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ІННОВАЦІЇ ТА РОЗВИТОК

ПРОБЛЕМА ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З НАУКОВИМИ
І ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Розвиток туризму, який в сучасних умовах у світо�
вому масштабі набув досить суттєвої динаміки та справ�
ляє значний вплив на розвиток світової економіки та
економік конкретних країн [1], є для будь�якої держа�
ви тим фактором, що визначає характер розвитку інсти�
туцій, які провідні сучасні вчені та фахівці розглядають
як правила гри в суспільстві, що спрямовують людську
взаємодію до досягнення певної мети [2, с. 6—18]. Ту�
ризм у сучасному світі впливає на формування саме тих
правил, які дають можливість вітчизняній економіці
функціонувати в нових умовах, наближених до світових
стандартів та зразків.

У цьому сенсі важливо визначити, яким має бути
туризм у країні за необхідності виконання головної мети
— розвитку її економіки. Такий розвиток має орієнту�
ватися на забезпечення конкурентоспроможності еко�
номіки країни, впровадження інновацій, які дали б мож�
ливість цю конкурентоспроможність забезпечити, тоб�
то має бути інноваційним за своєю суттю, формою та
інструментарієм.

З огляду на це автор вважає актуальним формуван�
ня науково і економічно обгрунтованих національних
пріоритетів, стимулів та інструментів, які сприятимуть
інституційно�інноваційній розбудові економіки країни в
контексті розвитку туристичної діяльності. Організа�
ційною формою взаємодії держави, туристичної галузі,
суспільства та міжнародної спільноти, що дозволяє мак�
симально реалізувати потенціал туристичної галузі, є
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міжнародні туристичні макропроекти, спрямовані на
організацію проведення масштабних знакових подій.
Однією з таких подій, яка відбуватиметься в Україні
найближчим часом, є Чемпіонат Європи з футболу
"Євро�2012" [3].

Перелічені моменти, як і необхідність розгляду ту�
ризму як чинника трансформаційних змін в економіці,
який сприяє впровадженню якісних, характерних для
інноваційного розвитку змін в інституційному середо�
вищі, підвищує здатність країни, її регіонів та міст до
реалізації заходів, подібних до "Євро�2012", характе�
ризує готовність туристичної індустрії та місцевої інфра�
структури забезпечити належний рівень надання турис�
тичних послуг, зумовлюють актуальність даної статті.

Мета наукових досліджень у межах даної статті по�
лягає в розвитку наукових поглядів на туризм як на чин�
ник інституційно�інноваційних змін в економіці за умо�
ви ефективної реалізації в Україні макропроектів міжна�
родного туризму.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Проблеми управління туристичною діяльністю до�

сить широко представлені в працях закордонних вче�
них та фахівців, серед яких особливо слід виділити
В. Мідлтона, В.А. Квартального, М.І. Кабушкіна, у нау�
ковому доробку яких досить повно розглянуто пробле�
ми практики туризму.

Серед вітчизняних учених, які висвітлювали теорію
та формували методологію дослідження туристичної
діяльності, аналізували проблематику розвитку галузі
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туризму в Україні, слід виділити В.К.
Федорченка, А.Т. Матвієнка, М.П.
Крачила, С.І. Поповича, Г.П. Наумен�
ка, В.С. Ковєшнікова.

Поряд із дослідженням праць,
присвячених розвитку туристичної
діяльності, автором даної статті ана�
лізується також науковий доробок,
у якому розглядається інституційна
теорія. Дослідження цієї теорії в
межах даної роботи базувалося на
аналізі наукового доробку на стику
економічної теорії, права, соціо�
логії, психології, політології таких
авторів, як Т. Веблен, Дж. Коммонс,
Дж. Гелбрейт (так звані "старі"
інстутиціоналісти) та Д. Норт, Р.
Коуз, Г. Мюрдаль, У. Істерлі, К.
Менар, Ф. Бем, В. Ойкен, Л. Тевено
(неоінстутиціоналісти). Автор даної
роботи віддає перевагу поглядам
неоінституціоналістів, логіка дослі�
джень яких будується не від аналі�
зу окремих випадків до узагальнень,
а на базі єдиної економічної теорії,
починаючи від загальних принципів
неокласичної економічної теорії і
закінчуючи поясненням конкретних
явищ суспільного життя.

Інституційна теорія в сучасних
умовах активно розвивається, що
значною мірою спричинено нама�
ганнями комплексного дослідження складних економі�
чних процесів в умовах всесвітньої глобалізації, поглиб�
лення міжнародного поділу праці.

ВИКЛАДЕННЯ МАТЕРІАЛУ ТА
РЕЗУЛЬТАТИ

Соціально�економічна дійсність являє собою потік
безперервних і різноманітних кількісних та якісних змін,
тому економічна система, як і будь�яка інша, може ефек�
тивно функціонувати тільки за умови злагодженості й
цілеспрямованості дій її елементів.

