Лише  в  м.  Івано-Франківську  Центр  науково-технічної  і  економічної 
інформації  (ЦНТЕІ)  нині використовує менше 10% збудованих приміщень 
для прямого призначення. До певної міри цей Центр існує формально.

Сам  процес  інновації  на  рівні  держави  (національних  потреб)  і 
виробничих структур проходить паралельно і  в межах своїх можливостей. 
Загальна політика в даному випадку хоч відповідає вимогам і потребам нау-
ково-технічного  прогресу,  є  декларативною.  Перший  заступник  голови 
Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління 
народним  господарством,  власності  та  інвестицій  В.  Демьохін  з  цього 
приводу  сказав  ("Голос  України"  від  22.01.04):  "Як  і  раніше,  інтенсивно, 
навіть не консервується, а саме формується індустріальна структура, націлена 
на виробництво товарів нижчого технологічного укладу. Скажу більше, якщо 
найближчим часом, у найближчі вже місяці, навіть не роки, нам не вдасться 
змінити цей вектор на інноваційний, Україна цілком може опинитися серед 
країн,  апріорі  не  здатних  до  сприйняття  прогресивних  технологій, 
виробництва і  навіть експлуатації товарів, котрі визначають вигляд і зміст 
постіндустріальної світової спільноти."

До сказаного хочеться додати, що уряди один за одним постійно борються 
з  наслідками  невдалих  рішень  і  своїх  власних,  і  своїх  попередників, 
здавалося б, справу зроблено. Зупинка лише за виконавцями. Але вони, як 
правило, все знають і уміють, та без коштів і засобів справа не рухається.

Державний бюджет на 2008 рік також не вирішив цих проблем. За даними 
публікацій,  три  чверті  бюджетних  інвестицій  не  відповідали  вимогам  з 
підтримки конкурентоспроможності вітчизняних підприємств, з одного боку, 
бюджет 2008 декларував спрямованість інвестицій на розвиток наукового і 
високотехнологічного промислового комплексу, з іншого боку, із загальної 
суми запланованих інвестицій (2,3 млрд грн.) більше 20% було призначено 
для реконструкції і  будівництва адміністративних будинків, ще 25% — на 
реконструкцію  вугільних  підприємств,  17%  —  на  попередження 
технологічних  катастроф  і  15%  —  витрати  на  придбання  житла  для 
державних чиновників і військовослужбовців.

Проблема нестачі коштів — явище постійне.
У той же час  до кінця  не  зрозумілі  позиції  існування  постійно збиткових 
підприємств, які не мають ні дотацій, ні спонсорів, втримаються на плаву. Це 
нонсенс ринкової економіки, або дозволені фокуси системи обліку. Тіньова 
економіка не існує поза межами міста,  району, області  і  не за полем зору 
податкової  служби,  податкової  і  місцевої  міліції,  фінансових  органів, 
банківських структур, державної статистики, Антимонопольного комітету і 
торгівлі всіх рівнів і рангів. Звичайно, існує комерційна таємниця, але коли і 
де, для чого і від кого?

Ринкова  економіка  існує  в  межах  національної  території,  в  межах 
чинних державних законів про  підприємництво. Тоді виникає питання: "Як 
може існувати підприємництво поза законом"?

Повертаючись до легальної і  прозорої підприємницької діяльності  та 
їхньої  можливості  в  інвестиціях  і  інноваціях,  необхідно  відзначити  такі 



сторони: — по-перше, дохідність підприємницької діяльності є фундаментом 
формування державного бюджету, тобто бюджетні можливості мізерні через 
низьку  рентабельність  і  збитковість  багатьох  суб'єктів  господарської 
діяльності  як  в  промисловості,  так  і  в  аграрному секторі,  що пов'язано  із 
зворотним зв'язком — високим рівнем енерго- і матеріалоємності продукції 
та послуг на базі застарілих технологій і технічних засобів, що, в свою чергу, 
викликані низьким рівнем інвестицій, інновацій в них;
по-друге, приватні підприємства на рівні малого і середнього бізнесу в своїй 
більшості  не мають підґрунтя для проведення глобальних інвестиційних і 
інноваційних зрушень: своїх коштів нема, іноземний інвестор до них не йде, 
позики під 25—30% річних невигідні;  інші виробничі  структури (також у 
своїй  більшості)  не  досягли  рівня економічної  культури,  працюють не  на 
перспективу, а задовольняють, як правило, свої поточні потреби, часто-густо 
особисті потреби власника.

