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Annotation 
The author conducts in the article the features 

of the modern state of recreation natureuse and 
growth of its value in an economic, social and 
ecological aspect. The necessity of passing to 
the system of market relations in the field of rec-
reation natureuse has been grounded. 

Анотація 
У статті визначено особливості сучасного 

стану рекреаційного природокористування 
та зростання його значення в економічному, 
соціальному та екологічному аспектах. Об-
ґрунтовано необхідність переходу до сис-
теми ринкових відносин у сфері рекреацій-
ного природокористування. 

Ключові слова 
Правове регулювання, управлінські відно-

сини, економіка, природоохоронні регулято-
ри, рекреаційна сфера, рекреаційна діяль-
ність. 

І. Вступ 
Курортно-рекреаційна сфера за останні де-

сятиліття стала провідною галуззю економіки 
багатьох країн світу, що зумовлено рядом со-
ціальних чинників, а саме: збільшенням чисе-
льності населення планети, зростанням його 
культурного рівня, добробуту, прагненням до 
здорового способу життя, активного повноцін-
ного відпочинку тощо. Рекреаційна сфера – 
одна із найбільших користувачів природних 
ресурсів. Саме це призвело до перевантажен-
ня курортно-рекреаційних територій, екстенси-
вного використання рекреаційних ресурсів, 
значної деградації природних ландшафтів. 

ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – дослідити управлінські від-

носини у сфері рекреаційного природокори-
стування. 

ІІІ. Результати 
Дослідженню проблем курортно-рекреа-

ційної сфери та територіальних рекреацій-
них комплексів і систем присвячені праці 
відомих українських і зарубіжних учених: 
М.М. Амірханова, О.І. Амоші, М.В. Багрова, 
О.О. Бейдика, Ю.О. Ведєніна, В.І. Гетьмана, 
Л.С. Гринів, П.В. Гудзя, М.І. Долішнього, 
В.К. Євдокименка, О.В. Живицького, В.С. Крав-
ціва, В.К. Мамутова, М.С. Мироненка, Н.Ю. Не-
дашківської, В.С. Преображенського, М.Ф. Рей-
мерса, В.П. Руденка, І.Т. Твердохлєбова, 
С.В. Трохимчука, О.І. Шаблія та ін. 

За радянських часів в Україні було ство-
рено досить потужне рекреаційне господар-
ство з великою кількістю рекреаційних ресу-
рсів та територій. Розвиток рекреаційної 
сфери носив екстенсивний характер і це 
викликало чималу зацікавленість учених, які 
започаткували і розвинули новий науковий 
напрям – рекреаційне природокористуван-
ня, обґрунтувавши необхідність раціональ-
ного використання природних рекреаційних 
ресурсів, їх відновлення, охорону курортно-
рекреаційних територій та переходу до те-
риторіального планування з урахуванням 
потреб у рекреаційних ресурсах. 

Методично рекреаційне природокористу-
вання необхідно розглядати як єдність таких 
процесів, як організація лікування й оздоро-
влення населення з використанням природ-
них лікувальних ресурсів, попередження 
змін стану довкілля під впливом рекреацій-
ної діяльності, охорона курортно-рекреа-
ційних територій. Особливість рекреаційної 
діяльності полягає у тому, що вона охоплює 
систему закладів і об’єктів санаторно-курорт-
ного лікування, відпочинку і туризму, а також 
природоохоронні об’єкти з режимом особ-
ливого природокористування, служби конт-
ролю і моніторингу навколишнього природ-
ного середовища. Природоохоронна та 
природовідновлювальна діяльність є основ-
ною складовою сфери рекреаційного при-
родокористування. 

Значний внесок у розвиток теоретичних за-
сад рекреаційного природокористування зро-
били науковці Інституту географії Академії наук 
СРСР. Вони розглянули якісні і кількісні харак-
теристики рекреаційних ресурсів, оцінили їх 
стан, визначили проблеми та напрями вдоско-
налення рекреаційного природокористування, 
проаналізували взаємодію рекреаційної галузі 
з природними ресурсами, перспективи освоєн-
ня рекреаційних ресурсів [1, c. 34]. 

Вагомий внесок зробили науковці Львів-
ського відділення Інституту економіки Ака-
демії наук України. Актуальним доробком і 
на сьогодні залишаються напрацювання 
М.С. Нудельмана, в яких обґрунтовано тео-
ретичні та прикладні аспекти рекреаційного 
природокористування, доцільність викорис-
тання програмно-цільового планування рек-
реаційного природокористування, запропо-
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новано методи економічного оцінювання 
природних рекреаційних ресурсів, економі-
ко-математичні моделі управління їх осво-
єнням [5, c. 23]. 

