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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Соціально-економічний розвиток окремих територій
пов’язаний з підвищенням ефективності використання рекреаційного потенціалу
шляхом активізації різних видів рекреаційного підприємництва. Економічна криза
90-х рр. минулого століття зумовила зниження ефективності діяльності
спеціалізованих рекреаційних підприємств, що надавали санаторно-курортні та
туристично-оздоровчі послуги, внаслідок відсутності платоспроможного попиту
широкого загалу мешканців країни на рекреаційні продукти, фінансових можливостей
даних суб’єктів господарювання здійснювати модернізацію, реконструкцію і технічне
переоснащення матеріально-технічної бази та інфраструктурного забезпечення,
нерозвиненості систем маркетингу просування вітчизняних туристичних брендів на
міжнародний ринок рекреаційних послуг.
Незважаючи на неструктурованість вітчизняного ринку рекреаційних послуг,
зокрема в сфері формування конкурентного середовища, створення нових
організаційно-правових форм рекреаційної діяльності, виникнення сучасних елементів
рекреаційної інфраструктури, відбувалося стихійне та кон’юнктурне становлення
суб’єктів рекреаційного підприємництва, що частково формували пропозицію
рекреаційних продуктів, яка в докризові роки заповнювалася спеціалізованими
туристично-оздоровчими та санаторно-курортними підприємствами.
Теоретико-методичні основи та особливості розвитку рекреаційнотуристичної сфери розглянуто у працях таких зарубіжних вчених, як: М. Біржаков,
В. Боголюбов, С. Ванхілл, Л. Двайєр, Д. Едвардс, К. Едінгтон, В. Квартальнов,
М. Міроненко, О. Мозговая, В. Орловская, Дж. Річардс, Р. Річардсон, Дж. Трайб,
Д. Холл, О. Яброва та ін.
Проблеми створення, розвитку і регулювання суб’єктів рекреаційного
підприємництва в умовах становлення ринкових відносин та трансформації ринку
рекреаційних послуг досліджено у працях вітчизняних науковців, зокрема:
Н. Андрєєвої. О. Бережної, М. Бутка, Т. Галушкіної, З. Герасимчук, М. Глядіної,
О. Гончар, П. Гудзя, О. Гулич, І. Дишлового, М. Долішнього, С. Дорогунцова,
О. Дудкіної, В. Євдокименка, В. Кифяка, В. Кравціва, Н. Кушнір, Н. Мазур,
М. Мальчик, Н. Мамонтової, В. Мацоли, С. Нездоймінова, В. Павлова, І. Сазонця,
Д. Стеченка, Г. Тарасюк, С. Харічкова, М. Хвесика, Л. Черчик, В. Шмагіної та ін.
Не применшуючи наукового значення результатів досліджень вказаних вчених,
інституціональне підґрунтя розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва на
територіях, що не відзначаються високим рівнем промислового потенціалу і де
сформувалися сприятливі передумови для становлення санаторно-курортного та
туристично-оздоровчого господарства, є сформованим неповною мірою.
Невідпрацьованим залишається механізм формування різноманітних форм
рекреаційних підприємств в умовах інституціональної перебудови відносин власності
на об’єкти природно-рекреаційного потенціалу. Не досліджено механізми підтримки
домогосподарств щодо розвитку зеленого й сільського туризму, формування суб’єктів
рекреаційного підприємництва на основі державно-приватного партнерства,
фінансово-кредитного забезпечення реалізації проектів господарського освоєння
природно-рекреаційного потенціалу, що накопичився у зв’язку з припиненням
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активної сільськогосподарської діяльності на значних територіях. Необхідність
розробки організаційно-економічних основ розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва обумовила вибір теми, визначила мету й основні завдання
дисертаційної роботи, її структуру та зміст.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна
робота пов’язана з тематикою науково-дослідних робіт Національного університету
водного господарства та природокористування, зокрема тем: «Економіко-екологічне
обґрунтування використання природних ресурсів (на прикладі підприємств Західного
регіону України)» (реєстраційний номер – 0106 U 010488, 2008 – 2011 pp .), де
здобувачем запропоновано напрями стимулювання розвитку рекреаційної діяльності
шляхом впровадження концесійного режиму, що дасть можливість підвищити
ефективність використання природно-рекреаційного потенціалу, та «Вдосконалення
економічного механізму використання ресурсного потенціалу суб’єктами
господарювання» (реєстраційний номер – 0112 U 001124, 2012 – 2015 рр.), у межах якої
автором розроблено пропозиції щодо удосконалення механізмів інвестиційного
забезпечення суб’єктів рекреаційного підприємництва та обґрунтовано механізми
нарощування їх інвестиційного потенціалу на основі угод державно-приватного
партнерства.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розроблення
організаційно-економічних засад розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва
в умовах трансформації ринку санаторно-курортних та туристично-оздоровчих
послуг. Для досягнення зазначеної мети були поставлені та вирішувалися такі
завдання:
 уточнити сутність та компонентний склад рекреаційно-туристичних
ресурсів як базової передумови становлення суб’єктів рекреаційного
підприємництва;
 розкрити зміст та виявити характерні риси розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва;
 визначити інституціональні основи розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва в умовах поглиблення ринкових трансформацій;
 охарактеризувати рекреаційно-туристичні ресурси Рівненської області;
 проаналізувати розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури
рекреаційного підприємництва у Рівненській області;
 розробити методичні підходи до рейтингування адміністративних районів
Рівненської області за рівнем розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва;
 обґрунтувати пріоритети розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва
в умовах трансформації ринку туристично-оздоровчих та санаторно-курортних
послуг;
 удосконалити суб’єктно-об’єктну базу регулювання рекреаційного
підприємництва;
 сформувати організаційно-економічні засади нарощування інвестиційного
потенціалу суб’єктів рекреаційного підприємництва на основі угод державноприватного партнерства.
Об’єктом дослідження є процес розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва.
Предметом дослідження є теоретико-методичні підходи та прикладні
положення по розробленню організаційно-економічних засад розвитку суб’єктів
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рекреаційного підприємництва в умовах трансформації ринку рекреаційних послуг.
Методи дослідження. Теоретико-методичною основою дисертаційної роботи
виступають фундаментальні положення економіки та управління підприємствами,
основи мережевої економіки і теорії регулювання підприємницької діяльності.
Дослідження виконано з використанням загальнонаукових підходів, методів і
прийомів: аксіоматичного методу – для виявлення сутності та типових рис
рекреаційно-туристичних ресурсів як базової передумови становлення
рекреаційного підприємництва; методів систематизації та узагальнення – для
визначення змісту і характерних рис розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва в сучасних умовах; інституціонального підходу – для розкриття
інституціональних основ розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва в умовах
поглиблення ринкових трансформацій; статистичного аналізу – для проведення
оцінки передумов та основних тенденцій розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва у Рівненській області; кластерного аналізу – для рейтингування
адміністративних районів за рівнем розвитку рекреаційної інфраструктури;
синергетичного методу – для виявлення позитивних ефектів розвитку суб’єктів
рекреаційного підприємництва на основі угод державно-приватного партнерства;
методу наукової абстракції – для вибору перспективних напрямів нарощування
інвестиційного потенціалу суб’єктів рекреаційного підприємництва.
Інформаційну базу дослідження становлять нормативно-правові акти, звіти
Державної служби статистики України, аналітичні матеріали Головного управління
статистики у Рівненській області, наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених,
