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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера туризму в економіці країни виступає як дже#

рело валютних надходжень, що сприяє збільшенню пла#

тіжного балансу і ВВП, диверсифікації економіки, за#

безпечення зайнятості, зростання прибутків, а отже

підвищення рівня добробуту нації. Динамічний розви#

ток сфери туризму здійснює і мультиплікаційний ефект

на інші галузі економіки, в яких активізується інвести#

ційна діяльність — зростають капітальні активи, ство#

рюються нові робочі місця, розширюється обіг коштів.

В той же час, традиційні методи та підходи фінансово#

го забезпечення не забезпечують ефективного і стійко#

го функціонування та розвитку сфери туризму.

В економічній літературі досить широко досліджені

аспекти фінансового забезпечення. Проте немає єдино#

го методичного підходу, щодо його визначення. В Україні

практично відсутні комплексні дослідження, присвячені

фінансовому забезпеченню інвестиційної діяльності га#

лузевого спрямування, зокрема сфери туризму.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Значну увагу фінансовому забезпеченню приділя#

ли зарубіжні та вітчизняні вчені: В. Бочаров, О. Гривкі#
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Здійснено теоретичний аналіз дефініції "фінансове забезпечення інвестиційної діяльності
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тегічну мету фінансового забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму. Дослі�
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вська, А. Ковальова, Ю. Куліченко, О. Леось, Т. Майо#

рова, О. Москаль, В. Опарін, І. Петровська, А. Поруч#

ник, І. Рудченко та інші.

Актуальні питання галузевих особливостей фі#

нансового забезпечення сфери туризму досліджува#

ли С. Захарчук, Я. Григор'єва, В. Гуменюк, І. Кравчук,

А. Охріменко. Однак окремі аспекти цієї проблеми

з'ясовано не повністю, в тому числі, більш детально#

го дослідження потребують питання пов'язані з по#

шуком джерел та шляхів активізації фінансового за#

безпечення інвестиційної діяльності в сфері туризму.

Це і зумовило вибір та підтверджує актуальність теми

цієї статті.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Розглянути понятійну категорію "фінансове забез#

печення інвестиційної діяльності підприємств сфери ту#

ризму" в сучасній економічній науці. Виокремити особ#

ливості сфери туризму, які необхідно враховувати при

дослідженні сутності поняття "фінансове забезпечення

підприємств сфери туризму". Визначити стратегічну

мету фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

підприємств сфери туризму. Дослідити його основні еле#
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менти: методи, джерела, форми фінансування та від#

повідні важелі та інструменти впливу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Інвестування сфери туризму є важливою умовою роз#

витку туристичних ринків, розширення їх можливостей і

масштабів, поліпшенні якості послуг, що надаються.

Інвестиції відіграють важливу роль в управлінні роз#

витком туризму як у країні загалом, так і в регіонах. Обся#

ги інвестицій необхідно аналізувати і прогнозувати у про#

цесі розробки заходів щодо формування матеріально#тех#

нічної бази туризму, схем розміщення і розвитку турис#

тських об'єктів, податковому прогнозуванні, формуванні

банків даних туристичних інвестиційних проектів, прове#

денні заходів щодо стандартизації, сертифікації турпро#

дукту, ліцензування туристської діяльності, при плануванні

зайнятості і доходів населення, розвитку інфраструктури.

На макроекономічному рівні інвестиції формують

основу майбутнього зростання, розвитку економіки. На

мікрорівні, рівні підприємств сфери туризму, інвестиції

сприяють розширенню спектру туристичних послуг, не#

допущенню надмірного морального і фізичного зносу

основних фондів підприємств, підвищенню технічного

рівня обслуговування туристів та якості й забезпечення

конкурентоспроможності туристських послуг підпри#

ємств сфери туризму.

Сфера туризму є каталізатором економічного роз#

витку країни, оскільки здійснює стимулюючий вплив на

розвиток галузей економіки (транспорт, зв'язок, вироб#

ництво товарів народного споживання та ін.).

