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Державне регулювання розвитку туристичного комплексу як галузевий елемент системи економічної безпеки держави
Мета статті полягає в обґрунтуванні концептуальних положень державного регулювання розвитку туристичного комплексу як галузевого елементу системи економічної безпеки держави. Обґрунтовано необхідність участі держави у регулюванні розвитку туристичного комплексу, що
визначається сучасними тенденціями ринкового середовища. Ідентифіковано теоретичні положення формування системи державного галузевого
регулювання та розглянуто вплив її на економічну безпеку держави. Надано характеристики складовим потенціалу розвитку туристичного комплексу в системі державного галузевого регулювання. Узагальнено сутнісні характеристики поняття «державне регулювання розвитку туристичного комплексу», що підтвердило відсутність єдиного наукового підходу до визначення базових критеріїв ефективності державного регулювання
туристичної діяльності. Визначено елементи та послідовність державного регулювання розвитку туристичного комплексу, де враховано передумови, заходи, інструменти та мету регуляторної політики держави у туристичній галузі. Сформовано елементи державної політики реалізації
потенціалу та забезпечення економічної безпеки туристичного комплексу держави.
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Государственное регулирование развития туристического
комплекса как отраслевой элемент системы экономической
безопасности государства
Цель статьи состоит в обосновании концептуальных положений государственного регулирования развития туристического комплекса
как отраслевого элемента системы экономической безопасности государства. Обоснована необходимость участия государства в регулировании развития туристического комплекса, которая определяется
современными тенденциями рыночной среды. Идентифицированы
теоретические положения формирования системы государственного
отраслевого регулирования, и рассмотрено ее влияние на экономическую безопасность государства. Предоставлены характеристики
составляющих потенциала развития туристического комплекса в системе государственного отраслевого регулирования. Сделан обзор
сущностных характеристиких понятия «государственное регулирование развития туристического комплекса», что подтвердило отсутствие единого научного подхода к определению базовых критериев эффективности государственного регулирования туристической
деятельности. Определены элементы и последовательность государственного регулирования развития туристического комплекса, где
учтены предпосылки, меры, инструменты и цели регуляторной политики государства в туристической отрасли. Сформированы элементы государственной политики реализации потенциала и обеспечения
экономической безопасности туристического комплекса государства.
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State Regulation of the Development of the Tourist Complex as a Branch
Element of the National Economic Security System
The aim of the article is to substantiate the conceptual provisions for state
regulation of the development of the tourist complex as a branch element of
the national economic security system. The necessity of state participation in
regulation of the development of the tourist complex, which is determined by
current trends in the market environment, is substantiated. The theoretical
principles of the formation of the system for state industrial regulation are
identified, and its impact on the economic security of the state is considered.
The characteristics of the components of the development potential of the
tourist complex in the system of state industrial regulation are presented.
There made a review of the essential characteristics of the concept “state
regulation of the development of the tourist complex,” which confirms the
lack of a unified scientific approach to determining the basic criteria for measuring effectiveness of state regulation of tourism activities. The elements
and sequence of state regulation of the development of the tourist complex,
which takes into account the prerequisites, measures, tools and objectives
of the regulatory policy of the state in the tourism industry, are determined.
The elements of the state policy for realizing the potential and ensuring the
economic security of the tourist complex of the state are formed.
Keywords: tourist complex, state regulation, economic security, potential,
development, industry.
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На цей час відома низка визначальних характеристик держави, що відображають її розвиток і ступінь забезпеченості для цього необхідними ресурсами. Одним із
таких є економічна безпека, яка засвідчує стан держави і
її економіки, за якого зберігається стійкість до внутрішніх
і зовнішніх загроз та який спрямований на формування
багаторівневої системи захисту та реалізації економічних
інтересів її суб’єктів (особи, домашнього господарства, галузі, регіону, сектора економіки, національної економіки та
світового господарства).
Однозначно, що задля досягнення необхідного рівня
економічної безпеки необхідно застосовувати комплексний підхід, який би враховував насамперед галузеві особливості економіки. Відповідно, вибір базових галузевих
комплексів, що слугуватимуть основою забезпечення економічної безпеки держави, має як тактично-оперативне,
так і стратегічне значення. Одним із таких комплексів є галузь туризму, що прогресивно розвивається в національній
економіці, внаслідок чого підвищується інвестиційна активність господарства, формується прогресивна система
нагромадження людського капіталу та підвищення рівня
інтелектуалізації праці, розширюються масштаби технологічного співробітництва, запроваджуються сучасні принципи організації та планування бізнесу тощо.
Крім того, важливим питанням є ефективна реалізація потенціалу галузі завдяки регуляторній діяльності органів державної влади. Аналіз наукових джерел з проблематики державного регулювання розвитку окремих сфер
суспільного життя дозволяє стверджувати, що механізми
державного управління визначаються практичними заходами, засобами, важелями, стимулами, за допомогою яких
органи державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну систему з метою досягнення
поставлених цілей [1, с. 51–53].
Завдяки адміністративним заходам органам державного управління вдається створити належні умови для
ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних проблем господарського комплексу держави [2, с. 173–174].