фінансова звітність підприємств, результати власних досліджень автора.
Наукова новизна одержаних результатів визначається сукупністю
теоретичних і прикладних положень по розробленню організаційно-економічних
засад розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва. Основні наукові результати
дисертаційної роботи, які характеризують новизну, полягають у наступному:
вперше:
 розроблено
організаційно-економічні
засади
розвитку
суб’єктів
рекреаційного підприємництва на основі налагодження взаємодії між
інституціональними суб’єктами рекреаційної діяльності, підприємницькими
структурами природоексплуатаційної та природоохоронної спрямованості і
суб’єктами сільського й зеленого туризму у формі державно-приватного
партнерства в умовах трансформації суб’єктно-об’єктної бази регулювання
розширеного відтворення рекреаційного продукту та диверсифікації портфеля
рекреаційних послуг, що сприятиме підвищенню ефективності використання
рекреаційно-туристичних ресурсів;
удосконалено:
 спосіб представлення результатів рейтингування адміністративних районів
Рівненської області за рівнем розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва,
який, на відміну від існуючих, передбачає використання методів кластерного
аналізу за окремими критеріями (показниками соціально-економічного розвитку,
потенціалу рекреаційно-туристичних ресурсів й рекреаційно-туристичної
інфраструктури), що дало можливість побудувати матрицю інвестиційної
привабливості рекреаційно-туристичної сфери окремих територій;
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 структурно-логічну побудову рекреаційного кластера, яка, на відміну від
існуючої, базується на використанні в якості інноваційного ядра спеціалізованих
туристично-оздоровчих і санаторно-курортних підприємств у їх тісній взаємодії з
суб’єктами сільського та зеленого туризму, що забезпечить зростання рівня
капіталізації рекреаційного продукту, який формується учасниками даного
об’єднання;
 наукові підходи до запровадження концесійного режиму використання
рекреаційно-туристичних ресурсів, в основу яких, на відміну від існуючих,
покладено ідентифікацію фінансових потоків (концесійних платежів, податків і
зборів), котрі виникають у результаті взаємодії між суб’єктами концесійних
відносин, та обов’язковість інфраструктурних поліпшень, що дозволить залучати
інвестиційний потенціал суб’єктів підприємницької діяльності при збереженні
державної чи комунальної форми власності на рекреаційні блага;
набули подальшого розвитку:
 класифікація рекреаційно-туристичних ресурсів, яка враховує просторові
умови розміщення, часові рамки використання, рівень освоєння природнорекреаційного потенціалу, особливості відтворення в умовах реінжинірингу
рекреаційних систем, що забезпечить впровадження найбільш адекватних для
конкретної складової цих ресурсів форм господарського освоєння;
 структуризація суб’єктів рекреаційного підприємництва, згідно з якою
такими суб’єктами виступають: спеціалізовані (санаторно-курортні та туристичнооздоровчі) підприємства; домогосподарства (суб’єкти зеленого та сільського
туризму); підприємства, які мають високодиверсифіковану структуру видів
виробничо-господарської діяльності, одним з яких є рекреація; підприємства
природно-ресурсного сектора, у постійному та тимчасовому користуванні яких
перебувають природно-ресурсні активи, які відзначаються рекреаційною цінністю,
що уможливить диференціацію інструментів регуляторного впливу на всі фази
ланцюга рекреаційних послуг;
 інституціоналізація форм рекреаційного підприємництва, яка ґрунтується на
детермінації фінансово-економічних, природно-ресурсних та організаційних
чинників, що сприятиме досягненню індикаторів економічної, соціальної та
екологічної ефективності і забезпечить максимізацію комплексного ефекту від
розширення рекреаційних потужностей;
 ідентифікація перспективних видів туристичної діяльності у Рівненській
області на основі оцінки наявних рекреаційно-туристичних ресурсів та сучасного
стану матеріально-технічної бази й інфраструктури рекреаційного підприємництва
даного регіону, що створить передумови для необхідної концентрації інвестиційних
ресурсів щодо реалізації проектів розбудови рекреаційної індустрії;
 теоретичний підхід до вибору пріоритетів стимулювання розвитку суб’єктів
рекреаційного підприємництва та їх об’єднань, який базується на результатах
рейтингування адміністративних районів Рівненської області за критерієм рівня
розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури, що дасть можливість
максимальною мірою використати конкурентні переваги всіх природно-кліматичних
зон даного регіону.
Практичне значення одержаних результатів. Отримані в дисертаційній
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роботі наукові результати та практичні рекомендації дають можливість
удосконалити організаційно-економічні засади розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва в умовах трансформації ринку санаторно-курортних та туристичнооздоровчих послуг. Їх практичне використання уможливить удосконалення
регулювання даного виду бізнесової діяльності та нарощування інвестиційного
потенціалу на основі імплементації угод державно-приватного партнерства.
Пропозиції, які стосуються поширення угод державно-приватного партнерства
у рекреаційній індустрії, використовуються у діяльності Департаменту
економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації при
розробці Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на
2015 рік (довідка № 01/1001-000-90 від 26.01.2015 р.). Наукові розробки, пов’язані з
активізацією рекреаційно-туристичного підприємництва шляхом створення
інститутів державно-приватного партнерства, впроваджено в Управлінні культури і
туризму Рівненської обласної державної адміністрації (довідка № 77/01-08/15 від
27.01.2015 р.). Пропозиції щодо стимулювання розвитку рекреаційної діяльності
шляхом впровадження концесійного режиму використання природно-рекреаційного
потенціалу знайшли практичне застосування в Управлінні охорони, використання і
відтворення водних ресурсів та регулювання рибальства в Рівненській області
(довідка № 02-05/83 від 30.01.2015 р.). Підтвердженням практичного значення
отриманих результатів є використання основних методичних підходів, що
стосуються входження спеціалізованих рекреаційних підприємств у кластерне
утворення в якості інноваційного ядра, у діяльності Профспілкового підприємства
санаторію «Горинь» (довідка № 1/01 від 15.02.2015 р.).
Матеріали
дисертації
використовуються
у
навчальному
процесі
Національного університету водного господарства та природокористування при
викладанні дисциплін «Економіка підприємства», «Обґрунтування господарських
рішень та оцінювання ризиків», «Моделі і методи прийняття рішень в економіці
підприємства» (довідка № 001-369 від 23.02.2015 р.).
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно виконаним і
завершеним науковим дослідженням. Із наукових праць, опублікованих у
співавторстві, у роботі використано ті положення, які отримані автором особисто.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи
апробовані на міжнародних науково-практичних конференціях: «Вплив бюджетноподаткової політики на соціально-економічний розвиток регіону» (м. Херсон,
2009 р.), «Страноведение и регионоведение в современном мире» (м. СанктПетербург, 2010 р.), «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси»
(м. Пінськ, 2010 р.), «Эко- и агротуризм: перспективы развития на локальных
территориях» (м. Барановичі, 2010 р.), «Розвиток туризму в період економічної
кризи» (м. Донецьк, 2010 р.), «Рекреаційно-туристичне природокористування в
Східноєвропейському регіоні: сучасний стан і перспективи» (м. Чернівці, 2010 р.),
«Туристичний бізнес: світові тенденції та національні пріоритети» (м. Харків,
2011 р.), «Зелена економіка. Зелені технології. Зелені інвестиції» (м. Одеса, 2011 р.),
«Еко- і агротуризм: перспективи розвитку на регіональному та локальному рівнях»
(м. Рівне, 2012 р.), «Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку
регіонів» (м. Кременчук, 2013 р.), а також на Всеукраїнській науково-практичній