Досліджувати  тільки  стан  державного  регулювання  інноваційної 
діяльності нині замало. Всім державним структурам необхідно перейти від 
декларативних заяв і навіть необхідних законів і рішень щодо інноваційних 
процесів  до  визначення  сучасною  наукою  методів  і  форм  інноваційного 
процесу в державній інвестиційній політиці.  Тільки після цього визначити 
пріоритети  за  хронологією  (послідовністю)  окремих  галузей,  регіони, 
виробничі структур, на які потрібно не просто звернути увагу, а спрямувати 
думку,  кошти  і  сили  в  інноваційне  русло.  А  для  того  держава  повинна 
централізовано і через зміну певних законів (постійно чи на певний час як 
для  вільних  економічних  зон)  зацікавити  у  пошуку  коштів  і  фінансувати 
інновації для окремої підприємницької діяльності як окремого суб'єкта, так і 
галузі та народного господарства в цілому. Зрозуміло, що загальнодержавні 
інноваційні проекти повинні повністю фінансуватися з державного бюджету, 
а галузеві, при необхідності, підтримуватись дотаціями з бюджету та інших 
централізованих  джерел.  Згадані  процеси  повинні  бути  враховані 
відповідними регіональними структурами як науково-дослідницькими, так і 
державними.

Попри  все,  що  було  сказано,  необхідно  дотримуватися  такого 
співвідношення в темпах зростання

Темп Темп Темп
зростання —    зростання —   зростання

ВВП інвестицій       інновацій

Цю  нерівність  необхідно  підтримувати  на  макро-  і  мікрорівнях  через 
державне регулювання всіма формами, методами і засобами.

Враховуючи, що на всіх рівнях державного регулювання економіки йде 
мова не тільки про форми і методи розподілу  та перерозподілу додаткової 
вартості, а й про умови створення такої вартості. А вона твориться і зростає 



у виробничому процесі через зростання ВВП, зменшення суспільних витрат 
на цей процес в розрахунку на одиницю продукції.

Виробничий процес базується на відповідній технології, а остання — на 
величині  споживання (витратах),  точніше на питомій вазі  цієї  величини в 
загальній вартості продукції (послуг). В Україні дуже великі енергозатрати, 
вони в 5—7 разів більші на одиницю продукції, ніж мають високорозвинені 
країни. Тому на всіх етапах інноваційних процесів (проектів) нас цікавить 
інформація  (І)  до  енергетичності  (Е).  Цю  думку  можна  виразити 
коефіцієнтом технологічності (К):

К=І/Е

Таким  чином,  чим  вищий  рівень  про  інформованості  через  наукові 
пізнання,  інновації,  винаходи,  проекти  тощо  і  менший  рівень 
енергоспоживання  для  виробництва  одиниці  продукції  (конкретної  і  в 
цілому в державі), тим вищий коефіцієнт технологічності. Це співвідношен-
ня складно визначити в абсолютних величинах, але воно  повинно бути на 
озброєнні держави на кожному етапі регулювання економіки.

У  державному  масштабі  базою  системно-цільового  планування  мають 
стати інноваційні  проекти конкретних наукових,  виробничих і  соціальних 
структур з урахуванням реальностей, у яких їм доводиться працювати.

Головне  в  тому  плануванні  —  перейти  від  бюджетів  проїдання  до 
бюджетів реального розвитку.

На  всіх  рівнях  державного  регулювання  економіки  повинно  бути 
розуміння  нинішньої  ситуації  у  світі:  основою  економічної  політики 
передових і країн, що успішно розвиваються, є інноваційний чинник.

Особливості регулювання пенсійного забезпечення в умовах регіону.
(на прикладі Івано-Франківщіни)

Питома  вага  пенсіонерів  Івано-Франківської  області  складає  майже 
третину населення, більшість їх проживає у сільській місцевості. Особливо 
великою є питома вага осіб пенсійного віку у Рогатинському, Тлумацькому, 
Калуському,  Галицькому та  Тисменецькому районах.  Тенденція  зростання 
чисельності  пенсіонерів,  як  засвідчує  останній  перепис  населення, 
зберігається  і  в  найближчі  десять  років  значно  посилиться.  Це  вимагає 
наукового  дослідження  стану  та  перспективи  соціального  забезпечення  та 
соціальних гарантій цієї частини громадян досліджуваного регіону.

У  даній  статті  ми  зупинимось  лише  на  деяких  сторонах  діяльності 
держави за  регулювання питань забезпечення допомоги та виплати пенсій 
особам пенсійного віку. Свої дослідження ми спрямували на вивчення лише 
частини  осіб  пенсійного  віку,  що  сьогодні  проживають  в  сільській 
місцевості.  Зауважимо, що в структурі пенсіонерів найбільшу питому вагу 
займають  особи,  які  вийшли на  пенсію за  віком і  працювали в  колишніх 



колгоспах.  В  період  існування  колгоспно-радгоспної  системи  пенсії  цій 
категорії  населення  виплачували  і  забезпечували  саме  ці  організаційні 
агроформування. Сьогодні опіку над сільськими пенсіонерами забезпечує в 
основному Пенсійний фонд держави.