Актуальними є напрацювання науковців 
Інституту економіки промисловості Академії 
наук України, які вивчали економічні, управ-
лінські та правові аспекти організації відпо-
чинку населення, роблячи акцент на фор-
муванні рекреаційних потреб, правовому 
регулюванні рекреаційного природокорис-
тування, розвитку відносин власності [6, c. 
56]. 

Істотними щодо рекреаційного природо-
користування є праці Т.П. Галушкіної, де 
пропонуються конкретні заходи щодо об’єд-
нання курортно-рекреаційних територій в 
еколого-економічні зони з отриманням відпо-
відного статусу та режиму господарювання, 
тобто території, на яких соціально-еко-
номічний розвиток здійснюється за рахунок її 
натуральних багатств за неодмінної умови 
збереження природно-ресурсного потенціа-
лу. У працях вченої обґрунтовано концепту-
ально-організаційні принципи формування 
механізму екологічної санації курортно-рек-
реаційних територій та напрямів збереження 
довкілля на регіональному рівні, розроблено 
рекомендації щодо розгляду питання про 
проведення еколого-економічного експери-
менту щодо відродження і збереження при-
родно-ресурсного потенціалу ряду територій 
рекреаційної спрямованості [2, c. 78]. 

У праці Л.С. Гринів розглянуто методоло-
гічні принципи і методичні основи визначен-
ня нормативної ціни земель оздоровчого 
призначення та бальнеологічних ресурсів 
курортів, запропоновано методику розраху-
нку нормативної ціни природних курортних 
ресурсів, яка визначається на основі розра-
хунку вартісної рентної оцінки земель оздо-
ровчого призначення, та методику визна-
чення диференційованих ставок, орендної 
плати і платежів за забруднення навколиш-
нього середовища на курортах [4, c. 19]. 

У працях В.С. Кравціва оцінено сучасний 
розвиток рекреаційної сфери у контексті 
перспективної політики соціально-економіч-
ної реконструкції регіону, з визначенням ос-
новних критеріїв, серед яких екологічна 
безпека рекреаційного освоєння території; 
дано оцінку рекреаційного потенціалу тери-
торії та проведено аналіз ефективності його 
використання; запропоновано ряд методич-
них підходів щодо роздержавлення та при-
ватизації рекреаційних об’єктів, які розроб-
лені з урахуванням законів України та спе-
цифіки рекреаційної сфери [4]. 

Дослідженню проблем рекреаційної 
сфери і територіальних рекреаційних ком-
плексів присвячені праці О.І. Гулич. У рам-
ках питань розвитку рекреаційної сфери до-
сліджуються проблеми екологічно збалан-

сованого розвитку курортно-оздоровчих те-
риторій, чинників, показників, механізмів 
його регулювання з урахуванням територіа-
льно-просторових компонентів при форму-
ванні стратегії розвитку курортно-
оздоровчих територій, де функціональним 
ядром є курортно-оздоровча екосоціосисте-
ма, якій властива територіально-
функціональна цілісність. Ключовим момен-
том, що впливатиме на визначення чинників 
розвитку курортно-оздоровчої території, ви-
значається дотримання та забезпечення у 
подальшому екологічно збалансованого ро-
звитку територій [3, c. 79]. 

Розвиток сфери рекреаційного природо-
користування поставив перед наукою питан-
ня про необхідність розгляду проблеми, 
пов’язаної з використанням природних рек-
реаційних ресурсів та охороною курортно-
рекреаційних територій. Рекреаційні ресурси 
необхідно розглядати як цілісні природні те-
риторіальні комплекси або ландшафтні тери-
торіальні системи, а їх споживну вартість – 
як сукупність лікувально-оздоровчих, рекре-
аційних та пізнавальних властивостей із зо-
середженням їх на певній території, що за-
безпечує полігамний її розвиток. Тому тери-
торія, яка розвивається з пріоритетом рекре-
аційної сфери на базі наявних природних 
рекреаційних ресурсів, має розглядатись як 
цілісність, що забезпечує функціонування 
різних галузей рекреації. Саме комплексний 
характер рекреаційної діяльності та багатог-
ранність її зв’язків з природними ресурсами 
та умовами визначають доцільність розгляду 
територіальних поєднань природних елеме-
нтів. Отже, природні рекреаційні ресурси – 
це компоненти природного середовища та їх 
територіальні поєднання, які володіють 
сприятливими для рекреаційної діяльності 
властивостями і є чи можуть бути матеріаль-
ною основою для організації лікування, 
оздоровлення, відпочинку та туризму. 

