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управління лісами і лісогосподарським виробництвом на необхідному рівні не
забезпечується.
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЕФЕКТИВНОГО
ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ

СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Розкривається сутність сталого розвитку, його основні складові, місце і роль
природних ресурсів у його забезпеченні. Обґрунтовуються складові соціально -економічного
механізму ефективного використання рекреаційних ресурсів для забезпечення сталого
розвитку.
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Served the changes that occurred in the socio -economic development of Ukraine. Been
singled out tourism and recreation area that, on the one hand, has enormous resources for its
development, and secondly, it is in the economy of our country is inadequate space .

Provision factors (objective and subjective) that causes this. In this paper, special attention
is paid to the resources that are the basis of development of tourism and recreation industry. It is
emphasized that almost all regions have both natural and cultural and historical resources.
However, they are not used efficiently. Because the work is socio -economic mechanism that ensures
efficient use of these resources. Among the elements of this mechanism serves such as the industry's
transition to an innovative way of development, cluster approach and so on. Reported that the
clustering of tourism and recreation improves quality tourist and recreational services, promotes
the development of small business in this area, expanding opportunities to enter the i nternational
market, increase the competitiveness of products, to accelerate sustainable socio -economic
development.
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Постановка проблеми.  Кризова ситуація в Україні, на жаль, триває. Це
підтверджується і зменшенням виробництва, і низьким життєвим рівнем
населення. Позиціонування нашої держави в міжнародних рейтингах
незадовільне: за рівнем людського розвитку вона посідає одне з останніх місць
серед восьмидесяти країн, за показниками інноваційного розвитку – 52-ге (із
82), за індексом сприйняття корупції – 122-ге. Продукція українських
підприємств є неконкурентоспроможною.

Останнім часом усе більше науковців висувають тезу про те, що подолати
економічну кризу в країні можна шляхом поє днання теоретичних і практичних
досліджень, спрямованих на забезпечення сталого розвитку. До речі, термін
сталий розвиток став відомим ще з початку 80 -х років минулого століття після
виходу книг Дж. Форрестора «Світова динаміка» і Д. Медоуза «Межі росту».
Подальшому його поширенню сприяли робота Д. Медоуза і Дж. Рендерса «За
межами росту», а також доповіді Римського клубу, в яких зазначалось, що
системні кризи сучасної цивілізації спостерігатимуться в першій половині ХХІ
століття1.

Утім Римський клуб був не  перший, хто заявляв про можливість
екологічної кризи. Ще 1973 р. австрійський учений К. Лоренс у своїй праці
«Вісім смертних гріхів людства » прийшов до висновку, що населенню
загрожують:

 перенаселення нашої планети, що потребує захисту від надлишків
соціальних контактів (скупченість посилює агресивність);

 спустошення природного життєвого простору, яке руйнує зовнішнє
природне середовище;

 розвиток техніки і фармакології, з чим пов'язана нетерпимість до
всього, що спричиняє незадоволення;

 відсутність факторів, збережених традицій, які могли б продукувати
селекційний тиск на користь розвитку та збереження норм суспільної
поведінки;

 існуючий розрив із традицією, коли досягається практична точка, за
якою молодому поколінню не вдається досягти взаєморозуміння з
представниками похилого віку;

 зростання кількості людей, що належать до однієї й тієї ж культурної
групи, разом з удосконаленням технічних засобів впливу на суспільну думку
призводить до уніфікації поглядів, якої до сі не знала історія;

 поява і розвиток ядерної зброї, що зумовлює таку небезпеку, як ої не
можна уникнути [1, с. 114].