Організація пенсійного забезпечення державою повинна проводитись в 
таких  напрямках:  виплата  пенсій  за  віком,  інвалідністю,  втратою 
годувальника, вислугою років і соціальні пенсії.

Питома  вага  пенсії  у  відношенні  до  середньої  зарплати  складає,  у 
сільських пенсіонерів  близько 20 %. За  вимогами Конвенції  Міжнародної 
Організації  Праці  №  128  від  1967  року,  це  на  25  %  менше  розміру 
мінімальної пенсії  по старості.  Вона повинна становити не менш як 45%. 
Зауважимо,  що  нинішня максимальна  трудова  пенсія  жителів  села  з 
врахуванням інфляції, соціальної незахищеності в декілька разів нижча від 
розміру  середньої  заробітної  плати,  що  була  в  Україні  до  проголошення 
державної  незалежності.  Це  дає  можливість  стверджувати*  що  в 
досліджуваному регіоні функціонує недосконала пенсійна система за віком, 
яка недостатньо враховує розмір заробітної  плати та стаж роботи.  Більше 
того, існуюча система є непрозорою і дуже заплутаною, її важко зрозуміти. 
Звідси  багато  справедливих  нарікань  на  необгрутовано  занижений  розмір 
пенсій, несвоєчасність їх виплат.

Особливо  невиправданим  і  необ'єктивним  є  намагання  окремих 
службовців  чиновників  штучно  долучити  до  отримуваної  сільським 
пенсіонером пенсії, доходів від особистого підсобного господарства. Такий 
підхід  визначення  сукупного  доходу  сільського  пенсіонера  був 
започаткований  за  часів  існування  командно-адміністративної  системи  і 
механічно  перенесений  сьогодні  на  теперішню  систему  пенсійного 
забезпечення.

Складність ситуації, в якій опинились на селі пенсіонери, значно була 
доповнена  процесами  паювання  майна  і  земель  колишніх  колгоспів  і 
радгоспів та інших агроформувань колективної та державної форм власності. 
На перший погляд, життя сільських пенсіонерів мало б поліпшитись. До тих 
земельних  ділянок  і  майна,  якими вони володіли  раніше,  додатково  були 
доповнені  значні,  в  декілька  раз  більші,  ділянки  землі,  а  також  майнові 
сертифікати, що були результатом паювання. Однак насправді це далеко не 
так. Сільські пенсіонери, які практично все своє життя трудились в колгоспі і 
з великими труднощами при допомозі колективного господарства обробляли 
належну їм присадибну ділянку, "отримали" (інколи без їх згоди) ще значну 
частину  сільськогосподарських  земель,  які  раніше перебували в  структурі 
земель колгоспу. Зрозуміло, що земельні ділянки потрібно використовувати, 
вирощувати сільсько -  господарську продукцію. Відомо також, що процес 
виробництва  сільськогосподарської  продукції  вимагає  дотримання  і 
забезпечення  відповідних  технологій  обробітку  землі  і 
сільськогосподарських  рослин.  Для  цього  потрібно,  насамперед,  здоров'я, 
гроші, добрива, насіння, механічні засоби обробітку земель тощо. Саме цих 
складників забезпечення виробництва у сільських пенсіонерів немає.



Здоров'я,  в  зв'язку  із  віком,  важкою  роботою  у  колгоспному 
виробництві ними в абсолютній більшості  втрачено.  Що стосується інших 
складових, то їх також немає і не буде у даної категорії сільського населення. 
Таким  чином,  паювання  земель  не  забезпечило  покращення  життя 
пенсіонерів.  Навпаки,  чиновницькі  структури,  декларуючи  дотримання 
соціальної справедливості розподілу земель в результаті роздержавлення та 
приватизації, насправді зробили ще більше нестерпним життя цієї категорії 
сільських  жителів.  Замість  того,  щоб  забезпечити  достатню  пенсію, 
відпочинок  пенсіонерів,  держава  переклала  тягар  проведення  аграрних 
реформ  із  своїх  обов'язків  на  найбільш  соціально  незахищену  частину 
населення - сільських пенсіонерів. Як результат, значна частина пенсіонерів 
вимушена  просити  милостині  або  йти  на  поклін  до  органів  влади 
випрошувати мізерну допомогу.

Парадокс ситуації доповнюється також тим, що у них (без їхньої згоди) 
були  відібрані  значні  кошти,  які  людина  заощаджувала,  зберігала  (часто 
обмежуючи себе у відпочинку, одязі, продуктах харчування), при виході на 
пенсію.  Зубожіння,  що  існує  сьогодні  на  теренах  досліджуваної  області, 
стосується практично 80% пенсіонерів села.