Наявність природних,
культурно-історичних ресурсів

Більшість авторів трактують державне регулювання
як систему заходів, які реалізуються задля виконання поставленої мети. Таким чином, державне регулювання розглядається як система однотипних заходів законодавчого,
виконавчого та контролюючого характеру, здійснюваних
державними інституціями і господарськими організаціями
з метою стабілізації та пристосування наявної соціальноекономічної системи до ринкових тенденцій [3, с. 101–102].
Окрім того, мету державного регулювання ототожнюють із
рівнем досягнення та підтримання суспільного господарського порядку в економічній системі країни, при цьому
описують ряд дестабілізуючих факторів, які є передумовою
для застосування державного регулювання, серед яких спад
виробництва, інфляція, високий рівень безробіття, дефіцит бюджету, низька конкурентоспроможність продукції,
погіршення навколишнього середовища [4, с. 130–131].
Таким чином, державне регулювання економіки за
своєю сутністю є формою цілеспрямованого впливу держави (законодавчих, виконавчих і контролюючих органів)
на соціально-економічні процеси, що відбуваються у суспільстві, спрямованою на досягнення стратегічних цілей
та реалізації прогресивних напрямів розвитку. Аналіз літературних джерел показує, що більшість авторів виділяють у визначенні державного регулювання такі елементи,
як інструменти та методи, передумови та кінцеву мету, за
допомогою яких можна сформувати механізм здійснення
державної галузевої політики регулювання розвитку.
Вважаємо, що ефективність державного галузевого
регулювання значною мірою залежить від чинників, завдяки яким відбувається прогресивне зростання галузі. Відповідно, чітко визначені складові потенціалу розвитку галузі
є головним критерієм ефективності системи державного
регулювання. Не виняток й туристичний комплекс, потенціал розвитку якого формується завдяки природним
і культурно-історичним ресурсам, ринковій інфраструктурі, вільному доступі суб’єктів туристичної діяльності
до ринку і джерел акумулювання інвестиційного ресурсу,
урегульованості адміністративного управління ринком туристичних послуг (рис. 1).

Сформованість господарської та
комунікаційної інфраструктури
території

Доступність усіх засобів та джерел, які
можуть бути використані для
розвитку туризму в державі

складові
Потенціал туристичного комплексу

складові
Урегульованість нормативно-правових
положень функціонування ринку
туристичних послуг

Ефективне використання фінансових, трудових,
інформаційних і матеріально-технічних ресурсів
інфраструктури туризму

Рис. 1. Складові потенціалу розвитку туристичного комплексу в системі державного галузевого регулювання
Джерело: авторська розробка
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Державне регулювання розвитку туристичного комплексу

Безперечно, що несформованість потенціалу розвитку чи недостатньо ефективне його використання
суб’єктами у сфері туристичної діяльності створює значні
загрози економічній безпеці держави. Так, державний та
місцеві бюджети недотримують податкових надходжень,
не розробляються нові інвестиційні галузеві проекти чи
призупиняються діючі, зростає соціальна напруга у населення (у галузі підвищується рівень безробіття, знижується
якість соціального захисту тощо), зберігається невідповідність туристичних послуг світовим стандартам тощо. Саме
втручання держави у процеси формування ринкового потенціалу галузі має вирішальне значення у його розвитку,
а саме у визначенні напрямів, інструментів і засобів забезпечення.
Також потребує узагальнення сутності поняття «державне регулювання розвитку туристичного комплексу»,