У світі, скажімо, різко скорочується лісистість. Якщо 100 тис. років тому
наша планета була на 60% покрита лісом, 100 років тому – на 40%, то нині – на
30%. Тому сьогодні науковці б агатьох країн світу працюють над питанням про

1 Суть кризи зводилась до досліду з чашкою Петрі: в обмежену ємність зі смачним
бульйоном поселили декілька бактерій, які стрімко ростуть, а потім задихаю ться у власних
екскрементах і гинуть. Людство і нині збільшується з гіперболічною швидкістю.
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те, як раціонально використовувати наявні ресурси, щоб, з одного боку,
підвищувати добробут населення, а з іншого – зберегти їх і для прийдешніх
поколінь. І тут особливо важлива роль відводиться рекреаційним ре сурсам, на
які Україна багата.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Як відомо, у забезпеченні
сталого розвитку велику роль відіграє туристично-рекреаційна сфера в цілому
та її ресурси. Різні аспекти, пов'язані з їх використанням, досліджувались
багатьма науковцями, серед яких варто назвати: Р. Браймера, Л. Гринів,
В. Євдокименка, А. Клименка, М. Копача, І. Куротченка, В. Кравціва,
О. Любіцеву, Ф. Мазура, Дж. Майкенза, Д. Ніколаєнка, М. Нудельмана,
Є. Панкова, О. Роїна, Ю. Рудяка, М. Рутинського, І. См аля, Д. Стеченка,
Л. Устименка, В. Федорченка, С. Харічкова, В. Цибуха, О. Шаблія та ін ших.

Проте туристично-рекреаційний потенціал в Україні використовується
недостатньо, не забезпечує достатн ьою мірою наповнення бюджетів різних
рівнів, подолання негативних моментів у соціально-економічному розвитку
(інтенсивне піднесення туристично-рекреаційної сфери у світі спостерігається в
країнах зі сприятливою внутрішньою і зовнішньою політикою, стійким
економічним потенціалом, достатнім рівнем культури і соціальної  підтримки
громадян).

Мета статті. Пошук шляхів подолання соціально -економічних
проблем в Україні, забезпечення сталого розвитку шляхом активного
піднесення ролі туристично-рекреаційного сегменту економіки становить мету
дослідження.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом усе більше дослідників
схиляється до думки, що зниженню в країні бідності, рівня безробіття може
сприяти активізація розвитку туристично -рекреаційної сфери (В. Захаров,
С. Бобильов, В. Гуляєв, І. Селиванов, А. Бобров та ін.). У світі ця сфера
економіки динамічно розвивається, що, з одного боку, зумовлено об’єктивною
необхідністю, а з іншого – пропозицією відповідних послуг 

Туристично-рекреаційні потреби залежать від об’єктивних і суб’єктивних
факторів До перших належать: підвищення освітнього та культурного рівня
населення, його мобільності завдяки поліпшенню транспортної доступності;
процеси урбанізації та агломерації; наявність відповідних туристично -
рекреаційних ресурсів тощо  При посиленні впливу зазначених чинників
збільшується попит на послуги екологічного, пізнавального й  аграрного
туризму

Суб’єктивними факторами розвитку туристичної рекреаційної сфери є
реклама, прогноз погоди на сезон, проведення культурних і спортивних заходів 

Загалом на потреби туристично-рекреаційних послуг впливають в
основному еколого-економічні та соціально-економічні умови. Саме останніми,
на наш погляд, можна пояснити суттєве зменшення кількості оздоровлених в
Україні (рис)
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Рис. Динаміка кількості оздоровлених  в Україні по роках, тис. чол.

І це при тому, що наша держава володіє значними туристично -
рекреаційними ресурсами, створеними природою та людиною , а саме
природними, соціально-економічними та культурно-історичними.

До природних ресурсів слід віднести надзвичайно в игідне геополітичне
положення України, мінеральні води, значні поклади лікувальних грязей,
озокерит, сприятливий клімат, мальовничі природні ландшафти, зокрема гірські
масиви Кримських і Карпатських гір, узбережжя Чорного та Азовського морів,
рік і озер тощо Багато українських курортів завдяки їхнім природним ресурсам
відомі в усьому світі. Серед них один із найпопулярніших – Трускавець, що
славиться не лише мінеральними водами, а й чистим, бага тим на кисень та озон
повітрям, теплим кліматом. Його знаменит а Нафтуся у комплексі з іншими
природно-лікувальними факторами – мінеральними ваннами, озокеритом,
фізіотерапією – лікує хронічні запальні захворювання нирок, печінки, жовчних
шляхів, хвороби обміну речовин та багато інших. Це бальнеологічний курорт
світового значення, що має винятково сприятливі умови як для відпочинку, так
й оздоровлення. Щорічно тут відпочиває близько 200 тис. чоловік.