Виходом із ситуації, що склалася стосовно до цієї категорії сільського 
населення,  є  розробка  державної  програми  пенсійного  забезпечення 
населення нашої країни на загальнодержавному   і   регіональному   рівнях. 
Нижче   ми представимо своє бачення такої програми. В даному контексті 
розв'язання  проблеми  ми  виходимо  з  того,  що  розмір  пенсії  сільського 
пенсіонера повинен базуватись, перш за все, на достатності. Інакше кажучи, 
сільський пенсіонер на отриману пенсію має забезпечити себе і матеріально, 
і  духовно. Праця для нього має бути лише як потреба,  як моральне,  а не 
матеріальне задоволення. Проведення аграрних реформ необхідно доручити 
державницьким структурам, працездатній частині сільського населення, а не 
пенсіонерам та сільській інтелігенції.

Порушенням  соціальної  справедливості  слід  вважати  також 
функціонування  механізму  встановлення  розміру  пенсії.  Зауважимо,  що 
порядок  визначення  розміру  пенсійного  забезпечення  стосовно  сільських 
жителів,  а  також  інших  окремих  категорій  населення  (недержавних 
службовців)  був  започаткований  в  досліджуваній  області  в  післявоєнний 
період, тобто після Другої світової війни. Саме такий механізм соціального 
захисту  пенсіонерів  існував  за  часів  командно-адміністративної  системи  і 
механічно був перенесений на терени нашої незалежної держави.

Існуюча  сьогодні  система  пенсійних  виплат  передбачає  поділ  осіб 
пенсійного віку на категорію державних і недержавних службовців. Сьогодні 
сільська  інтелігенція  (медичні  працівники,  лікарі,  працівники  закладів 
культури тощо) отримують пенсії  на рівні  декваліфікованого робітника.  В 
той  нее  час  так  звані  державні  службовці  (секретар,  бухгалтер,  працівник 
виконкому та інші) одержують пенсію у дна три рази вищу, ніж працівники 
так  званих  недержавних  установ.  Складається  враження,  що  державні 



службовці  на  рівні  клерків  зробили  значно  більший  вклад  у  розвиток 
держави, ніж працівники високоінтелектуальних та робітничих професій.

Владні структури пояснюють низький розмір пенсій нестачею  коштів 
у  Державному Пенсійному  фонді,   що  є результатом спаду виробництва, 
неплатежів до бюджету, корупцією, розвитком тіньової економіки та інше. 
Мовляв, буде розвиватись виробництво, зростуть платежі в бюджет, тоді і 
буде  забезпечено  зростання  розміру  пенсій  та  забезпечена  їх  своєчасна 
виплата. Разом з тим зауважимо, що "певним категоріям населення" пенсія 
виплачується своєчасно і в розмірі, який в декілька разів перевищує пенсію 
сільського  жителя.  Питома  вага  її  складає  75-90  від  рівня  середньої 
заробітної  плати  і  майже в  три  рази  перевищує прожитковий мінімум.  У 
даному контексті до уваги береться середній розмір пенсії клерка невисокого 
рангу.  Окремі  категорії  державних  службовців,  особливо  працівники 
силових  структур  (міліція,  прокуратура,  працівники  суду,  СБУ  та  інші), 
одержують пенсії,  розмір яких майже в 5-8 разів  перевищує прожитковий 
мінімум.

На  думку  автора,  саме  поняття  "державний  службовець",  а  також 
категорії  індивідів,  які  працюють  під  грифом  "секретно",  є  надуманим  і 
служить  для  забезпечення  корисливих  інтересів  певних  груп  чиновників. 
Цим  пояснюється  те,  що  в  склад  державних  службовців  не  включаються 
особи, які за своїм статусом є дійсно державними. Це стосується працівників 
державних підприємств, установ, організацій, окремих категорій навчальних 
закладів тощо.

Небажання включати окремі категорії в склад державних службовців 
пояснюється, насамперед, не важливістю та вкладом тієї чи іншої категорії 
населення  як  такої,  що заслужили це  в  держави,  а  обмеженням кількості 
пенсіонерів, які фінансуються за рахунок державного бюджету.

Існуюче сьогодні пенсійне забезпечення громадян України передбачає 
джерелами фінансування Пенсійний фонд та Державний бюджет. Державні 
службовці, а також окремі категорії пенсіонерів, діяльність яких не була і не 
є прозорою, фінансуються із Державного бюджету, а всі інші - із Пенсійного 
фонду. Проаналізуємо, наскільки це є оправданим і справедливим в умовах 
кризового стану розвитку нашої держави.