Важливого значення набуває питання фінансового

забезпечення інвестиційної діяльності підприємств сфе#

ри туризму.

Ряд науковців розглядають "фінансове забезпечен#

ня" як метод фінансового механізму, за допомогою яко#

го формують і використовують фонди коштів: В. Гми#

ря, О. Третякова. На їх переконання, належне фінансо#

ве забезпечення сприяє ефективності підприємницької

діяльності, забезпечує високий рівень її розвитку та

можливості переходу підприємств на нові умови ринко#

вого функціонування шляхом ефективного формуван#

ня, використання та розподілу фінансових ресурсів.

О. Кириленко, Н. Кравчук та С. Юрій вважають, що

фінансове забезпечення покликане забезпечувати роз#

подільчі та перерозподільні процеси з метою утворен#

ня доходів і фондів грошових коштів.

Фінансове забезпечення як процес розглядають

ряд науковців І. Авраменко, М. Дем'яненко, Г. Киценко,

В. Федосов. Вони стверджують, що фінансове забез#

печення є процесом або діяльністю щодо акумуляції

капіталу суб'єктами господарювання, його подальшого

розподілу та цільового використання.

Традиційного підходу щодо фінансування діяльності

суб'єктів дотримуються В. Оспіщев та В. Опарін, які виз#

начають "фінансове забезпечення" як здійснення фінан#

сової діяльності шляхом використання власних і при#

рівняних до них коштів, позичених та залучених ресурсів.

Дехто з науковців розглядають фінансове забезпечен#

ня як сукупність складових елементів, наприклад, К. Дро#

ботіна і В. Колосок у своєму визначенні доводять, що

фінансове забезпечення — це сукупність конкретних форм

та методів залучення та використання ресурсів [1, с. 6].

На увагу заслуговує дослідження О. Колодізєва,

який у своєму дисертаційному дослідженні виділяє п'ять

науково#методичних підходів до розуміння сутності по#

няття "фінансове забезпечення" — ресурсний, витрат#

ний, структурний, функціональний, системний [2].

Ресурсного підходу дотримуються С. Тивончук та

Я. Тивончук, які зазначають, що "фінансове забезпечен#

ня — це рівень забезпеченості необхідними фінансови#

ми ресурсами, який гарантує стабільний розвиток і зро#

стання економіки, створення гарантій конкурентоспро#

можності підприємницької діяльності" [3, с. 62].

Системного підходу у тлумаченні фінансового за#

безпечення дотримується М. Забаштанський, О. Куцик

та О. Юркевич, які стверджують, що фінансове забез#

печення слід розглядати як економічну систему з влас#

тивою їй сукупністю ознак складових елементів. О. Юр#

кевич, виділяє п'ять елементів: суб'єкт, об'єкт, джерела

та методи фінансування [4, с. 7]. М. Забаштанський та

О. Куцик виділяють декілька підсистем фінансового

забезпечення: за рахунок власних фінансових ресурсів;

позикових; сукупності власних та позикових; кредиту#

вання; інвестування; державна фінансова підтримка та

венчурне фінансування, відповідно [5, с. 19; 6, с. 273].

Наукові узагальнення розгляду фінансового забез#

печення через системний підхід дають змогу стверджу#

вати, що його функціональне призначення реалізовуєть#

ся через відповідну систему конкретних заходів, в ос#

нові яких покладено послідовність дій, що реалізову#

ються через сукупність спеціальних фінансово#кредит#

них форм, інструментів та важелів фінансового забез#

печення. Крім того, системний підхід дає змогу визна#

чити суть фінансового забезпечення, розглянути його

особливості і специфіку на різних рівнях реалізації.

Українські вчені О. Грін, Л. Зятковська, О. Міщук та

О. Пєтухова є прихильниками функціонального підхо#

ду тлумачення, де фінансове забезпечення розглядаєть#

ся як комплекс заходів, що реалізується для досягнен#

ня фінансових та не фінансових цілей підприємства.