внаслідок чого вдасться визначити набір характеристик,
які відповідатимуть положенням економічної безпеки держави (рис. 2).
Державне регулювання розвитку туристичного
комплексу явно визначає прямий вплив системи виконавчої влади на функціонування ринку туристичних послуг,
що передбачає вибір заходів (інструментів), методів, форм
та іншого у намаганні створити висококонкурентне середо
вище. Так, завдяки регуляторній політиці варто очікувати
на створення сприятливих умов для реалізації державних
соціально-економічних пріоритетів у галузі туризму, вироблення єдиної концепції розвитку туристичної діяльності
тощо.
Водночас необхідно враховувати, що державна політика є довготривалим процесом і тут повинно чітко
бути визначено пріоритети її реалізації. Зокрема, завдяки

форма

цілеспрямованого впливу органів державної влади на діяльність суб’єктів
господарювання та ринкову кон’юнктуру з метою забезпечення сприятливих
умов функціонування ринкового механізму, реалізації державних
соціально-економічних пріоритетів, вироблення єдиної концепції розвитку
туристичної сфери

процес

здійснення уповноваженими органами державної влади та органами
місцевого самоврядування соціально-політичних, фінансово-економічних,
правових, організаційних, інформаційних заходів, спрямованих на
використання інноваційних підходів до розвитку туризму із застосуванням
принципів маркетингу

засіб (інструмент)

задля здійснення підтримувальної, компенсаційної і регулювальної діяльності
держави, спрямованої на створення передумов ефективного функціонування
ринку туризму й вирішення складних соціально-економічних проблем
розвитку національної економіки й усього суспільства

вид діяльності

держави, що передбачає цілеспрямований вплив на систему відносин на
ринку туристичних послуг з метою його збалансованого розвитку через дієвий
механізм державного управління

напрям

підвищення рівня економічної безпеки туристичної галузі на основі здійснення
економічно обґрунтованого, ефективного інвестування відповідно до
проголошених пріоритетів розвитку шляхом поєднання економічних,
соціальних та екологічних інтересів на загальнодержавному рівні,
максимально ефективного використання ресурсів і економічного потенціалу
галузі туризму в інтересах населення та держави

метод

економічного, політичного, соціального, правового, культурного характеру,
що здійснюється як державними, так і недержавними органами,
відповідальними за туристичну діяльність

здатність

державних, суспільних і приватних структур здійснювати розробку і
реалізацію методів, механізмів та інструментів впливу правового,
економічного, соціального та іншого характеру з метою забезпечення сталого
ефективного розвитку туристичного комплексу, задоволення внутрішнього і
зовнішнього попиту на туристичні послуги та товари при раціональному
використанні наявного туристичного потенціалу

умова

розвитку туристичної індустрії, раціонального використання туристичних
ресурсів, підвищення економічної ефективності досліджуваної галузі