Право на отримання пенсій державного службовця мають особи, що 
досягли  пенсійного  віку  і  стаж  їхньої  роботи  становить  не  менше  25 
(чоловіки)  і  20  (жінки)  років.  При  цьому  на  державній  службі  працівник 
повинен відпрацювати не менше 10 років.  Державним службовцям пенсія 
встановлюється у розмірі 80% від суми їх посадового окладу з урахуванням 
надбавок  без  обмеження  граничного  розміру  пенсії  та  незалежно  від 
заробітку (доходу), одержуваного після виходу на пенсію. Поряд з цим, за 
кожний  повний  рік  понад  десять  років  на  державній  службі  пенсія 
збільшується на 1% ВІД заробітку, але не більш як 90% посадового діючого 
окладу З урахуванням надбавок без обмеження граничного розміру пенсії. 
Також державним службовцям при наявності десяти і більше років стажу на 
державній  службі  виплачується  грошова  допомога  в  розмірі  10  місячних 



посадових  окладів,  вони  користуються  пільгами  при  сплаті  комунальних 
послуг (сплачують 25-50 % його тарифів).

Величезну когорту державних чиновників доповнює і ще одна частина 
"заслужених"  працівників  держави.  Мова  йде  про  майже  аналогічний 
механізм  пенсійного  забезпечення  професійних  військовослужбовців, 
особового складу органів внутрішніх справ та членів їхніх сімей, а  також 
військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, співробітників органів 
ВС і держбезпеки СРСР, Управління охорони вищих посадових осіб України, 
СБУ й інші категорії.

З існуючого сьогодні переліку нормативних документів, що регулюють 
відносини  щодо  пенсійного  забезпечення,  право  на  отримання  державної 
пенсії  Поповнюється  такими  категоріями,  як  канцелярські  працівники, 
Депутати  Верховної  Ради України,   державних адміністрацій  всіх  рівнів, 
міністерств,  відомств,  департаментів  та  управлінь  при  Кабміні  України; 
колишні  депутати,  партійні  та  радянські  працівники.  Більшість  із  них  не 
визначають  інтелектуальну  та  трудову  еліту  держави.  В  той  же  час 
одержують пенсію, а інколи і заробітну плату (значна їх частина продовжує 
працювати  не  в  сільському  господарстві),  яка  в  два-три  рази  і  більше 
перевищує розмір офіційно встановленого розміру пенсії.

Нагального вирішення вимагає сьогодні на найвищому рівні процедура 
підвищення  пенсії.  Законодавчі  акти,  що  приймаються  стосовно  цього  на 
найвищому  рівні,  не  передбачають  диференціацію  її  по  категоріях 
пенсіонерів.  Для прикладу:  якщо розмір  пенсії  передбачено  підвищити на 
10% для всіх категорій пенсіонерів, то таке збільшення не буде рівнозначне 
для осіб, що одержують 140 грн. на місяць, і для тих, що одержують 1400 
грн.

Необгрунтованим, на нашу думку, є включення до переліку осіб, які 
мають  право  на  державну  пенсію працівників  міліції,  прокуратури,  судів, 
закритих установ, податкової та ревізійної служби, інших силових структур. 
Військовослужбовці  захищають  нашу  Батьківщину  і  право  на  отримання 
державної пенсії є певною мірою є виправданим.

В  той  же  час  не  зрозуміло,  за  які  "заслуги"  бухгалтер  контрольно-
ревізійної служби, міліції, податковий інспектор і т. ін. повинні одержувати 
пенсію  в  декілька  раз  більшу,  ніж  такий  же  бухгалтер  чи  охоронець  у 
недержавній установі, підприємстві, що займається виробництвом продукції 
промисловості,  будівництва,  сільського  господарства.  Чому  перші  мають 
пільги на комунальні послуги, транспорт, а другі - ні?

На  нашу  думку,  в  країні  потрібно  провести  реформу,  яка  би 
законодавчо  переглянула  і  визначила  механізм  формування  пенсійного 
забезпечення  населення.  Сьогодні  назріла  необхідність  відмовитись  від 
старого,  бюрократичного,  командно-адміністративного      методів 
функціонування       і  забезпечення  механізму  пенсійного  забезпечення. 
Зробити це буде важко, але іншого виходу держави із кризи немає.

Пільгова  організація  пенсійного  забезпечення  даних  категорій 
працівників  в  країні  доповнюється  іншими  благами",  які  вважаються 



сьогодні як само - собою зрозумілі і надані раз і назавжди. Це зменшення 
вартості  комунальних  послуг,  пайки,  значно  вищий  рівень  стипендій  і 
заробітної  плати, лікувальні путівки, проїзні тощо тільки для членів сімей і 
всіх тих, хто з ними проживає.

Не   принижуючи   роль   силових   структур   держави, доцільним є 
встановлення  однакових  умов  виходу  на  пенсію  за  стажем  та  віком. 
Можливості пенсіонерів у віці 45 і 60 років далеко не однакові.

Аналіз організації механізму пенсійного забезпечення інших категорій 
населення на теренах нашої держави показує,  ЩО соціальний захист осіб 
похилого віку має бути достатньо і справедливо організований через систему 
пенсійного  забезпечення.  Особливу  увагу  необхідно  приділити  найбільш 
високоосвіченій  частині  населення  (інтелігенції,  вченим),  які  є  рушійною 
силою у будь-якій державі. Не вчорашні «челночники", духовно і морально 
відсталі індивіди, які в більшості випадків злочинним шляхом прийшли до 
влади,  мають  бути  обличчям,  патріотами  держави,  а  представники 
інтелектуальної праці.