6

конференції «Україна в умовах глобальної конкуренції: стратегія випереджаючого
розвитку» (м. Донецьк, 2010 р.).
Публікації. За підсумками дисертаційної роботи опубліковано 27 наукових
праць загальним обсягом 8,05 друк. арк. з яких особисто автору належить 6,52 друк.
арк., у тому числі: 11 статей – у наукових фахових виданнях (4,17 друк. арк., з них
3,03 друк. арк. належать особисто автору), в т.ч. 2 – одноосібні, 5 статей – у
виданнях, які включено до міжнародних наукометричних баз, та у закордонних
виданнях (2 друк. арк., з них 1,67 друк. арк. належать особисто автору), 11 тез
доповідей – у матеріалах науково-практичних конференцій (1,88 друк. арк., з них
1,82 друк. арк. належать особисто автору).
Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,
трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг
дисертації становить 212 сторінок друкованого тексту (183 сторінки – основного), що
містить 28 таблиць, 21 рисунок, список використаних джерел, який налічує 152
найменування на 16 сторінках, та 10 додатків на 10 сторінках.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і
завдання, визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, викладено практичну
цінність і новизну одержаних наукових результатів, наведено дані щодо їх апробації
та публікації.
У першому розділі «Теоретичні основи розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва» розкрито зміст та основні складові рекреаційно-туристичних
ресурсів, розглянуто сутність, передумови та характерні риси розвитку суб’єктів
рекреаційного підприємництва, виявлено інституціональні основи розвитку
суб’єктів рекреаційного підприємництва в умовах трансформації ринку
рекреаційних послуг.
Розвиток рекреаційного підприємництва залежить від наявності рекреаційнотуристичних ресурсів, які включають всю сукупність певною мірою
трансформованих компонентів, факторів, умов природного і антропогенного
походження певної території, доведених до ступеня технологічності під впливом
суспільних потреб та можливості прямого використання, які завдяки таким
властивостям, як унікальність, естетична привабливість і лікувально-оздоровча
цінність, можуть бути використані в туристичному і рекреаційному обслуговуванні,
сприяти відновленню сил людини, задоволенню її фізіологічних і соціальних потреб
та розвитку туризму на території.
Дослідження показали, що рекреаційно-туристичні ресурси – надзвичайно
різноманітні за складом і властивостями, їх класифікація може здійснюватися за
багатьма критеріями. Автором запропоновано включити до класифікаційних ознак
рекреаційно-туристичних ресурсів їх поділ за просторовими умовами розміщення,
часовими рамками використання, рівнем освоєння природно-рекреаційного
потенціалу, особливостями відтворення в умовах реінжинірингу рекреаційних
систем. Дана класифікація дає можливість встановити доцільність використання
сучасних форм залучення рекреаційно-туристичних ресурсів у відтворювальний
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процес, щоб забезпечити їх максимально ефективне використання. Рівень освоєння
рекреаційно-туристичних ресурсів визначає масштаби розбудови суб’єктів
рекреаційної інфраструктури, яка сприятиме формуванню передумов для
становлення різноманітних форм рекреаційного підприємництва і створення
регіонального ринку рекреаційних послуг.
Регіональна структура рекреаційно-туристичних ресурсів детермінує
рекреаційну спеціалізацію відповідних територій. Каталізатором ефективного
освоєння
природно-рекреаційного
потенціалу
виступає
рекреаційне
підприємництво – самостійна, ініціативна діяльність суб’єктів господарювання,
спрямована на створення рекреаційного продукту та вихід на ринок рекреаційних
послуг й отримання максимального прибутку, що передбачає освоєння природнорекреаційного потенціалу, використання окремих складових рекреаційної
інфраструктури та матеріально-технічної бази рекреаційної індустрії. На основі
проведених досліджень встановлено, що рекреаційне підприємництво виконує три
основні функції: соціальну, економічну і природоохоронну.
Виходячи з наявних рекреаційно-туристичних ресурсів, з одного боку, та
існуючої матеріально-технічної бази рекреаційної індустрії, – з іншого, основними
завданнями становлення суб’єктів рекреаційного підприємництва виступають:
модернізація, розширене відтворення, реконструкція, перепрофілювання та
диверсифікація діяльності існуючих рекреаційних підприємств та створення
суб’єктів рекреаційного підприємництва на інноваційній основі; впровадження
сучасних методів підтримки суб’єктів сільського й зеленого туризму шляхом
надання кредитних та податкових пільг домашнім господарствам, іншим суб’єктам
підприємницької діяльності, які здійснюють туристично-рекреаційну діяльність;
розвиток інфраструктури рекреаційної діяльності, особливо на сільських
депресивних територіях та територіях надмірної урбанізованості; впровадження
нових форм рекреаційного обслуговування на підприємствах природно-ресурсного