Більшість рекреаційних ресурсів має пев-
ну форму використання в різних сферах гос-
подарювання, тому часто виникають супере-
чності в характері використання природних 
рекреаційних ресурсів певної території, об-
меженість яких ставить питання про раціо-
нальне їх використання в різних сферах гос-
подарювання. Природна складова рекреа-
ційних ресурсів нерозривно пов’язана із зем-
лею і значною мірою характеризується ство-
реним людиною мікросередовищем, зокре-
ма, екстенсивною господарською діяльністю, 
рівнем урбанізації тощо. 

Зростання попиту на рекреаційні ресур-
си, стратегія їх стихійного і нерегульованого 
освоєння, використання та обмеженість ку-
рортно-рекреаційних територій зумовлюють 
необхідність переходу до нових форм рек-
реаційного природокористування, побудо-
ваних на засадах раціонального викорис-
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тання природних рекреаційних ресурсів та 
цільового використання курортно-рекреацій-
них територій. 

Досвід адміністративно-командного пла-
нування та управління у сфері рекреаційного 
природокористування виявив основні недолі-
ки, а саме: значне субсидіювання галузей, які 
експлуатують природні ресурси, відсутність 
або значно занижена плата за їх викорис-
тання, ставлення до природних ресурсів як 
до невичерпного блага, малоефективні ре-
сурсовитратні технології, недосконала сис-
тема контролю за використанням природних 
ресурсів, їх розроблення й експлуатація без 
урахування екологічного чинника. 

Необхідно зазначити, що ні адміністра-
тивно-командна, ні ринкова економіка не 
вирішили проблем, пов’язаних з надмірним 
використанням природних ресурсів, швид-
ким вичерпанням невідновних ресурсів, де-
градацією земель та ландшафтів, кон’юнк-
турним використанням земельних ділянок 
для розвитку тих видів підприємництва, що 
забезпечували б максимальну віддачу у ко-
роткотерміновому періоді без урахування 
потреб наступних поколінь. 

У 60–70-х рр. ХХ ст., коли екологічні про-
блеми загострились, економічно розвинуті 
країни почали активний пошук ефективних 
ринкових і державних регуляторів, їх опти-
мального поєднання з упровадженням змі-
шаних механізмів регулювання. Розвиток 
ринкових відносин у сфері рекреаційного 
природокористування полягає у створенні 
ринку природних ресурсів та відповідної ри-
нкової інфраструктури, проведенні економі-
чного оцінювання ресурсів, формуванні ціни 
з урахуванням екологічних витрат, широко-
му впровадженні економічних та фінансових 
інструментів регулювання. Ринкові механіз-
ми відігравали основну роль в економічній 
сфері, а екологічні проблеми вирішувались 
не тільки ринковими методами, а й завдяки 
активному впровадженню державного еко-
логічного регулювання. Таке поєднання ри-
нкових та державних механізмів регулюван-
ня характерне для багатьох країн, а пошук 
оптимального їх співвідношення продов-
жується і сьогодні. 

Для України ці процеси складніші, оскіль-
ки проблему екологізації розвитку економіки 
потрібно вирішувати в умовах становлення 
ринкових відносин, за умови відсутності до-
сконалої нормативно-правової бази регулю-
вання у сфері природокористування та дос-
віду ринкового господарювання з позицій 
збалансованого розвитку. Наявні економіко-
правові механізми без упровадження надій-
них природоохоронних регуляторів при фо-
рмуванні ринкових відносин призведуть до 
негативних наслідків. Тут ідеться про те, що 
в умовах конкуренції суб’єкти господарю-
вання намагатимуться отримати якомога 

більшу вигоду в найближчий період, вико-
ристовуючи екстенсивні форми господарю-
вання, економлячи на ресурсоощадному 
екологічно безпечному устаткуванні. 

IV. Висновки 
Необхідно розробити концепції переходу 

системи рекреаційного природокористуван-
ня нашої країни на засади збалансованого 
розвитку з широким використанням еконо-
мічних механізмів та ситуативного держав-
ного регулювання. Це має бути досить гнуч-
ка і стабільна система побудови взаємовід-
носин між державними органами влади, 
суб’єктами господарювання та відповідними 
контрольними органами. До основних за-
вдань при формуванні ринкових відносин у 
сфері рекреаційного природокористування 
можна зарахувати: 
– встановлення нормативно-правової, еко-

номічної та політичної стабільності, що 
дасть змогу реалізувати довготермінові 
екологоорієнтовані економічні проекти; 

– впровадження ефективної системи опла-
ти за використання природних ресурсів і 
курортно-рекреаційних територій та аде-
кватне врахування їх реальної цінності в 
цінах споживачів, що зумовить необхід-
ність економії та раціонального їх вико-
ристання в усіх сферах економіки; 