Для розвитку туристично-рекреаційної сфери придатні практично всі
регіони України. В одних переважають природні рекреаці йні ресурси, в інших –
культурно-історичні. Сьогодні важливим завданням є розроб лення та
впровадження такого механізму, який сприяв би підвищенню соціально -
економічного значення досліджуваної сфери, адже вона нині забезпечує 10%
обігу виробничо-сервісного ринку світу Лише в її туристичному сегменті
виробляється 6% світового валового внутрішнього продукту, 7 – світових
інвестицій, 11 – споживчих витрат, 5% – усіх податкових надходжень
зосереджено кожне 16-те робоче місце [2]. Туристично-рекреаційну сферу
можна вважати такою частиною економіки, що не лише забезпечує раціональне
використання вільного часу, відновлення та розвиток фізичних і духовних сил
людини, реалізуючи оздоровчу, лікувально -оздоровчу, пізнавальну,
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культурологічну та інші функції, а й створю є передумови для сталого розвитку.
Щоправда, у структурі її функцій відбуваються певні трансформації, у т.ч.
попиту та пропозиції. Найбільш ґрунтовні зміни щодо попиту відображають
економічний, соціальний і культурний розвиток країни 

Тому сьогодні надзвичайно актуальним є питання вибору оптимальної
стратегії розвитку туристично -рекреаційної сфери та здійснення ефективної
політики стосовно її практичної реалізації. Цьому має сприяти вдосконалення
системи управління нею, використання відповідних механізмів регуляторного
впливу, визначення пріоритетного виду діяльності в кожному конкретному
регіоні. Насамперед це проекти, які найближчим часом можуть забезпечити
високий прибуток і значний соціальний ефект за умов незначних вкладень ,
диверсифікацію джерел фінансування та ефективного використання всіх
ресурсів.

Тобто подальший розвиток туристично -рекреаційної сфери має
орієнтуватися на стійкість, принципово нову стратегію розвитку людства, в
основі якої лежить концепція сталого розвитку. Іншими словами, у процесі
розвитку не повинні знижуватися всі основні показники її функціонування та
мають створюватися умови для відновлення біосфери.

При цьому слід ураховувати тенденції стосовно того, як і де хочуть наші
громадяни відпочивати. Соціологічні дослідження свідчать,  що організованому
відпочинку надають перевагу сімї, а неорганізованому – одинаки, 30%
рекреантів бажають відпочивати сім'ями, 20% – у далекому зарубіжжі,
аргументуючи це більш високим комфортом і безпекою.

Як відомо, результатом діяльності туристично -рекреаційної сфери є
відповідна послуга. Уже сьогодні в багатьох країнах світу виробництво цих
послуг значною мірою визначає структуру регіонального економічного
розвитку. Від уміння їх організації, ефективного виконання туристично -
рекреаційною сферою своїх ф ункцій залежить і рівень попиту на відповідні
послуги. Адже серед її основних функцій є не лише забезпечення оздоровлення
та відпочинку, а й підвищення екологічної та соціальної значимості економіки.

Тому обсяг туристично-рекреаційних послуг має динамічно 2 зростати. За
Дж. Б. Кларком, серед чинників, що зумовлюють динаміку економічних
показників, варто назвати наступні: збільшення кількості населення, зростання
обсягів капіталу, покращення методів виробництва, зміну форм його організації
таким чином, що менш продуктивні підприємства ліквідуються, а продуктивн і
– виживають, а також трансформацію галузевої структури суспільного
виробництва під впливом природних факторів.

На наш погляд, зазначені чинники впливають і на динаміку туристично -
рекреаційного розвитку, зростання обсягу відповідних послуг. Відомо, що
будь-яка така послуга надається в поєднанні з іншими, сприяючи забезпеченню
відновлення робочої сили, покращенню її якості, позитивно впливаючи на
розвиток матеріального виробництва та продуктивн ість праці.