сектора, які мають сприятливі природно-ресурсні передумови для розвитку
рекреаційної діяльності (державні лісогосподарські підприємства та бюджетні
водогосподарські організації).
На основі проведених досліджень встановлено, що суб’єктами рекреаційного
підприємництва виступають спеціалізовані рекреаційні (санаторно-курортні та
туристично-оздоровчі) підприємства; домогосподарства (суб’єкти сільського та
зеленого туризму); підприємства, які мають високо диверсифіковану структуру
видів виробничо-господарської діяльності, одним з яких є рекреація; підприємства
природно-ресурсного сектора, у постійному та тимчасовому користуванні яких
перебувають природно-ресурсні активи, які відзначаються рекреаційною цінністю.
Домінуюче положення на ринку рекреаційних послуг займають суб’єкти
рекреаційного підприємництва, які мають необхідну матеріально-технічну базу та
інфраструктурне забезпечення для виробництва високоякісного рекреаційного
продукту, тобто спеціалізовані рекреаційні підприємства. Саме такі підприємства
мають виступати інноваційним ядром при створенні мережевих рекреаційних
структур. Суб’єкти зеленого та сільського туризму виконують більш звужений
спектр рекреаційних послуг, як правило, туристично-оздоровчого спрямування.
Завдяки доступності рекреаційних послуг за ціновими параметрами та прийнятному
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рівню їх якості ці види рекреаційного підприємництва в останні роки набули
значного поширення.
В умовах загострення конкуренції на ринку рекреаційних послуг все більш
вагомого значення набувають основні чинники розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва, що визначають природно-ресурсні, інституціональні та фінансові
передумови формування портфеля рекреаційних послуг (рис. 1).
Основні чинники розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва
Фінансово-економічні чинники –
диверсифікація джерел інвестиційного
забезпечення нарощування потенціалу
туристично-рекреаційних ресурсів,
розбудови матеріально-технічної бази
та інфраструктури рекреаційної
діяльності

Природно-ресурсні чинники – наявність
сприятливих природно-ресурсних та екологічних
передумов, які визначають придатність наявного
рекреаційного потенціалу для створення
сучасного рекреаційного продукту, що
відповідає запитам вітчизняних та закордонних
споживачів

Організаційні чинники – розбудова суб’єктів рекреаційного підприємництва виступає
інституціональним закріпленням сучасних організаційно-правових форм підприємницької
діяльності на основі впровадження методів корпоративного управління, встановлення
партнерських відносин між власником та користувачем туристично-рекреаційного потенціалу,
злиття та поглинання окремих суб’єктів рекреаційного підприємництва

Рис. 1. Чинники розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва
На думку автора, загальну ефективність суб’єктів рекреаційного
підприємництва необхідно визначати через систему економічних, соціальних й
екологічних показників ефективності господарювання.
У другому розділі «Передумови та основні тенденції розвитку суб’єктів
рекреаційного підприємництва у Рівненській області» охарактеризовано
рекреаційно-туристичні ресурси, матеріально-технічну базу та інфраструктуру
рекреаційного підприємництва у Рівненській області, здійснено рейтингування
адміністративних районів даного регіону за рівнем розвитку рекреаційної
інфраструктури.
Рекреаційне підприємництво розглядається одним із найбільш вагомих
чинників соціально-економічного піднесення Рівненської області, оскільки на її
території є значний природно-рекреаційний потенціал родовищ мінеральних вод
(хлоридно-натрієвих, радонових, бромних) і мінеральних грязей, річкових та
озерних пляжів у зв’язку з наявністю значної протяжності берегової смуги великої
кількості річок та її придатності до використання. Область характеризується багатим
рекреаційним потенціалом лісового фонду та мисливських угідь.
Матеріально-технічну базу та інфраструктуру розвитку рекреаційного
підприємництва у Рівненській області представлено значною кількістю санаторнокурортних та туристично-оздоровчих закладів. Найпотужнішими суб’єктами
рекреаційного підприємництва виступають: орендне підприємство-санаторій
«Червона калина», профспілкове підприємство-санаторій «Горинь», дитячий
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санаторій «Хрінники», база відпочинку «Біле озеро», санаторій-профілакторій ВАТ
«Азот» «Сосновий бір».
За період з 1995 року спостерігається тенденція до скорочення чисельності
санаторно-курортних та оздоровчих закладів. З 1999 р. не функціонують будинки і
пансіонати відпочинку. Кількість санаторіїв у 2006 р. скоротилася до 9, а в 2013
році – до 8. У 2013 р. налічувалося лише 4 санаторіїв-профілакторіїв в області.
Особливо стрімко скоротилася кількість баз та інших закладів відпочинку (табл. 1).
Таблиця 1
Санаторно-курортні та оздоровчі заклади Рівненської області*
Роки