– вдосконалення розвитку відносин влас-
ності на курортно-рекреаційних терито-
ріях, процесів роздержавлення та при-
ватизації для усунення монопольного 
становища держави; 

– розмежування об’єктів загальнонаціональ-
ної, регіональної та місцевої власності і 
встановлення на практиці рівноправності 
різних форм власності; 

– з метою подолання дефіциту рекреацій-
них ресурсів та обмеженості курортно-
рекреаційних територій підвищення інтен-
сивності їх використання, відновлення 
пошкоджених та деградованих, освоєння 
нових ресурсів і територій, які б відповіда-
ли найрізноманітнішим вимогам рекреан-
тів; 

– надання певним територіям статусу ку-
рортно-рекреаційних залежно від того, 
яку роль відіграє рекреація у формуван-
ні господарського комплексу регіону 
(профілююча сфера, пріоритетний на-
прям розвитку, інфраструктурна підсис-
тема господарства). 
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Annotation 
Іn the article the structure of public administra-

tion an Ukraine’s innovative-investment sphere is 
analyzed. It is determines, in particular time a pub-
lic innovative-investment policy is unconcerned 
and provided by the row of public organs practi-
cally isolated. Suggestions over are brought to 
makes perfection of hierarchical structure of public 
administration in an analyzed sphere. 

Анотація  
У статті проаналізовано структуру дер-

жавного управління інноваційно-інвестицій-
ною сферою в Україні. Визначено, що на 
сьогодні державна інноваційно-інвестиційна 
політика є неузгодженою та реалізується 
рядом державних органів практично відосо-
блено. Наведено пропозиції зі вдосконален-
ня ієрархічної структури державного управ-
ління в аналізованій сфері. 

Ключові слова 
Ієрархічна структура, державне управ-

ління, державна політика, інноваційно-
інвестиційна сфера, технологічний розвиток. 

І. Вступ 
Розвиток світової економічної системи, 

починаючи із середини ХХ ст. базується на 
інноваційній основі. Досягнення науково-
технічного прогресу стали визначальним 
фактором динамічного розвитку економік 
провідних країн світу. Водночас безнадійні 
вчорашні аутсайдери сьогодні також демон-
струють значні економічні успіхи саме за-
вдяки інноваційній орієнтації національного 
господарства. Як приклад досить навести 
стрімкий розвиток ряду азійських країн, та-
ких як Тайвань, Сінгапур, Південна Корея, 
Китай загалом та Гонконг – провінція Китаю 
зокрема, а також Малайзія, Індія і навіть 
В’єтнам – розорений багатолітньою грома-
дянською війною та іноземною інтервенцією, 
котрі долучились до інновацієвпроваджува-

льних процесів останніми десятиліттями. На 
сучасному етапі в Україні існує необхідність 
переходу національної економіки на іннова-
ційну основу, відтак наукові дискусії зосере-
дились на визначенні його напрямів та ме-
тодики. Тим більше, що для успішного інно-
ваційного прориву є всі передумови: розви-
нута різнорівнева система освіти, значні на-
уковий і виробничо-технологічний потенціа-
ли. Разом з цим на окресленому шляху іс-
нує і цілий ряд перешкод, які необхідно по-
долати. Серед них варто виділити недоско-
налість чинного законодавства в інновацій-
но-інвестиційній сфері, розпорошеність та 
неузгодженість інноваційно-інвестиційної полі-
тики між галузевими центральними органа-
ми виконавчої влади, мінливість законодав-
ства та відсутність реальної мотивації у ви-
гляді податкових пільг або ж фінансової під-
тримки з боку держави до здійснення інно-
вацієвпроваджувальних процесів. 

Питання державного регулювання та ро-
звитку інноваційно-інвестиційної сфери до-
сліджені у працях вітчизняних (Л. Антонюк, 
Ю. Бажал, В. Бодров, В. Геєць, М. Гера-
симчук, Б. Губський, О. Задорожна, Б. Квас-
нюк, О. Кілієвич, О. Колосов, А. Максюта, 
О. Мертенс, С. Пирожков, І. Розпутенко, 
В. Савчук, Н. Чухрай, В. Юрчишин, Ю. Яко-
вець) та зарубіжних учених (Д. Дайкер, 
П. Друкер, Б. Лессер, К. Мейєр, Х. Рігс, Б. Твісс, 
Д. Тідд та ін.). У наукових розробках зазна-
чених авторів розкриваються окремі питан-
ня становлення і розвитку інноваційно-
інвестиційної сфери економіки як у розвину-
тих країнах, так і в країнах з перехідною 
економікою, зокрема в Україні, визначають-
ся основні аспекти державного управління 
інноваційно-інвестиційним процесом. Вод-
ночас недостатньо дослідженими залиша-
ються питання побудови оптимальної моде-