О. Романенко дотримується витратного підходу, за

яким фінансове забезпечення розглядається як покрит#

тя затрат за рахунок фінансових ресурсів.

Згідно структурного підходу, фінансове забезпечен#

ня є структурним елементом системи фінансування або

фінансового механізм. Так, І. Параска [7, с. 129] зазна#

чає, що фінансове забезпечення — це складова фінан#

сового механізму промислового підприємства, покли#

кана забезпечити розподільчі процеси з метою форму#

вання доходів і фондів підприємства.

Підсумовуючи проведене дослідження, можемо зро#

бити висновок, що фінансове забезпечення, з одного боку,

передбачає формування й використання фінансових ре#

сурсів для задоволення потреб, регламентованих відпові#

дними нормативними актами, які визначають способи їх

мобілізації, розподілу та використання на всіх рівнях гос#

подарського управління. З іншого боку, воно здійснюєть#

ся шляхом використання методів залучення ресурсів, які

передбачають визначення потреби в ресурсах, встановлен#

ня доцільності й ефективності їх застосування.

Науковці активно досліджують й галузеві особливості

фінансового забезпечення сфери туризму. Зокрема А. Ох#

ріменко [8, с. 400] виділяє його як систему взаємовідно#

син, що визначає принципи, джерела і форми фінансуван#
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ня суб'єктів господарювання, діяльність яких спрямована

на створення комплексного туристичного продукту та за#

доволення потреб населення у туристичних послугах. І.

Кравчук [9, c. 167] зазначає що, фінансове забезпечення

сфери туризму — це економічні відносини, пов'язані з

формуванням фондів грошових коштів необхідних для

здійснення їх виробничої діяльності зі створення турис#

тичного продукту і комерційної діяльності з його реалізації.

Слід відмітити, що дослідники досить високо оці#

нюють ефективність фінансування сфери туризму. Зок#

рема С. Захарчук [10] зазначає, що "туристична галузь

— це галузь, яка за порівняно невеликих затрат може

дати значний прибуток, адже оборотність капіталу в цій

галузі в чотири рази вища, ніж у середньому в інших

галузях світового господарства, при цьому витрати на

створення одного робочого місця в інфраструктурі ту#

ризму в 20 разів менші, ніж у промисловості".

Погоджуючись із В. Гуменюком, Я. Григор'євою та

іншими вченими, вважаємо, що фінансове забезпечен#

ня суб'єктів господарювання сфери туризму слід роз#

глядати як систему створення сприятливого середови#

ща, щодо формування, розподілу та залучення фінан#

сових ресурсів для розвитку туризму.

При дослідженні фінансового забезпечення підпри#

ємств сфери туризму, на наш погляд, необхідно дотриму#

ватись системного підходу, оскільки він забезпечує комп#

лексне вивчення фінансового забезпечення, як одного

цілого з представленням механізму його функціонування.

З огляду на зазначене вважаємо, що при дослід#

женні сутності поняття "фінансове забезпечення під#

приємств сфери туризму" із використанням системного

підходу слід зважати на такі особливості:

— сфера туризму потребує фінансування у суміжні

сфери діяльності (готельне та ресторанне господарство,

різні види транспорту та його інфраструктуру, заклади

розваг, народні промисли та ін.);

— здійснюється соціальний ефект: модернізована

інфраструктура використовується не лише туристами,

а й місцевим населенням;

— наявність "мультиплікаційного ефекту", що пе#

редбачає збільшення сумарного ефекту від вкладення

інвестицій на регіональному (державному) рівні;

— туристичні фірми, з одного боку, здійснюють ви#

робництво туристичного продукту, з іншого — здійсню#

ють комерційну діяльність пов'язану з реалізацією ту#

ристичного продукту та окремих послуг туризму;

— за умов високої оборотності капіталу в сфері туриз#

му при невеликих витратах забезпечується високий прибу#

ток, за рахунок якого зростають платежі до бюджету;

— сфера туризму є одна з найбільш мобільних сфер

підприємницької активності, чим приваблює значну

кількість підприємців з невеликим стартовим капіталом.