За прогнозами Всесвітньої ради з туризму, світовий туристичний ринок у
найближче десятиліття активно розвивати меться. Вважаємо, що ця тенденція

2 Під динамікою ми розуміємо постійні зміни перш за все економічних елементів та їх
зв’язків у різні періоди часу.
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буде характерна і для нашої країни. І тут на допомогу має прийти держава
(через систему регулювання) , яка повинна сформувати чітку інвестиційну
політику щодо розвитку туристично -рекреаційного бізнесу, передбачивши в
ній:

 створення сприятливого клімату для інвестицій у туристично-
рекреаційний сектор економіки;

 сприяння переходу цієї сфери на інноваційний шлях розвит ку;
 підвищення якості відповідних послуг і доведення останніх

найближчим часом до європейських стандартів.
Функціонування туристично-рекреаційної сфери сприятиме сталому

розвитку в Україні завдяки реалізації Державної стратегії регіонального
розвитку на період до 2015 року, в якій визначено наступні напрями:

 стимулювання розвитку підприємництва, сприяння розбудові та
модернізації туристичної та рекреаційної інфраструктури;

 підвищення якості і забезпечення конкурентоспроможності
вітчизняних пропозицій на сві товому ринку туристично-рекреаційних послуг;

 реконструкція та модернізація існуючої готельної бази, упровадження
нових технологій, економічних стимулів для залучення інвестицій;

 розширення номенклатури послуг за рахунок медичних із широким
використанням рекреаційних і лікувальних властивостей;

 створення збалансованої мережі туристично го і рекреаційного
призначення.

Як свідчить зарубіжний досвід, формуванню передумов для сталого
розвитку сприяє впровадження в туристсько-рекреаційній сфері кластерного 3

підходу. Туристично-рекреаційний кластер – це добровільне об'єднання
взаємодоповнюючих підприємств різних форм власності матеріального і
нематеріального виробництва, соціальної, туристично -рекреаційної сфери, що
тісно співпрацюють із науковими установами, органа ми місцевої влади,
громадськими організаціями для досягнення економічного ефекту від
створення та реалізації конкурентоспроможного продукту. Кластеризація да є
змогу більш ефективно використовувати всі ресурси. Це досягається завдяки
ефективному управлінню та координації роботи підприємств торгівлі, сервісу,
комерційної діяльності; формуванн ю та раціональному використанню цільових
фондів; активному захисту флори, фауни, історико -культурних пам'яток;
залученню різноманітних (організаційно-економічних, соціальних, фінансових,
інформаційних, правових) механізмів управління.

Кластеризація в туристично-рекреаційній сфері поліпшує якість послуг,
активізує розвиток малого підприємництва, розширює можливості виходу на
міжнародний ринок, зростанню конкурентоспроможнос ті її продукції.

Як зазначає Д. Стеченко, кластери доцільно формувати за наступними
напрямами:

 горизонтальним, згідно з яким вони являють собою внутрішнє
підвищення спільного конкурентного потенціалу на ринку збуту виробленого
продукту, більш активного впливу на ціни та інші умови її реалізації, зміцнення

3 За М. Портером, кластер – це зосередження в географічному регіоні взаємопов’язаних
підприємств і установ у межах окремої галузі.
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фінансового стану;
 багатопрофільною вертикальною міжгосподарською інтеграцією, коли

кластер базується за принципом єдиного технологічного ланцюжка на
договірній основі або з реєстрацією юридичної особи;

 багатопрофільним утворенням, що об’єднує підприємства різних видів
діяльності туристично-рекреаційної галузі в межах компактної території [ 2,
с. 376–380].

Поліпшенню якості туристично -рекреаційних послуг, переходу цієї сфери
на інноваційний шлях розвитку спр ияє співробітництво України із Всесвітньою
туристичною організацією (сьогодні існує більше як 250 міжнародних
організацій, що займаються туризмом). Це створює передумови для
подальшого розвитку туристично -рекреаційного ринку, активного до ступу до
інформаційної мережі, прогресивних технологій, іноземних інвестицій тощо.