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2013

Санаторії та
пансіонати з
лікуванням
у них
Усього
ліжок
7
859
7
876
8
1150
9
1530
10
1721
9
1324
11
1914
12
2368
11
1979
13
2714
10
1478
9
1378
9
1284
9
1284
9
1284
8
1650

Санаторіїпрофілакторії
усього
10
10
9
8
9
9
9
7
7
7
6
6
6
6
5
4

у них
ліжок
815
765
655
600
783
830
519
515
586
630
494
419
422
415
379
298

Будинки і
пансіонати
відпочинку
у них
Усього
місць
2
37
2
37
2
37
2
12
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Бази та інші
заклади
відпочинку
у них
Усього
місць
21
1705
21
1647
22
1999
23
2344
21
2391
22
1234
22
1278
18
938
17
1288
15
865
14
1257
11
1863
10
1583
8
1174
9
1486
7
696

Дитячі
оздоровчі
табори
у них
Усього
місць
42
3008
40
3217
33
3350
131
3310
21
1510
27
2840
24
2940
66
2180
137
2255
535
2060
535
2577
511
1905
472
2105
559
2165
585
1720
575
1675

* складено за даними Головного управління статистики у Рівненській області
Квінтесенцією фінансово-економічного стану суб’єктів рекреаційного
підприємництва у Рівненській області є ефективність господарської діяльності
санаторію «Червона калина». За період з 2011 р. по 2014 р. на даному підприємстві
спостерігалося зниження ефективності використання запасів. Зокрема, значення
коефіцієнта оборотності запасів зменшувалося в середньому щорічно на 9,3%, а
кількість днів періоду, необхідна для одного обороту запасів, зростала відповідно
на 10,3%. Поряд із уповільненням оборотності запасів в санаторії водночас
зменшувалося значення коефіцієнта оборотності дебіторської заборгованості та
збільшувалося – коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості. За
значенням коефіцієнта концентрації власного капіталу прослідковувалася
тенденція до незначного зниження впродовж 2011-2014 рр., воно наближалося до
одиниці, тоді як значення коефіцієнта концентрації позикового капіталу – до нуля.
Загалом співвідношення позикового і власного капіталу вказує на тотальне
переваження внутрішніх джерел (амортизації та нерозподіленого прибутку)у
фінансуванні діяльності підприємства. Проте в даній ситуації підприємство не
достатньо використовує ефект фінансового важеля, що надає додатковий приріст
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рентабельності підприємства за умови раціонального використання позикових
коштів. В результаті за період з 2011 по 2014 рр. на підприємстві спостерігалося
поступове зниження низки показників ефективності виробничо-господарської
діяльності (табл. 2).
Таблиця 2
Показники ефективності діяльності санаторію «Червона калина»*
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Роки

2011

2012

2013

2014

Середньорічний
приріст, %
-15,8
10,7
-12,8

Рентабельність продажу, %
-11,9
7,1
5,0
5,1
Коефіцієнт оборотності активів
0,315
0,399
0,433
0,427
Рентабельність активів, %
-3,7
2,8
2,2
2,2
Рентабельність капіталу
(коефіцієнт прибутковості
власного капіталу), %
-3,9
3,0
2,3
2,3
-11,8
5. Коефіцієнт фінансового
левериджу (коефіцієнт
фінансового важеля)
23,614 31,860 13,324 18,583
-7,7
6. Фондовіддача, грн./грн.
-0,061
0,047
0,039
0,040
-8,1
7. Витрати на 1 грн. реалізованої
(товарної) продукції, грн./грн.
1,005
0,803
0,797
0,824
-6,4
8. Рентабельність продукції, %
-0,5
24,5
25,4
21,3
-6,7
9. Операційна рентабельність
продажу, %
-11,9
7,1
5,0
5,1
-15,8
10. Коефіцієнт зносу основних
засобів
0,588
0,602
0,614
0,624
2,1
* розраховано автором за даними фінансової звітності санаторію «Червона калина»

Низхідний тренд в динаміці показників ефективності виробничогосподарської діяльності санаторію «Червона калина» зумовлений пасивністю
даного суб’єкта господарювання в напрямі залучення позикових фінансових
ресурсів, що вимагає зміни стратегічних пріоритетів у взаємодії з фінансовокредитними установами та інституціональними інвесторами, в тому числі і в рамках
формування інтегрованих підприємницьких об’єднань та мережевих структур.
З метою диференціації інструментів підтримки активізації рекреаційного
підприємництва в розрізі адміністративних районів Рівненської області на основі
використання елементів кластерного аналізу було розраховано інтегральний
показник
інвестиційної
привабливості
рекреаційно-туристичної
сфери
адміністративних районів Рівненської області, що базується на інтегральних
показниках природно-рекреаційного потенціалу, рівня соціально-економічного
розвитку та наявної рекреаційно-туристичної інфраструктури. Це дало можливість
побудувати матрицю визначення інвестиційної привабливості рекреаційнотуристичної сфери адміністративних районів Рівненської області.
Найбільш інвестиційно привабливими є райони з поєднанням високого рівня
розвитку соціально-економічної сфери, рекреаційно-туристичної інфраструктури та
природно-рекреаційного потенціалу. Райони, що мають значні природні рекреаційні
ресурси
та
недостатній
рівень
соціально-економічного
розвитку
й
інфраструктурного забезпечення, теж можуть розглядатись як перспективні для