Термін окупності інвестиційних проектів в сфері туриз#

му складають 2—4 роки;

— фінансове забезпечення сфери туризму не може

відбуватися без розроблених та затверджених держав#

них або місцевих програм розвитку туризму;

— залучення нових технологій у сферу туризму не

впливає на органічну будову капіталу. Туристична сфе#

ра значно легше переживає кризові явища в економіці;

— для сфери туризму притаманні особлива схема кру#

гообігу оборотних коштів. Це обумовлено тим, що об'єктом

діяльності є людина (турист), попит якої залежить від її

смаків та інтересів, а також тим, що всі процеси (виробниц#

тво, реалізація та організація) споживання турпродукту об#

'єднані в єдиний виробничо#обслуговуючий процес;

— структура та склад фінансових ресурсів, а також

джерела формування обумовлено особливістю потоку

грошових коштів та заборгованістю між суб'єктами ту#

ристичного ринку. Це обгрунтовується тим, що існує знач#

ний період часу між продажем послуг та їх споживанням;

— складність чіткого визначення кількісного ефек#

ту від покращення привабливості туристичного об'єкта

після вкладення в нього інвестицій;

— туристичні об'єкти, в переважній більшості ство#

рені природою чи попередніми поколіннями і потребу#

ють бережливого ставлення.

Стратегічною метою фінансового забезпечення

інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму є

забезпечення його прогресивного розвитку шляхом

підтримки стійкості та збалансованості, а також підви#

щення конкурентоспроможності. Відтак, стратегічними

пріоритетами фінансового забезпечення в контексті

нашого дослідження є:

1) розвиток конкурентного ринку туристичних послуг

шляхом модернізації та розбудови інфраструктури;

2) розвиток і вдосконалення інноваційних стратегій

інвестиційної діяльності з використанням національно#

го туристичного потенціалу;

3) забезпечення високого рівня фінансової самодо#

статності кожного суб'єкта інвестиційної діяльності в

сфері туризму;

4) розвиток інфраструктури сфери туризму (готель#

не господарство, рекреаційно#курортне господарство

та туристичні зони, транспортна інфраструктура туриз#

му, об'єкти туристичного призначення, екскурсійна ді#

яльність, підтримка маркетингової діяльності та інфор#

маційного забезпечення сфери туризму);

5) удосконалення системи страхування інвестицій#

них проектів у сфері туризму.

Таким чином, дослідивши сутність та проаналізував#

ши різні точки зору щодо визначення фінансового за#

безпечення інвестиційної діяльності підприємств сфе#

ри туризму, пропонуємо розглядати його як:

— систему фінансування, яка полягає у формуванні

фінансових ресурсів достатніх для здійснення ефектив#

ної інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму;

— оптимальне поєднання різних елементів фінан#

сового забезпечення суб'єктів інвестиційної діяльності

підприємств сфери туризму;

— ефективне використання фінансових ресурсів за

напрямами розвитку інвестиційної діяльності підпри#

ємств сфери туризму;

— збільшення можливостей застосування іннова#

ційних фінансових інструментів забезпечення інвести#

ційної діяльності підприємств сфери туризму за раху#

нок розширення їх кількості та якості.

Синтезуючи всі вищезазначені погляди різних ав#

торів, їх переваги та недоліки, специфіку сфери туриз#

му, можна сформулювати найбільш повне його визна#

чення: фінансове забезпечення інвестиційної діяльності

підприємств сфери туризму — це система фінансових

відносин, що включає процес пошуку, залучення, фор#

мування та ефективного використання фінансових ре#
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сурсів спрямованих на здійснення інвестиційної діяль#

ності з метою зростання капітальних активів, збільшен#

ня робочих місць, розширення обігу коштів, для відтво#

рення та розвитку сфери туризму.