Як  нами вище зазначалось,  пенсійна система  вимагає  рішучих змін. 
Вона  повинна  бути  побудована  на  загальнолюдських,  загальновизнаних 
світових  цінностях.  З  метою  реалізації  наміченого  потрібно  перш  за  все 
розробити програму реформування пенсійного забезпечення людей похилого 
віку.  В  даному  контексті  вважаємо  за  потрібне  скасувати  різного  роду 
джерела  фінансування  тих  чи  інших  категорій  працівників.  Потрібний 
єдиний пенсійний фонд, який би передбачав дійсно справедливий щодо всіх 
механізм  забезпечення  і  соціального  захисту  людей,  які  мають  право  на 
кращу винагороду при виході на пенсію.

Окремим  розділом  пенсійної  реформи  повинен  бути  механізм 
організації  пенсійного забезпечення сільських жителів. У сучасній державі 
підхід  до  всіх  її  громадян  має  бути  справедливим,  а  сама  процедура 
пенсійного  забезпечення  прозорою.  Аморальним  є  позбавляти  прав  і 
можливостей отримати належну пенсію сільським пенсіонерам, які все своє 
життя віддали важкій фізичній праці. Саме ця категорія населення, а також 
працівники  інтелектуальної  праці  є  тією базою,  основою,  яка  забезпечить 
успішний  розвиток  туристичної  галузі  в  Україні  сільській  місцевості  в 
умовах сьогодення та на перспективу.

Соціальна відповідальність туристичного бізнесу в громадянському 
суспільстві.

У  сучасних  умовах  світової  кризи,  яку  умовно  звуть  фінансовою, 
майже для всіх стає зрозуміло, що необхідно дійсно робити все можливе для 
досягнення Цілій Тисячоліття (ООН, 2000), а не намагатись існувати за чужі 
кошти,  використовуючи  чужі  інновації  і  нічого  не  віддаючи  світовій 
спільноті, крім конфліктів та постійного залякування людства.

Вже  багато  створено  світових  інститутів,  які  повинні  опікуватись 
проблемами поступового розвитку світової економічної системи, плануючи 



акції по забезпеченню сталого розвитку народогосподарчих комплексів всіх 
країн ООН. Це і комітети ООН, і група Світового банку, і більш ніж 1500 
міжнародних громадських організацій та багато різноманітних об’єднань на 
регіональних  рівнях.  Але  така  різноманітність  вже  досігла  своєї  головної 
мети – неупередженість інформації (!). Об’єктивність не визиває нарікань, що 
дуже важливо для обґрунтованих кроків по реалізації розроблених світовою 
спільнотою планів.  Тільки ці плани потрібно впроваджувати  у  життя і ми у 
такій  постановці  впираємось  у  стінку  неузгодженості  дій  і  традиційного 
очікування.

Не  відповідальність капіталу організації  сучасним вимогам відчували 
гостро ще у 60-ті роки ХХ століття, тому світ зробив кроки по корегуванню 
організаційних структур крупних корпорацій і монополій. 

Фахівці  нашого  університету  обґрунтували  необхідність   створення 
Міжнародної  Асоціації  Промислово-Фінансових  груп  (див.  Doc  –  431  на 
www  .  cic  -  wsc  .  org   ),  як  самого  ефективного шляху  практичного  подолання 
світової  фінансової  кризи.  Встановлені  джерела  позитивної  динаміки 
інтеграційних процесів у  Європейському Союзі,  які  можуть  бути  посилені 
обґрунтованими  організаційними заходами  по  створенню  етнічно-
соціального  керівничого  прошарку у  Світовій  економіці. Але  які  сучасні 
установи інфраструктури повинні ввійти до цих МАПФГ не пояснили.