11

інвестицій у розвиток рекреаційно-туристичної сфери.
У третьому розділі «Удосконалення організаційно-економічних засад
розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва» обґрунтовано пріоритети та
інституціональні передумови активізації рекреаційної діяльності, розроблено
напрями удосконалення суб’єктно-об’єктних відносин регулювання діяльності
рекреаційного підприємництва, сформовано механізми нарощування інвестиційного
потенціалу суб’єктів рекреаційного підприємництва на основі державно-приватного
партнерства.
На основі проведених досліджень природно-рекреаційних ресурсів та стану
матеріально-технічної бази рекреаційної індустрії Рівненської області було
обґрунтовано першочергові заходи щодо формування сприятливих соціальноекономічних та політико-правових умов розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва в даному регіоні. Такими заходами виступають: інвентаризація
наявного природно-рекреаційного потенціалу, діючих туристично-оздоровчих та
санаторно-курортних закладів; інституціоналізація сучасних форм державноприватного партнерства щодо використання рекреаційних ресурсів у зв’язку з тим,
що останні перебувають у державній власності та не можуть бути передані у
приватну власність; забезпечення інституціональних та методичних передумов
реалізації пілотного проекту щодо розбудови матеріально-технічної бази та
інфраструктури рекреаційної індустрії на найбільш привабливих для розвитку
туристично-оздоровчого та санаторно-курортного господарства територіях.
З метою активізації діяльності суб’єктів рекреаційного підприємництва у
Рівненській області також необхідно: законодавчо розширити спектр інструментів
прямого та непрямого стимулювання розширеного відтворення місцевого природнорекреаційного потенціалу; надати можливість органам місцевого самоврядування та
регіональної виконавчої влади виступати ініціаторами створення рекреаційних
кластерів на базі діючих спеціалізованих рекреаційних підприємств та суб’єктів
сільського туризму; розробити типові форми угод щодо передачі у концесію
окремих складових природно-рекреаційного потенціалу та суб’єктів туристичнооздоровчого і санаторно-курортного господарства. Прикметними рисами
відзначаються проблеми становлення рекреаційного підприємництва в Поліській
зоні. Розвиток суб’єктів рекреаційного підприємництва в цій зоні значною мірою
детермінується наявністю сучасної системи регулювання даного виду діяльності.
Ефективною формою державно-приватного партнерства для активізації
рекреаційної діяльності є концесійний режим використання окремих складових
природно-рекреаційного потенціалу. Концесієдавцями виступатимуть органи
місцевого самоврядування та органи регіональної виконавчої влади.
Концесіонерами будуть як резиденти, так і нерезиденти. Концесієдавець буде
здійснювати платежі у державний та місцеві бюджети у зв’язку з отриманням
доходів від передачі природно-рекреаційного потенціалу концесіонеру. Концесіонер
за отриману ним в термінове користування складову природно-рекреаційного
потенціалу сплачуватиме концесієдавцю концесійні платежі.
З метою нарощування інвестиційного потенціалу суб’єктів рекреаційного
підприємництва необхідною є імплементація рекреаційних кластерів, які
створюватимуться з ініціативи органів місцевого самоврядування, суб’єктів
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рекреаційного підприємництва та інших зацікавлених сторін. Інноваційним ядром
кластера виступатимуть спеціалізовані туристично-оздоровчі та санаторно-курортні
підприємства, що тісно взаємодіятимуть з суб’єктами сільського туризму (рис. 2).

Органи місцевого
самоврядування

суб’єкт
сільського
(зеленого)
туризму № 1
суб’єкт
сільського
(зеленого)
туризму № 2

Туристичні
агентства

Регіональні органи
виконавчої влади

Інноваційне ядро
спеціалізовані туристичнооздоровчі та санаторнокурортні підприємства
кластера

Консалтингові
компанії

Фінансово-кредитна
установа

суб’єкт
сільського
(зеленого)
туризму № 3
суб’єкт
сільського
(зеленого)
туризму n-й

Вищі навчальні
заклади

Рис. 2. Структура рекреаційного кластера
У роботі пропонується створення рекреаційного кластера на базі інноваційного
ядра, яким виступить санаторій «Червона калина». Дослідження показали, що
навколо даного інноваційного ядра мають скупчуватися суб’єкти сільського й
зеленого туризму, які надають значно вужчий спектр рекреаційних послуг, але їх
перевагою є вища цінова доступність рекреаційних благ. При цьому функціонування
спеціалізованих туристично-оздоровчих і санаторно-курортних підприємств та
суб’єктів сільського туризму не має бути взаємовиключним, а навпаки –
взаємодоповнюючим. Тобто спеціалізовані рекреаційні підприємства надають ті
види послуг, які потребують спеціальних знань у галузі медичного та санаторного
обслуговування, а суб’єкти сільського й зеленого туризму – допоміжні послуги
пізнавального і розважального характеру.
Для оцінки синергетичного ефекту діяльності підприємницьких структур у
складі рекреаційного кластера використано методику оцінки потенційної економії
від злиття і поглинання. Синергетичний ефект оцінено на основі трьох груп
основних показників: розміру вигоди від синергетичного ефекту, ймовірності його
досягнення і часу отримання вигод.
Найбільш адекватно про доцільність об’єднання спеціалізованих рекреаційних
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підприємств та суб’єктів зеленого й сільського туризму у рекреаційний кластер
будуть свідчити показники рентабельності. Розрахунок синергетичного ефекту
проведено на основі фінансової звітності спеціалізованого рекреаційного
підприємства та статистичних даних про діяльність домогосподарств – суб’єктів
сільського й зеленого туризму (табл. 3).
Таблиця 3
Показники ефективності функціонування санаторію «Червона калина»
та домогосподарств, що формують кластер*
Поза межами
В умовах
рекреаційного рекреаційного
кластера
кластера
Санаторій «Червона калина»
Рентабельність продажу, %
5,1
5,4
Рентабельність активів, %
2,2
2,4
Рентабельність капіталу (коефіцієнт
прибутковості власного капіталу), %
2,3
2,6
Операційна рентабельність продажу, %
17,6
17,8
Домогосподарства
Заповнюваність приватних номерів, %
65
71
Валовий дохід домогосподарства, грн.
6000
6700
Показники