Рис. 2. Сутнісні характеристики поняття «державне регулювання розвитку туристичного комплексу»
Джерело: узагальнено авторами
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набору соціально-політичних, фінансово-економічних,
нормативно-правових, інституційно-організаційних, інформаційних заходів регулювання державою туристичного комплексу повинно спрямовуватися на забезпечення
реалізації інноваційних підходів до розвитку туризму із
застосуванням маркетингових принципів. Йдеться про інформаційну безпеку галузі, рівень якої відображає забезпеченість споживацьких вподобань населення через набір
інформації, що формують їх стан і рівень задоволення [5,
с. 190–191].
Зазначимо, що державне регулювання туристичного
комплексу спрямоване на створення передумов ефективного функціонування ринку туризму та вирішення завдань
щодо економічного зростання і забезпечення економічної
безпеки держави. Однозначно, що завдяки втручанню держави забезпечується стабільність і стійкість ринку туристичних послуг, формуються прогресивні напрями його розвитку, розширюються масштаби діяльності національних
туристичних організацій. Держава такими діями гарантує
захист економічних інтересів усіх суб’єктів туристичної
сфери, що важливо для вітчизняних туристичних організацій, коли їх діяльність відбувається в умовах гібридних
протистоянь.
Також регуляторна діяльність держави здійснює цілеспрямований вплив на систему відносин на ринку туристичних послуг з метою його збалансованого розвитку
через дієвий інституційно-правовий механізм управління. Формування законодавчо-правового середовища, де
суб’єкти дотримуються відповідних норм і правил, є одним
із головних критеріїв економічної безпеки держави. Очевидно, що забезпечити розвиток туристичного комплексу
неможливо, якщо в державі виконання законів є недобросовісне, часто порушуються норми юридичного права,
а діяльність контролюючих інституцій малоефективна та
носить необ’єктивний характер.
Безперечно, що вирішення проблем у туристичному комплексі позитивно впливає на економічну безпеку
держави, і це вимагає досить обґрунтованого вибору напрямів розвитку відповідної галузі. Йдеться про підвищення рівня економічної безпеки туристичної галузі на
основі здійснення ефективного інвестування шляхом поєднання економічних, соціальних та екологічних інтересів
на загальнодержавному рівні, максимально ефективного
використання ресурсів і економічного потенціалу галузі
туризму в інтересах населення та держави. Вважаємо, що
сформованість інвестиційного середовища дозволяє пришвидшити вирішення низки соціально-економічних проблем у галузі, а саме зниження безробіття, підвищення кваліфікації та продуктивності праці, збільшення іноземних
капіталовкладень, запровадження нових технологічних
розробок тощо.
Попри декларування економічних очікувань від реалізації регуляторної діяльності органи виконавчої влади
повинні володіти відповідними можливостями, щоб забезпечити їх досягнення. Крім того, важливою умовою
ефективності державної політики є досягнення тісних
взаємозв’язків із суспільними та приватними структурами, де спільне поєднання зусиль здатне не лише вирішувати тактичні завдання, а й досягати вищих стратегічних
результатів.
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Таким чином, взаємоорганізація державних, суспільних і приватних структур дозволяє ефективно здійснювати
розробку та реалізацію методів, механізмів та інструментів
впливу правового, економічного, соціального й іншого характеру з метою забезпечення сталого розвитку туристичного комплексу, задоволення внутрішнього і зовнішнього
попиту на туристичні послуги та товари при раціональному використанні наявного ринкового потенціалу.
Враховуючи високу динамічність розвитку туристичного комплексу втручання держави є необхідним, що
визначається певним набором заходів, інструментів і має
враховувати сукупність передумов, які визначають рівень
інтенсивності регулювання і досягнення його кінцевої
мети (рис. 3).
Так, розвиток туристичного комплексу в ході раціонально сформованої системи державного регулювання
може обумовити вирішення низки важливих для держави
соціально-економічних проблем. Йдеться про стабілізацію
та адаптацію економіки держави до глобальних тенденцій,
а у випадку України особливо актуально – до гібридних загроз, інтенсивність яких щороку лише посилюється і формування збалансованого господарського комплексу має
стратегічне значення для національної безпеки. Однією із
особливостей туристичного комплексу є його здатність
через канали суспільного інформаційного обміну досить
швидко формувати нові форми поведінки як у ринковому,
так і громадському середовищі. Все це дозволяє якісніше
підтримувати достатній рівень суспільного господарського
порядку в економічній системі країни. Також варто стверджувати і про прямий вплив туристичного комплексу на
створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних
проблем розвитку національної економіки й всього суспільства.
Переважна більшість розвинених країн розглядає
туризм як чинник лобіювання економічних, інвестиційних,
культурних, політичних та інших інтересів держави. Відповідно, провадять власну туристичну політику, виходячи
з особливостей ресурсного потенціалу країни, особливостей соціально-економічного розвитку, міжнародних вимог
та управлінського досвіду в цій сфері. Задля досягнення дієвої практики товаризації рекреаційних ресурсів території
країни з розвиненими туристичними потоками прослідковується обов’язкове формування та реалізація туристичної
політики на державній основі з умовою створення певного
керуючого органу.
Основним завданням таких органів є забезпечення
поступального розвитку туризму, залучення іноземних туристів і відповідних фінансових надходжень, розроблення
нових туристичних маршрутів тощо. Також у межах своїх
повноважень державні туристичні організації проводять
рекламну, організаційно-економічну й інформаційнодослідницьку діяльність.
Зазначимо, що обсяг прав і повноважень національних органів сфери туризму не є однорідним у різних
державах і відрізняється залежно від рівня розвитку внутрішнього ринкового середовища. В одних країнах діють
спеціалізовані міністерства (управління) туризму (Італія,
Польща, Словаччина, Ізраїль та ін.), в інших – регулювання
туристичного комплексу відбувається через департаменти
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Державне регулювання галузі
Передумови:

спад виробництва;
інфляція;
високий рівень безробіття;
дефіцит бюджету;
низька конкурентоспроможність
вітчизняної продукції на світовому
ринку;
 погіршення навколишнього
середовища






Заходи:

 законодавчі;
 адміністративно-виконавчі;
 контролюючі та стабілізуючі
Інструменти:

фінансове забезпечення;
збільшення приватного сектора;
створення державно-приватних підприємств;
створення рамкових обмежень при здійсненні
державно-управлінських дій та контроль їх результатів;
 регулювання соціальних взаємин і сприяння впровадженню
державно-політичних рішень;
 податковий інструмент





Кінцева мета:

 стабілізація і пристосування наявної соціально-економічної системи до умов, що змінюються;
 підтримання суспільного господарського порядку в економічній системі країни;
 створення нормальних умов ефективного функціонування ринку та вирішення складних соціально-економічних
проблем розвитку національної економіки й всього суспільства
Рис. 3. Елементи та послідовність державного регулювання розвитку туристичного комплексу
Джерело: авторська розробка

галузевих міністерств (Іспанія, Австрія, Великобританія,
Чехія та ін.), в деяких країнах – це неурядові комерційні
організації (Норвегія, Франція, Данія та ін.) [6, с. 71–78].
Зокрема, такі організації займаються розробкою туристичних програм і забезпеченням потоку туристичної інформації, популяризацією вітчизняних туристичних продуктів
через створення агентських представництв в інших країнах. До прикладу, Іспанський інститут туризму «Turespaca»
здійснює масштабні рекламні кампанії у всьому світі. Ця
організація, окрім розгалуженої мережі інформаційних
офісів в Іспанії, нараховує майже 30 представництв у понад
20 країнах світу, діяльність яких повністю фінансуються
з державного бюджету. За аналогічною моделлю функціонує французька асоціація туризму «Maison de la France»,
яка нараховує понад 30 представництво у 26 країнах світу
[7, с. 51–55]. Відповідно, за такою схемою розвитку туристичного комплексу можна очікувати на швидку окупність
інвестиційних вкладень, зростання обсягів туристичних
потоків і забезпечення позитивного іміджу держави на
міжнародному рівні.
Досвід зарубіжних країн дозволяє визначити раціональні напрями та засоби участі держави в інвестування туристичної галузі. Зокрема, в економічно розвинених
державах підтримка розвитку туристичного комплексу
здійснюється через надання привабливих кредитних позик
(уряд відшкодовує різницю між фіксованою процентною
ставкою і ринковою), організацію продажу чи оренди землі
за ціною нижче ринкової, посилення захисту від подвійного оподаткування за допомогою укладення угод з іншими
країнами, лібералізацію митних платежів, надання прямих
субсидій та ін. Так, у Словаччині в контексті державного
галузевого регулювання реалізується державна програма підтримки розвитку туризму, яка передбачає часткову
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бюджетну дотацію кредитних позик для реструктуризації
туристичної інфраструктури, та державна програма кредитної підтримки на реалізацію проектів розвитку туристичної інфраструктури.
У Хорватії суб’єкти туристичної діяльності звільняються від сплати окремих податків і зборів (транспортний
податок, податок на нерухоме майно, податок з реклами та
ін.). Крім того, застосовуються додаткові стимули для капіталовкладень, відповідно до розміру інвестицій і рівня
забезпечення населення трудовою зайнятістю. Також держава гарантує компенсацію частини кредитних запозичень
у разі розвитку нових для територій напрямів туризму.
Регулювання туристичного бізнесу в Польщі серед
усіх європейських країн є одне із найбільш ліберальних, зокрема, рівень оподаткування не перевищує 7,0 %, притому