На  наш  погляд  –  це  повинні  бути  установи  по  забезпеченню 
найстрімкіше  зростаючої  галузі  –  туристичного  бізнесу.  Тільки  в  такій 
структурі,  як   МАФПГ,  туристичний  бізнес  має  можливість  дійсно  бути 
соціально  відповідальним.  Для  того,  щоб  не  було  затьмарення  швидким 
збагаченням  організаторів  того  чи  іншого  тура,  потрібна  сучасна 
менеджерська  корпоративна  культура,  яка  склалась  і  продовжує  свій 
розвиток у великих корпораціях.   Як кожна сфера діяльності  туристичний 
бізнес  потребує  зваженого  і  відповідального  підходу,  який  базується  на 
цінностях  корпоративної  культури.  Це  з  одного  боку,  а  із  іншого  –  є 
можливість  не  приймати  ризикові  рішення,  які  спокушають  великими 
прибутками, але передбачають зниження безпеки користувачів туристичних 
послуг. Але потрібен туристичний бізнес великим корпораціям та фінансово-
промисловим групам ? Зверніть увагу на такі данні. У світі в другій половині 
ХХ століття темпи зростання доходів від міжнародного туризму були вищі 
ніж динаміка  світового експорту.  В країнах,  де  туризм розвинутий частка 
надходжень  від  туристичних  послуг  в  вартості  експорту  більш  за 
середньосвітовий показник і дорівнює 10-16 %. Наприклад, для Франції він 
на рівні 10,3%, для США – 10,9%, для Італії – 11,5%, для Австрії – 15,7%. А 
для таких країн, як Іспанія (27,6), Туреччина (28,7), Португалія (32,5), Греція 
(38,0), цей показник на рівні 27-38 %.   

Виникає  питання  -  а  який  бізнесмен  відмовиться  від  продуктивної 
галузі  ?  Чому  корпораціям  не  звернути  увагу  на  такий  прибутковий  вид 
надання послуг, де можливо задіяти не тільки низко кваліфіковані кадри (що 
в світі вже необхідно робити), а і цілі кластери інноваційних розробок ?

http://www.cic-wsc.org/


Тому для нас стає безперечним той факт, що МАФПГ буде залучати до 
ФПГ туристичні потужні об’єднання  і окремі фірми.

Зі  свого  боку  ми  пропонуємо  такій  фінансово-промисловій  групі  в 
Україні,  як  Група  Р.Ахметова  (Донецьк,  на  яку  припадає  5,95%  ВВП 
України),  і  до складу якої  входять  Азовсталь,  Єнакіївський металургійний 
завод,  Авдіївський  коксохім,  Центральний  і  Північний  ГЗК, 
Павлоградвугілля,  шахта "Комсомолець Донбасу",  машинобудівні заводи в 
Харкові,  Дружківці  і  Слов'янську,  Фарлсп  Інвест,  Астеліт  тощо;  Перший 
Український  міжнародний  банк,  Донгорбанк,  СК  "Аска";  ФК  "Шахтар", 
придбати  або  краще  розбудувати  потужну  туристичну  інфраструктуру  в 
Криму  і  на  Кіпрі,  зробивши  історично-культурні  маршрути  по  античним 
місцям не тільки максимально дешевими, а і досить інформативними. 

 Для  групи  "Приват"  І.Коломойського  та  Г.Боголюбова 
(Дніпропетровськ), із 3% ВВП України, яка володіє: Укрнафта (43% акцій), 
НПЗ  "Нафтохімік  Прикарпатті!".  НВК  "Галичина",  гірничозбагачувальні 
комбінати,  заводи  феросплавів  тощо,  Приватбанк;  ФК  "Дніпро",  є  сенс 
розбудувати сервісну систему у Закарпатті.

Для групи "Індустріальний Союз Донбасу" С.Тарути та В.Гайдука (До-
нецьк), із 2,5% ВВП України, до якої належать: Алчевський металургійний 
комбінат,  Дніпропетрівський  металургійний  комбінат  ім.  Дзержинського, 
Дніпропетровській  трубний  завод,  Алчевський  коксохім;  ФК  "Металург" 
Донецьк, є сенс звернути увагу на Приазов’є і взагалі на Азовський беріг і в 
Краснодарському краї і  в Ростовській області.  Іншими словами відтворити 
Азовський Регіон, а краще почати будувати Азовський Єврорегіон.

Для    групи   К.  Жеваго,  із   2,4% ВВП  України,  до  якої  належать: 
Полтавський  ГЗК,  Автократ,  Росава;  банк  "Фінанси  і  кредит",  більш 
доречним  було  б  працювати  над  розбудовою  туристичної  системи  в 
центральній Україні.

Теж  саме  можна  запропонувати  і  для  групи  В.  Пінчука 
(Дніпропетровськ), із 2% ВВП України, яка контролює: трубопрокатні заводи 
у  Нижньодніпровську,  Нікополі,  Новомосковську,  Нікопольський  завод 
феросплавів.  Ця  група  вже  вийшла  на  світовий  рівень  із  міжнародними 
проектами,  але  поєднання  досягнень  у  світі  із  розбудовою  бізнесової 
туристичної  інфраструктури  в  Україні,  країні  базування,  дасть  великі  і 
несподівані позитивні наслідки.

Можна  продовжувати,  але  є  сенс  звернути  увагу  на  самий  на  наш 
погляд  цікавий  проект  по  розвитку  наукового  туризму,  який  можливо 
розбудувати у Карпатах.