У ході розвитку відбувається руйнування старих і
створення нових інституцій, відносин, зв'язків, при цьо�
му система не встигає досягти стійкої економічної рівно�
ваги, оскільки зовнішні та внутрішні фактори її функці�
онування знову змінилися і, як наслідок, виникають нові
макро� та мікроекономічні, соціальні та політичні зру�
шення, виявляються нові закономірності й тенденції [4,
c. 15—27].

Однією з таких тенденцій сучасного світу є розви�
ток туризму як у глобальному масштабі, так і в окремих
регіонах: за останні 50 років динаміка розвитку міжна�
родної туристичної діяльності різко зросла і досягла
світового рівня. "Всесвітня конференція з прибережних
зон" (2003 рік) офіційно визнала туризм найбільшою са�
мостійною галуззю промисловості, на яку припадає
приблизно 5—6% ВНП (валового національного про�
дукту) всіх країн. Уже на даному етапі, тобто після 2010
року, кількість туристів на планеті перевищує 1 мільярд
осіб і постійно зростає [5].

Отже, міжнародний туризм XXI ст. перетворюється
на дієве соціально�політичне явище, що впливає на
світове господарство, економіку багатьох країн і цілих
регіонів. Міжнародний туризм на рівні макропроектів є
однією з найбільших прибуткових і динамічних галузей
сучасної глобалізованої світової економіки.

Характеризуючи взаємозв'язок розвитку туризму та
інституційно�інноваційної розбудови економіки, слід
зазначити, що розвиток — це, перш за все, незворотна
зміна. У цьому сенсі абсолютно стійка економічна сис�
тема не здатна до еволюційного розвитку, бо вона при�
гнічує будь�які відхилення від свого стану і за будь�яко�
го втручання ззовні чи прояву внутрішніх конфліктів
повертається до рівноваги [6].

Саме незворотність змін передбачає, що економі�
чна система під впливом зовнішнього середовища чи
внутрішніх системних протиріч здатна до переходу на
якісно новий рівень еволюційного розвитку, проте ці
зміни за певних умов можуть вести й до деградації си�
стеми [7]. Отже, саме умови визначають характер змін
в економічній системі і за цих певних умов у системі
можуть виникнути як еволюційні, так і руйнівні проце�
си [8].

Автор даної роботи, з огляду на результати дослі�
дження бази інституційної теорії, вважає, що такі умови,
в першу чергу, формуються інституційним середовищем.
Зокрема, Д. Норт, лауреат Нобелевської премії, трак�
туючи положення інституційної теорії, вважає, що інсти�
туції — це системи соціальних правил, до яких включа�
ються норми поведінки, юридичні та формальні прави�

.
.

Рисунок 1. Концептуальна схема дослідження проблеми
забезпечення інституційно�інноваційного розвитку економіки

через реалізацію макропроектів міжнародного туризму
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ла. На його думку, інституції впливають на функціону�
вання економіки через дію на витрати обміну виробниц�
тва, визначаючи розмір суспільних витрат, у першу чер�
гу трансформаційних, які складаються з витрат вироб�
ничих факторів (праці, капіталу, землі), залучених для
зміни технологій та предметів [9].

Важливим у цьому плані є визначення форми та
змісту власне тих інституцій, за яких мають виникнути
процеси еволюційного та інноваційного впорядкування
системи. Виходячи із цього, немає сенсу аналізувати
примарну рівновагу в економіці; набагато важливіше
розуміти системні зміни, тенденції розвитку, зокрема
туризму, їх характер і спрямованість, аналізувати фак�
тори, що визначають ці зміни, а їх сприйняття і розумін�
ня дозволять винайти адекватні механізми впливу на
інституційне середовище.

Залежно від конкретних історичних умов, економі�
чного становища країни, стану світової та національної
економічних систем змінюються завдання, форми і ме�
тоди здійснення економічної політики, спрямованої на
стимулювання інноваційного розвитку економіки через
зміну інституційного середовища. В одних випадках зу�
силля концентруються на подоланні кризових наслідків,
в інших — на посиленні економічного зростання, ско�
роченні й пригальмуванні економічного спаду тощо.

На думку більшості сучасних учених, як закордон�
них, так і вітчизняних, ефективна діяльність у сфері ту�

ризму можлива лише в разі її функціонування в сприят�
ливих інституційних умовах та при її орієнтації на інно�
ваційний розвиток [10]. Особливо це характерно, що
вважає за потрібне відзначити і автор даної роботи, для
масштабних проектів міжнародного рівня — макропро�
ектів міжнародного туризму, які не лише вимагають пев�
них змін в інституційному середовищі, але і, через по�
требу у взаємодії на міжнародному рівні (яка стимулює
обмін досвідом, стандартами та послугами), стають ва�
гомим стимулом для розвитку інституційного середови�
ща. Таким чином, трансформуватися можуть не лише
технології, але й власне інституції. Як зазначає Д. Норт,
"функція офіційних правил — підтримка не всіх, а лише
певних видів обміну" [9, с. 28—36].

З огляду на це окреслений розвиток слід спрямува�
ти в русло інституційно�інноваційного розвитку, що є як
важливим науковим, так і управлінським завданням на
державному рівні.