Висновки та перспективи подальших досліджень . Туристично-
рекреаційна сфера – це складова національної економіки. Водночас її розвиток,
диверсифікація послуг, фінансового забезпечення сприяє у спішному
вирішенню таких гострих економічн их проблем, як збільшення зайнятості
населення, підвищення рівня його життя, оптимізація балансування доходів і
видатків, поліпшення платіжного балансу країни шляхом з ростання валютних
надходжень. У перспективі вона має перетворитись у великий господарський
комплекс із розвинутою матеріально-технічною базою, активно впливаючи на
функціонування транспорту, виробництво сільськогосподарської продукції,
товарів широкого вжитку, сприя ючи перебудові торгівлі, зв'язку, зак ладів
культури та охорони здоров я. Водночас особливу увагу слід приділяти
подоланню необґрунтованих територіальних відмінностей, відновленню
діяльності закладів оздоровчого характеру. Адже, як свідчить статистика, стан
здоровя населення України останнім часом різко погіршився, а кількість
оздоровлених у санаторіях-профілакторіях, будинках, пансіонатах і базах
відпочинку, закладах 1–2-денного перебування – значно зменшилась. Будинків
та пансіонатів відпочинку у 2010–2011 роках не було у 10 регіонах, у
Житомирській, Тернопільській областях вони перестали функціонувати з
1995 року, тому ці напрями оздоровлення населення слід відродити.
Подальший розвиток туристично -рекреаційної сфери доцільно спрямувати на
підвищення якості відповідних послуг, широке використ ання перспективних
схем розвитку як галузі в цілому, так і окремих її ланок зокрема.

Україна володіє значними не лише природними рекреаційними, але і
культурними ресурсами, тому необхідно диверсифікувати туристично -
рекреаційні послуги, у тому числі шляхом активного розвитку культурного
туризму, який позитивно впливає і на матеріальну, і духовну сфери діяльності
людини, систему цінностей та суспільну поведінку. Технологічний прогрес у
досліджуваній сфері, а також засобах зв'язку, транспорті, інших секторах, які
взаємопов’язані з туристично-рекреаційним комплексом, позитивно вплине на
збереження довкілля, забезпечення сталого соціально -економічного розвитку
України загалом.
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ЦІЛЬОВІ ФУНКЦІОНАЛИ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ПРОМИСЛОВОСТІ

Розкрито зміст і регулятори алокаційної стратегії управління забезпеченням
енергоефективності функціонування РПК. Ідентифіковано критерії оцінювання її
результативності та обмеження, які існують в Україні. Розроблено замкнений цикл
формування стратегії, адекватної реальним виробничо -господарським і соціально -
економічним процесам і національній економіці, що здійснено за п’ятнадцятьма етапами
реалізації економетричних, управлінських і системно -універсальних процедур.

Ключові слова: алокаційне управління, фун кціональна стратегія, енергоефективн ість,
регіональні промислові комплекси.

Maintenance of rational distribution and redistribution of functional strategy of
management is exposed by providing of power efficiency of functioning of regional industrial
complexes. Criteria are identified estimations of her effectiveness and limitation, which exist in
Ukraine. The reserved cycle of forming is worked out by adequate to the real productive and
economic, socio-economic terms of functioning of national economy, th at it is formalized after
fifteen implementation of model decisions, administrative and system -universal procedures phases.
Optimization composition of methods is formed, methods and applied tool of adjusting and
adjustment of activity on the increase of l evel of power efficiency of functio ning of regional
economy and her industry. Groups over of measures and regulators, after that providing of
effectiveness of strategic management of functioning real to the sector of regio nal economy power
efficiency becomes probabilistic in case of formalization within the limits of the state of ten
cascades to that the modern regional to trade are incorp orated complex of Ukraine, are brought.

Key words: management of rational distribution and redistribution, functional st rategy,
providing of power efficiency of functioning of regional industrial complexes.

Постановка проблеми. Традиційна енерговитратність усіх без вийняту
секторів вітчизняної економіки є загальновідомою ознакою функціонування
останньої та її регіональних промислових комплексів (РПК), що й обумовлює
низький рівень енергетичної безпеки держави в цілому , її
конкурентоспроможність на зовнішньому і внутрішньому ри нках. У зв’язку з
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