Практика впровадження результатів дослідження і висновки.
(Програма наукового-туризму для Карпат 

«Джерела майбутнього: Майстерні Цивілізації») 

Обґрунтуванням  для  програма  наукового-туризму  для  Карпат 
«Джерела  майбутнього:  Майстерні  Цивілізації»  може  бути  доповідь 



«Альтернативні джерела майбутнього: Майстерні  Цивілізацій»,  в  який 
наводяться такі факти, а саме.

Сучасні вчені не згадують таких видатних вчених як Закарій Сітчин , 
який  після  30  років  наполегливої  праці  надрукував  революційну  для 
свідомості  людства монографію «Дванадцята  планета»,  а  потім ще чотири 
-«Хронологія  Землі»,  та  Алана  Алфорда,  який  у  монографії  «Боги  нового 
тисячоліття» (1996) зробив спробу обґрунтувати вплив змін прецесії земної 
осі, коли здійснювався перехід  від ери Тельця до ери Овна (4 тисячі літ до 
тепер), на використання Стоунхенджа (Англія) та Мачу-Пікчу в Перу. Багато 
нового і цікавого ці автори спробували розповісти Світу, але не вистачало 
«маленької  дрібнички»,  а  саме  фактів  використання  попередньою  расою 
людства майже невичерпних можливостей нашої планети.

І цікаво, що саме цю «дрібничку» ми знаходимо у відомих усьому світу 
Карпатах   в  ті  часи,  коли  є  все  ж  така  можливість  за  рахунок  розвитку 
демократичних процесів у Східній Європі встановлювати наукові і культурні 
взаємозв’язки  із  народами  Центральної   і  Західної  Європи.  Ми  щиро 
сподіваємось,  що  наші  теоретичні  пошуки  будуть  сприяти  спільному  із 
колегами  з  Євросоюзу  та  Америки  досягненню  взаєморозуміння  відносно 
шляхів використання нашого спільного багатства – Землі, на якій ми все ж 
таки,  як і  всі  попередні  покоління людей і  рас людства,  орендарі.  Але не 
орендарі,  які  не  розуміють  для  чого  і  навіщо  існують,  а  орендарі  які 
розуміють  свою  відповідальність  перед  всесвітом  і  історією  розвитку 
Людства.

Головне на що є сенс звернути увагу так це на те, що всі ці цікаві речі 
знайдені  на хребті  (!).   Яким чином і  якими потребами,  окрім виробничих 
можна пояснити ці сліди обробки ?!

Лесівські камені. Скеля з врубом.



Фото М. Кугутяка.  Сліди встановлення приладів
Але саме цікаве то, що у Карпатах каміння збереглись і не пошкоджені. 

Взагалі ті прилади, які використовували 4000 років до теперішнього часу не 
знищували  так  сильно  каміння,  які  використовувались,  як  конструкційні 
елементи, а можливо і  не тільки як конструкційні елементи. Подивіться на 
камінь із виїмками і Вам все стане зрозуміло. Те що камінь зберігся це досить 
цікаво і дає надію на те, що фахівці зможуть розгадати загадку будівельників 
цих приладів.

А  головне  те,  що  ми  вже  зараз  можемо  стверджувати,  що  такі  самі 
виробництва, як у Карпатах були і в Англії. Всім відомий Стоунхендж.  Він 
має таку ж орієнтировку, як і залишки енергетичної установки в Карпатах.



СТОУНХЕНДЖ – розташування енергетичної споруди

А тепер скажіть, який турист-науковець не поїде у Карпати подивитись 
і  порівняти враження від Стоунхенджа і  знахідки «загадково» оброблених 
каменів у Карпатах ?

Скільки коштів дав англійцям туризм до Стоунхенджу ? Стільки же, а 
може  і  більше  можуть  бути  прибутки  ФПГ,  яка  розбудує  туристичні 
маршрути в Карпатах, від відвідування тільки цих двох міст у Карпатах:



Фото М. Кугутяка.  Головна частини енергетичної споруди..

Схема розташування ніжок-опор.



Фото  В.І. Табачина “Скелі Довбуша” в с. Бубнище 
Болехівської міської ради

Ми  бажали  привести  данні  по  оцінці  туристичної  діяльності  по 
Програмі наукового-туризму для Карпат «Джерела майбутнього:  Майстерні 
Цивілізації», а також дати оцінки непрямих розрахунків туристичного потоку 
у  Карпати  після  застосування  головних  засад  цього  проекту  (коли  піде 
перший  великий  потік  із-за  кордону  бажаючих  подивіться  на  залишки 
енергетичних  споруд).  Але  це  вже  комерційна  складова  і  доводити  її  для 
широкого загалу можливо тільки після реалізації. 

Взагалі  безперечно,  що найбільш потужна інфраструктурна складова 
туристичної галузі сьогодні у Карпатах.



Бажано,  щоб  ця  дисертаційна  робота  привернула  увагу  науковців, 
підприємців  і  широкого  загалу  до  можливостей  Карпат,  до  розбудови 
туристичної галузі.
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