Структуру фінансового забезпечення інвестиційної

діяльності доцільно розглядати в контексті з'ясування

змісту фінансової системи. За визначенням В. Ковален#

ко: "фінансова система — це сукупність урегульованих

фінансово#правовими нормами окремих ланок фінан#

сових відносин і фінансових установ, за допомогою яких

держава формує, розподіляє і використовує централі#

зовані і децентралізовані грошові фонди" [11, с. 43].

Подальші наші дослідження базуватимемо на ви#

значенні окремих елементів фінансового забезпечення:

методи, джерела, форми фінансування та відповідні

важелі та інструменти впливу.

Розглянемо детальніше вищезазначені структурні

компоненти фінансового забезпечення інвестиційної

діяльності підприємств сфери туризму.

Аліз наукового доробку фахівців дав змогу вияви#

ти, що під фінансовими методами інвестиційної діяль#

ності підприємств сфери туризму розуміють засоби

впливу фінансових відносин на інвестиційний розвиток

сфери туризму. Їхня дія полягає в створенні та викори#

станні грошових фондів.

Фінансовими методами Б. Луців та М. Рипкович, вва#

жають: "фінансове планування і прогнозування, регулю#

вання, ціноутворення, бюджетування, інвестування, фінан#

сування, страхування, фінансово#кредитне стимулювання,

кредитування та фінансовий контроль" [12, с. 23]. Це фор#

мулювання є вдалим за визначенням складових методів

даного забезпечення підприємств сфери туризму.

Іншою складовою фінансового забезпечення є фор#

ми фінансування. Дослідивши наукові пропозиції знач#

ного числа науковців, вважаємо за доцільне виділити

наступні форми фінансового забезпечення інвестиційної

діяльності підприємств сфери туризму: державне фінан#

сування, корпоративне фінансування, змішане та фінан#

сування фінансово — кредитними установами. Суть дер#

жавного фінансування інвестиційної діяльності полягає

у виділенні суб'єкту сфери туризму на безповоротній та

безоплатній основі грошових коштів на втілення конкрет#

ного інвестиційного проекту та ведення інвестиційної

діяльності, яка спрямована на розвиток сфери туризму.

До корпоративного фінансування відносять: венчурне

фінансування, франчайзингові системи, лізинг, кредитні

кооперативи тощо. У економічно розвинених країнах

спостерігається підвищена увага саме до корпоративно#

го фінансового забезпечення, в той час як державне

фінансування має першочергове значення на початковій

стадії реалізації інвестпроекту. Фінансування фінансово#

кредитними установами на сьогоднішній день є однією з

основних форм фінансового забезпечення інвестиційної

діяльності. Змішана форма фінансового забезпечення

інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму пе#

редбачає одночасне використання різних форм фінан#

сового забезпечення.

Фінансові важелі інвестиційної діяльності підпри#

ємств сфери туризму, називають найефективнішою

складовою фінансового забезпечення. Згідно з пози#

цією В. Венгера [13, с. 58—59], вони виступають засо#

бами або прийомами дії фінансових методів.

Проаналізувавши наукові підходи до визначення

фінансових важелів, вважаємо, що вони працюють че#

рез систему фінансових інструментів. "Діють не важелі,

а інструменти, важелі приводять їх у дію" [14, с. 26]. Мо#

жемо запропонувати наступну класифікацію важелів

фінансового механізму інвестиційної діяльності під#

приємств сфери туризму: фінансово#кредитні важелі

спрямовані на створення сприятливого кредитного сере#

довища для розвитку підприємницької діяльності у сфері

туризму, які у свою чергу включають бюджетні, фіскальні

та важелі фінансового ринку і передбачають оптиміза#

цію кількості податків для підприємств сфери туризму,

надання податкових пільг під конкретні проекти, які спря#

мовані на вирішення регіональних і соціальних проблем,

інвестування у сферу туризму; адміністративно#правові

та організаційні важелі, що поділяються на нормативно#

правові, організаційні та структурні — це важелі управл#

іння ринковою моделлю з елементами державного регу#

лювання розвитку та активізації сфери туризму на загаль#

нодержавному та регіональному рівнях; важелі загаль#

ної організації та правової регламентації сфери туризму;

важелі спрямовані на оптимізацію внутрішніх пропорцій

сфери туризму, полягають в активному сприянні держа#

ви економічному зростанню та його динамізації відпові#

дно до вимог сукупного попиту.