Приріст
показників,
%
0,3
0,2
0,3
0,2
6
11,7

* розраховано автором на основі власної методики

Вагомою перевагою кластера є те, що його учасники можуть спільними
зусиллями реалізовувати необхідні для кожного з них великі проекти та ініціативи.
Стратегічною метою розвитку рекреаційного кластера є досягнення лідерства в
туристичному секторі ринку більшого масштабу, наприклад, Західного та
Північного Полісся в цілому та на міжнародних ринках.
Формування інститутів державно-приватного партнерства (концесійного і
орендного режиму, кластерних утворень, комунальних підприємств) у сфері
рекреаційного підприємництва дасть можливість забезпечити: ефективніше
використання наявного рекреаційного потенціалу; збільшення кількості рекреантів
завдяки розширенню спектра рекреаційних послуг; диверсифікацію виробничогосподарської діяльності домогосподарств і відповідно підвищити рівень зайнятості
і доходів сільського населення; легалізацію прихованого рекреаційного
підприємництва; залучення іноземного капіталу у місцеву рекреаційну індустрію;
збільшення замовлення для суміжних галузей; переорієнтацію регіонального
господарського комплексу з ведення трудомістких видів діяльності на розвиток
сфери послуг тощо.
ВИСНОВКИ
У роботі розроблено теоретико-методичні основи і практичні рекомендації
розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва в умовах трансформації ринку
санаторно-курортних та туристично-оздоровчих послуг і сформовано систему
регулювання їх діяльності в умовах диверсифікації портфеля рекреаційних послуг.
Проведене дослідження дозволяє зробити такі висновки:
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1. Встановлено, що в основу класифікації рекреаційно-туристичних ресурсів в
умовах трансформації ринку рекреаційних послуг має бути покладено наступні
критерії: за походженням; за вичерпністю; за функціональним призначенням; за
територіальним розповсюдженням; за обсягом доступної інформації; за характером
використання компонентів природного середовища; за цільовим призначенням; за
ступенем освоєння; за формою використання; за частотою використання; за
можливостями використання; за об’єктами використання.
2. Доведено, що суб’єктами рекреаційного підприємництва виступають
спеціалізовані рекреаційні підприємства; домогосподарства-суб’єкти зеленого й
сільського туризму; підприємства, які мають високодиверсифіковану структуру
видів виробничо-господарської діяльності, одним з яких виступає рекреація;
підприємства природно-ресурсного сектора, у постійному та тимчасовому
користуванні яких перебувають природно-ресурсні активи, які відзначаються
рекреаційною цінністю.
3. Встановлено, що фінансово-економічні, природно-ресурсні та організаційні
чинники значною мірою детермінують розвиток суб’єктів рекреаційного
підприємництва, сприяють максимізації комплексного (економічного, медикобіологічного, екологічного, соціального) ефекту від розширення потужностей
рекреаційної індустрії у всіх фазах рекреаційного ланцюга та диверсифікації
портфеля рекреаційних послуг.
4. На основі результатів дослідження природно-рекреаційного потенціалу,
визначення особливостей територіальної організації санаторно-курортної сфери,
результативності господарської освоєння рекреаційно-туристичних ресурсів
обґрунтовано перспективні види туристичної діяльності у Рівненській області,
зокрема: мисливський, культурно-пізнавальний, сільський, паломницький та
активний туризм.
5. Розроблено методичні підходи до рейтингування територій за показниками
соціально-економічного розвитку, рівня потенціалу природних рекреаційних
ресурсів, рівня розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури, що дало
можливість побудувати матрицю інвестиційної привабливості рекреаційної індустрії
адміністративних районів, яка виступає передумовою диференціації інструментів
підтримки суб’єктів рекреаційного підприємництва.
6. Обґрунтовано, що вибір пріоритетів та інструментів стимулювання
розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва та їх об’єднань у Рівненській
області має враховувати структурні пропорції економіки адміністративних районів,
міжрайонну диференціацію рівнів потенціалу природних рекреаційних ресурсів,
місткість готельних закладів та транспортну доступність, концентрацію
інвестиційних ресурсів, в тому числі й на найбільш депресивних сільських
територіях.
7. Встановлено, що розширене відтворення потенціалу суб’єктів
рекреаційного підприємництва в умовах інвестиційних обмежень забезпечується
налагодженням взаємодії між інституціональними суб’єктами рекреаційного
підприємництва
(санаторно-курортними
та
туристично-оздоровчими
підприємствами), підприємницькими структурами природоексплуатаційної та
природоохоронної спрямованості (лісогосподарськими підприємствами та
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водогосподарськими організаціями), суб’єктами зеленого й сільського туризму як на
статутній, так і на договірній основі.
8. Визначено, що ефективною формою активізації рекреаційного
підприємництва в умовах реінжинірингу осушених територій є використання
рекреаційно-туристичних ресурсів на основі концесійних угод, які, на відміну від
угод оренди та інших угод державно-приватного партнерства, передбачають
обов’язкові інфраструктурні поліпшення, в першу чергу об’єктів туристичнорекреаційної інфраструктури, що мультиплікативним чином відображається на
темпах розвитку рекреаційної індустрії як окремих територіальних громад, так і
адміністративного району в цілому.
9. Встановлено, що каталізатором активізації розвитку суб’єктів
рекреаційного підприємництва виступає взаємодія спеціалізованих рекреаційних
підприємств та суб’єктів зеленого й сільського туризму на основі формування
кластерного об’єднання. Санаторно-курортні та туристично-оздоровчі підприємства
слугують інноваційним ядром кластеру, що дасть можливість розвивати рекреаційну
інфраструктуру як спеціалізованих, так і неспеціалізованих суб’єктів рекреаційного
підприємництва.
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АНОТАЦІЯ
Кондратюк О. І. Розвиток суб’єктів рекреаційного підприємництва. – На
правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за
спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами
економічної діяльності). – Національний університет водного господарства та
природокористування, Рівне, 2015.
Дисертацію присвячено проблемі розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва. У роботі розкрито сутність рекреаційно-туристичних ресурсів як
базової передумови становлення суб’єктів рекреаційного підприємництва.
Розглянуто передумови та характерні риси розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва. Виявлено їх інституціональні основи розвитку в умовах