що для інших видів діяльності становить 22,0 %. Починаючи з 1993 р. в державі діє система прискореної амортизації
для деяких видів інвестицій у туристичну діяльність, яка
водночас додатково диференціюється залежно від місця
розташування об’єкта інвестування та рівня забезпечення
зайнятості місцевого населення.
Для інвестиційних компаній із готельно-туристичною
спеціалізацією уряд Італії пропонує програми фіскального
стимулювання, що передбачають пільгове оподаткування,
надання прямих бюджетних кредитів та інвестиційних
податкових позик. Так, упродовж перших чотирьох років
готельний комплекс звільняється від усіх зборів, крім виплат у соціальні фонди, а також отримує можливість продовження податкових канікул.
Уряди Іспанії та Греції для забезпечення розвитку туристичних комплексів реалізовують механізми відтермінування бюджетних платежів, надання пільг в оподаткуванні
прибутків, запоруки перед кредитними установами. Так,
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у Греції на розміщення туристів та їх харчування ставка
ПДВ складає 8,0 %, а у несезонний період держава збільшує
термін податкових канікул.
В Туреччині держава активно здійснює операції з надання в оренду суб’єктам готельно-туристичного комплексу земельних ділянок на 49 років за досить ліберальних
умов. Зокрема, таким інвесторам надаються безвідсоткові
кредити і протягом перших п’яти років вони звільняються
від сплати усіх податків. За такою моделлю регулювання
туризму відбувається у Єгипті, Тунісі й інших африканських державах. Водночас на Кіпрі землю для будівництва
нових туристичних об’єктів можна отримати в оренду на

99 років з можливістю подальшого продовження оренди на
аналогічний термін [8; 9, с. 20–27].
Загалом до елементів державного регулювання розвитку туристичного комплексу слід відносити сукупність
політичних, економічних та адміністративних методів
впливу органів державної влади та місцевого самоврядування на соціально-політичні, фінансово-економічні,
правові, організаційні, інформаційні компоненти його
функціонування з метою досягнення планових, цільових
показників його розвитку й економічної безпеки, реалізації своєї ролі в системі національного господарства
(рис. 4).

розподільча

методи

заходи

законодавчі
адміністративні

стабілізуюча

контролюючі

функції

Державне регулювання

законодавча

політичні, економічні, адміністративні
економічна безпека

Потенціал туристичного комплексу
природні,
культурно-історичні
ресурси

господарська
і комунікаційна
інфраструктура

засоби та джерела
для розвитку
туризму

ефективне використання фінансових, трудових, інформаційних
і матеріально-технічних ресурсів інфраструктури туризму
Рис. 4. Елементи державної політики реалізації потенціалу та забезпечення економічної безпеки
туристичного комплексу держави
Джерело: авторська розробка

Державна політика розвитку туристичного комплексу значною мірою здійснюється шляхом впровадження
інструментів і засобів формування й ефективного використання туристичних ресурсів країни, їх охорони, спрямування бюджетних коштів на розробку та реалізацію
програм розвитку туризму, здійснення нормативного регулювання відносин у галузі туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів обслуговування
громадян), ліцензування в туристичному комплексі, стандартизації і сертифікації туристичних послуг, визначення
кваліфікаційних вимог до персоналу суб’єктів туристичного бізнесу, організації і здійснення державного контролю
дотримання законодавства в туристичному комплексі.
Ефективна реалізація перелічених завдань дозволяє забезпечити високу урегульованість державної політики розвитку туристичного комплексу і формування важливих
системних основ його життєздатності, стійкості й економічної безпеки.
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