Автором даної роботи розроблено концептуальну
схему дослідження проблеми забезпечення інституцій�
но�інноваційного розвитку економіки через реалізацію
макропроектів міжнародного туризму (рис. 1).

Основними інституційними чинниками розвитку
міжнародного подієвого туризму у світі є: розвиток полі�
тико�правових засад і державного регулювання турис�
тичної галузі; екологічна ситуація та охорона навколиш�
нього середовища; стан системи охорони та безпеки;
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Рис. 2. Формування міжнародної конкурентоспроможності України
через розвиток туристичного ринку
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стан системи охорони здоров'я та гігієна; пріоритети
сфери подорожей і туризму; транспортна інфраструк�
тура, у тому числі авіаційна та наземного транспорту;
розвиток інфраструктури сфери туризму та супутніх
галузей; цінова конкурентоспроможність; потенціал
людських ресурсів; природнокліматичні ресурси; куль�
турна та історична спадщина.

Створення і впровадження вітчизняної бази гармо�
нізованих за міжнародними вимогами норм та стан�
дартів якості в туристичній сфері та забезпечення не�
обхідних обсягів фінансування цих робіт; запроваджен�
ня на території України спеціальної програми сприяння
реалізації туристичних макропроектів, спрямованої на
гармонізацію українських стандартів з вимогами ЄС з
меншими витратами для державного бюджету, — усе
це дозволить значно просунутись у забезпеченні інсти�
туційно�інноваційного розвитку як туристичної сфери,
так і економіки країни в цілому [10].

На рис. 2 представлено сформований автором статті
на основі аналізу поточної ситуації на туристичному
ринку України узагальнений перелік проблем впровад�
ження макропроектів міжнародного туризму в Україні
та завдань, вирішення яких визначає можливості для
реалізації конкурентних переваг національної економі�
ки та інституційно�інноваційного розвитку економіки
країни.

Таким чином, механізм розвитку інституцій перед�
бачає пристосування поведінки, способу мислення лю�
дей до зміни умов розвитку економіки під впливом, зок�
рема, розвитку туризму, внаслідок чого сама сутність
трансформаційного процесу визначається як процес
еволюційних інституційно�інноваційних змін [2; 5; 7].

ВИСНОВКИ
Рушійною силою еволюції економічної системи слу�

жать перманентні порушення стабільності цієї системи
внаслідок нерівномірності розвитку окремих її еле�
ментів і відносин усередині системи. Значний вплив у
цьому сенсі мають невідповідності темпів і напрямів про�
цесів розвитку, що відбуваються як у самій системі, так
і в зовнішньому середовищі.

Стосовно економіки України, тенденція суттєвого
випередження розвитку світового туризму відносно
розвитку інших секторів економіки має бути важливою
ознакою необхідності змін у правилах гри в суспільстві,
які спрямували б людську взаємодію на досягнення пев�
ної мети — інноваційного розвитку економіки, тобто —
в інституціях. Зі сказаного вище можна зробити висно�
вок про те, що, коли прийняти концепцію ефективності
економіки за умов її еволюційного інноваційного роз�
витку за основну точку відліку, то з'являться важливі
причини для розвитку інституційного середовища з ме�
тою забезпечення розвитку економіки.

Втілення в життя концепції інноваційного розвитку
економіки грунтується на передбаченні та недопущенні
несприятливого розвитку ситуації, що докорінно змінює
методологічну базу управління макропроектами міжна�
родного туризму, її невід'ємними складовими стають
положення еволюційної теорії, системний і ситуаційний
підходи, а орієнтиром — інноваційний розвиток турис�
тичної сфери та економіки країни в цілому. Одночасно
підвищуються вимоги до розробки якісних прогнозів,

моделювання поведінки економічних систем, плануван�
ня, а також аналізу результатів перетворень як найваж�
ливішого елемента самонавчання й розвитку системи
регулювання.

У статті сформульовано концептуальну схему дос�
лідження проблеми забезпечення інституційно�іннова�
ційного розвитку економіки через реалізацію макропро�
ектів міжнародного туризму, що виступають як чинник
еволюційних змін в економіці і потребують, як аргумен�
товано автором, формування ефективного інструмен�
тарію впливу на еволюційний інноваційний розвиток
економіки з боку інституційного середовища. Також
наведено узагальнений перелік проблем впроваджен�
ня макропроектів міжнародного туризму в Україні та
аналіз впливу виконання завдань, спрямованих на вирі�
шення цих проблем у контексті необхідності моделі
інституційно�інноваційного розвитку економіки країни.

Таким чином, саме вплив ефективної реалізації мак�
ропроектів міжнародного туризму на інституційне се�
редовище із застосуванням адекватного ситуації інстру�
ментарію є передумовою переходу на новий, інновацій�
ний, рівень розвитку економіки. Виходячи із цього, важ�
ливе завдання економічної науки полягає у формуванні
теоретичних основ і методологічних підходів, здатних
забезпечити для економічних систем різних рівнів вихід
на траєкторію сталого інноваційного розвитку.
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