трансформації ринку рекреаційних послуг.
Наведено детальну характеристику природних рекреаційних ресурсів
Рівненської області. Проаналізовано наявність і особливості використання
матеріально-технічної бази та інфраструктури рекреаційного підприємництва.
Розроблено методичні засади визначення інвестиційної привабливості рекреаційно-
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туристичної сфери області.
Обґрунтовано пріоритети та інституціональні передумови активізації
рекреаційної діяльності. Запропоновано напрями удосконалення суб’єктнооб’єктних відносин в системі регулювання рекреаційного підприємництва.
Сформовано організаційно-економічні засади розвитку суб’єктів рекреаційного
підприємництва на основі державно-приватного партнерства.
Ключові слова: суб’єкти рекреаційного підприємництва, кластерний аналіз,
державно-приватне партнерство, рекреаційний кластер, концесійний режим.
АННОТАЦИЯ
Кондратюк
О.
И.
Развитие
субъектов
рекреационного
предпринимательства. – На правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специальности 08.00.04 – экономика и управление предприятиями (по видам
экономической деятельности). – Национальный университет водного хозяйства и
природопользования, Ровно, 2015.
Диссертация посвящена проблеме развития субъектов рекреационного
предпринимательства. В работе раскрыта сущность рекреационно-туристических
ресурсов как базовой предпосылки становления субъектов рекреационного
предпринимательства, проанализированы их основные составляющие и приведена
классификация. Рассмотрены предпосылки и характерные черты развития субъектов
рекреационного предпринимательства. На основе проведенных исследований
установлено, что субъектами рекреационного предпринимательства выступают
специализированные
рекреационные
(санаторно-курортные
и
туристскооздоровительные) предприятия; домохозяйства (субъекты сельского и зеленого
туризма); предприятия, которые имеют диверсифицированную структуру видов
хозяйственной деятельности, одним из которых выступает рекреация; предприятия
природно-ресурсного сектора (лесохозяйственные и водохозяйственные).
Проанализированы институциональные основы развития субъектов рекреационного
предпринимательства в условиях углубления рыночных трансформаций.
Проведенные исследования показали, что возникает необходимость расширения
спектра организационно-правовых форм рекреационного предпринимательства.
Приведена подробная характеристика природных рекреационных ресурсов
Ровенской области. Установлено, что имеются значительные запасы природных
рекреационных ресурсов (водных, лесных, охотничьих, фаунистических,
минеральных и других), которые создают предпосылки для развития
рекреационного хозяйства. Однако, обнаружено, что в области не сформировалась
соответствующая
рекреационно-туристическому
потенциалу
материальнотехническая база и инфраструктура. Ровенская область, исходя из особенностей
рекреационного потенциала, является перспективным регионом для развития
охотничьего, паломнического, культурно-познавательного, активного и сельского
туризма. С целью дифференциации инструментов активизации рекреационного
предпринимательства в разрезе административных районов Ровенской области на
основе использования элементов кластерного анализа был рассчитан интегральный
показатель инвестиционной привлекательности рекреационно-туристической
сферы, основанный на интегральных показателях природно-рекреационного
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потенциала, уровня социально-экономического развития и имеющейся
рекреационно-туристической
инфраструктуры.
Была
построена
матрица
определения инвестиционной привлекательности рекреационно-туристической
сферы административных районов Ровенской области.
В роботе обосновано приоритеты и институциональные предпосылки
активизации
рекреационной
деятельности.
Предложены
направления
усовершенствования субъектно-объектных отношений в системе регулирования
деятельности рекреационного предпринимательства. Доказана необходимость
налаживания
взаимодействия
между
институциональными
субъектами
рекреационного предпринимательства, предпринимательскими структурами
природоексплуатационной и природоохранной направленности и субъектами
сельского и зеленого туризма. Сформированы организационно-экономические
основы развития субъектов рекреационного предпринимательства на основе
государственно-частного партнерства. Разработаны методические подходы по
внедрению концессионного режима использования природно-рекреационных
ресурсов. Предложена структурно-логическая схема построения рекреационного
кластера, которая предусматривает использование как инновационного ядра
специализированных рекреационных предприятий в их тесном взаимодействии с
субъектами сельского туризма, другими субъектами рынка рекреационных услуг.
Ключевые слова: субъекты рекреационного предпринимательства,
кластерный анализ, государственно-частное партнерство, рекреационный кластер,
концессионный режим.
SUMMARY
Kondratyuk O. I. The development of the subjects of recreational
entrepreneurship. – Printed as manuscript.
The thesis for a scientific degree of the Candidate of Economic sciences in specialty
08.00.04 – Economics and Enterprises Management (by economic activities).– National
University of Water Management and Nature Resources Use, Rivne, 2015.
The thesis is devoted to the development of the subjects of recreational
entrepreneurship. The paper reveals the essence of recreational and tourism resources as
the basic conditions of recreational entrepreneurship formation. The essence, prerequisites
and characteristics of the recreational entrepreneurship development are considered. The
institutional foundations of the recreational entrepreneurship development in terms of
transformation of the recreational services’ market are discovered.
The detailed description of natural recreational resources of Rivne region is shown.
The availability and the using features of the material-technical base and infrastructure of
the recreational entrepreneurship are analyzed. Methodical principles of the determining of
the investment attractiveness of recreational entrepreneurship are worked out.
The priorities and institutional preconditions of the recreational entrepreneurship
intensification are grounded. The directions of the improvement of subject-object relations
in recreational entrepreneurship regulation are suggested. Organizational and economic
principles of recreational entrepreneurship development based on public-private
partnership are formed.
Key words: subjects of recreational entrepreneurship, cluster analysis, publicprivate partnership, recreational cluster, concession regime.