Крім того, фінансове забезпечення є джерелом

фінансових ресурсів не лише для економіки держави,

але і для суб'єктів господарювання у т.ч., які здійсню#

ють діяльність у сфері туризму. У цьому контексті про#

стежимо взаємозв'язок між фінансовими ресурсами і

фінансовим забезпеченням, за якого перші стають скла#

довою частиною фінансового забезпечення, тобто ба#

зою його утворення.

Економічний зміст фінансових ресурсів підприємств

сфери туризму не відрізняється від загальновідомих виз#

начень фінансових ресурсів. Виокремлення фінансових

ресурсів, спрямованих на інвестиційну діяльність

підприємств сфери туризму здійснюється за напрямом

їх використання (розширення та розвиток підприємства,

освоєння нових сегментів ринку і виробництво туристич#

них товарів та послуг, впровадження інформаційних тех#

нологій, придбання фінансових і нематеріальних активів).

Найбільш змістовним є визначення джерел фінан#

сування туристичної діяльності у Законі України "Про

туризм": власні фінансові ресурси суб'єктів туристичної

діяльності, грошові внески громадян і юридичних осіб;

позикові фінансові кошти (облігаційні позики, банківські

і бюджетні кредити); безвідплатні і благодійні внески,

пожертви підприємств, установ, організацій і громадян;

позабюджетні фонди; засоби фонду розвитку України,

який формується за рахунок відрахувань суб'єктів

підприємництва незалежно від форм власності; іноземні

інвестиції; надходження від туристичних лотерей; інші

джерела, не заборонені законодавством України [15].

Зазначимо, що нестача обсягів фінансування та об#

меженість основних джерел фінансових ресурсів ство#

рює труднощі для здійснення інвестиційної діяльності

підприємствами сфери туризму. Отже, фінансове забез#

печення є найважливішою передумовою розвитку кон#

курентного ринку туристичних послуг шляхом модерні#

зації та розбудови інфраструктури на макрорівні, та

ефективної реалізації інвестиційних проектів для роз#
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ширення та розвитку підприємства, освоєння нових сег#

ментів ринку і виробництво туристичних товарів та по#

слуг, впровадження інформаційних технологій, прид#

бання фінансових і нематеріальних активів на мікро#

рівні.

Результати проведеного нами дослідження надали

можливість запропонувати структурну схему системи

фінансового забезпечення інвестиційної діяльності

підприємств сфери туризму (рис. 1).

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ДАНОМУ НАПРЯМІ

Проведене дослідження фінансового забезпечення

інвестиційної діяльності підприємств сфери туризму дає

змогу констатувати, що інвестиційний процес у сфері

туризму тісно пов'язаний із фінансовим середовищем.

На нашу думку, стратегічною метою фінансового за#

безпечення інвестиційної діяльності підприємств сфе#

ри туризму є забезпечення його прогресивного розвит#

ку достатніми фінансовими ресурсами, шляхом підтрим#

ки стійкості та збалансованості, а також підвищення кон#

курентоспроможності.

Процес формування системи фінансового забезпе#

чення інвестиційної діяльності підприємств сфери туриз#

му, полягає у комплексному забезпеченні достатнім

обсягом фінансових ресурсів у процесі відтворення та

розвитку сфери туризму на основі використання дер#

жавних та приватних джерел фінансування, прямого

фінансування і методів опосередкованого стимулюван#

ня, з метою зростання капітальних активів, збільшення

робочих місць та розширення обігу коштів (або підви#

щення ефективності та інвестиційної привабливості

підприємств сфери туризму).

Рис. 1. Формування системи фінансового забезпечення інвестиційної діяльності
підприємств сфери туризму

Джерело: складено автором самостійно.
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