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Секція: Економіка
1-ий: 11. Розміщення продуктивних сил і регіональна економіка.
11.6. Теоретичні та методологічні засади й механізми подолання соціально-економічної
диференціації регіонів і репресивності просторового розвитку
2-ий: 9. Економіка видів діяльності та регуляторна політика.
9.11. Економіка сфери послуг.
Назва пріоритетного напряму розвитку науки і техніки згідно з Законом України:
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науковотехнічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для
забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і
держави
АНОТОВАНИЙ ЗВІТ
за завершеною науково-дослідною роботою за 2012 - 2014 роки
(Характер НДР: фундаментальне дослідження)
1. Тема НДР:
Формування теоретико-методологічного забезпечення державної підтримки розвитку
туристичної галузі економіки регіону
2. Керівник НДР: канд. екон. наук, доцент Єрмаченко Володимир Єгорович
3. Номер державної реєстрації НДР: 0112U001119
4. Номер облікової картки заключного звіту: 0215U000183
5. Назва вищого навчального закладу, наукової установи:
Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця
6. Терміни виконання: початок - 01.01.2012, закінчення - 31.12.2014
7. Обсяг коштів, виділених на виконання НДР за весь період (згідно з запитом /
фактичний): 720 / 695,9 тис.грн.
8.Короткий зміст запиту:
Предмет дослідження:
Теоретико-методологічні та практичні аспекти щодо забезпечення використання
рекреаційного потенціалу регіону в управлінні соціально-економічними системами.
Об'єкт дослідження:
Процес державної підтримки розвитку туристичної галузі регіону з урахуванням
стратегічних пріоритетів України у зовнішній та внутрішній політиці.
Мета науково-дослідної роботи:
Подальший розвиток теоретико-методологічних засад державного управління
соціально-економічними системами регіонів на основі концепції сталого розвитку шляхом
залучення ресурсів невиробничих галузей, удосконалення методології моделювання
збалансованого функціонування локальних соціально-економічних систем.
Основні завдання, задачі чи проблеми, які необхідно було вирішити для досягнення
мети:
Аналіз макросередовища функціонування туристичної галузі України з огляду на
пріоритети держави у регулюванні національної економіки та сфери зовнішніх
економічних відносин; оцінка впливу діяльності суб'єктів туристичної сфери на

соціально-економічні показники розвитку регіонів; формування обґрунтованої системи
статистичних індикаторів діагностики диспропорцій регіонального розвитку; визначення
місця туристичної галузі у формуванні матеріальних та фінансових потоків, її ролі у
підвищенні інвестиційної привабливості регіону; розробка інформаційного забезпечення
регулювання діяльності туристичної галузі на регіональному та державному рівнях на
основі програмної реалізації системи збору та обробки даних, що надходять від суб'єктів
господарської діяльності.
Відхилення від запланованого календарного плану НДР, коригування завдань,
проблем та результатів, викладених у запиті: 9. Опис процесу наукового дослідження:
Виконання наукового дослідження здійснювалося за планом.
Наукові завдання, які було поставлено у роботі, виконано.
У процесі дослідження знайшли підтвердження такі ідеї та гіпотези:
неефективність розподілу накопичених надлишкових ресурсів у масштабах як
світової економіки, так і національного господарства, орієнтація найприбутковіших
галузей на розширене виробництво призводить до циклічних кризових явищ, що в умовах
процесу глобалізації, який тепер охоплює майже всі країни світу, створюючи таким чином
передумови до формування єдиного ринку товарів та послуг з низькими бар'єрами до
входження нових учасників, проте без можливості перенесення залишків
перевиробництва у сферу міжнародної торгівлі, зумовлює необхідність шукати нові
джерела збереження та виведення з обігу таких коштів – як альтернатива, розглядається
туристична галузь через притаманну лише їй специфіку споживання рекреаційних послуг;
з метою забезпечення конкурентоспроможності держави національні стратегії
економічного розвитку мають будуватися на основі загроз та викликів країні, що
надходять із зовнішнього середовища та є пов'язаними із геополітичним становищем у
відповідному макрорегіоні світу; туристична галузь є відображенням тенденцій зміни
традиційних суспільств та опосередковано вказує на джерела можливих загроз
економічній безпеці держави задовго до прояву нормативних соціальних індикаторів;
регіональна політика повинна засновуватися в тому числі і на пріоритетах держави
у зовнішній економічній політиці з метою недопущення структурних диспропорцій у
секторі міжнародної торгівлі; державне регулювання цього процесу має включати
відстеження фінансових потоків не лише виробників, а й кінцевих споживачів продукції;
особливої актуальності набуває регулювання імпорту послуг, у тому числі туристичних, і
механізм надходження податкових виплат від суб'єктів туристичної діяльності до
державного та місцевих бюджетів;
інструментарій дослідження регіональної нерівномірності має враховувати сучасні
тенденції розвитку світової економіки, зокрема урахування засад сталого розвитку, та
особливості трансформаційної економіки України;
у сучасних умовах господарювання необхідно забезпечувати рівноцінний внесок
регіонів країни у формування структури видатків та доходів державного бюджету. Модель
поділу на депресивні території та території пріоритетного розвитку призводить до
ускладнення регулювання ресурсних та інвестиційних потоків, затримує процес
моделювання подальшого розвитку таких регіонів та прогнозування їх соціальноекономічного стану на довгостроковий період з урахуванням комплексності сценаріїв;
для оперативного оброблення даних туристичної галузі потрібна своєчасна та
достовірна інформація щодо її функціонування на різних рівнях національної
економіки із можливістю порівняння та агрегації даних, що надходять від різних
суб'єктів ринку. Найбільш придатними рішеннями є використання інформаційних
систем із потужними Web-сервісами або розподілених систем з організованими на
них порталами для використання Грід-технологій;

реалізація цільових програм розвитку туристичної галузі на локальному рівні
спроможна призвести до підвищення як загального соціально-економічного стану регіону,
так і окремих його адміністративних одиниць, що офіційно визнані депресивними.
Особливо ефективними здатні стати проекти, пов'язані із відтворенням трудового
потенціалу та соціальної інфраструктури малих міст, інших населених пунктів, що
втратили статус промислових або аграрних осередків та не мають інших додаткових
джерел залучення інвестицій, через механізм передачі «соціальних імпульсів».
Використані загальнонаукові та спеціальні методи досліджень:
структурно-порівняльний та монографічний аналіз – з метою уточнення категорійного
апарату;
метод статистичного аналізу – для дослідження стану світової туристичної галузі,
ефективності діяльності суб'єктів національного туристичного ринку, розрахунку
основних показників сфери туризму на рівні країни та регіону;
графічний метод – для визначення структурних диспропорцій розвитку міжнародного
туризму в Україні і світі, наочного представлення методик оцінки якості цільових програм
у галузі туризму, готовності регіональних систем управління туристичною діяльністю до
впровадження проектів державно-приватного партнерства, концептуальної схеми
моделювання збалансованого розвитку регіонів, схеми формування сценаріїв управління
соціально-економічним розвитком регіонів, розробки архітектури уніфікованої бази даних
збору та обробки первинної інформації, що надходить від підприємств галузі туризму;
кореляційно-регресійного аналізу – для перевірки гіпотези існування зумовленості
структури та інтенсивності туристичних потоків різного спрямування від соціальноекономічного стану регіону та рівня життя населення;
кластерного аналізу – для виявлення регіонів, пріоритетних для реалізації проектів
державно-приватного партнерства у галузі туризму, розробки оптимальної політики
розвитку туристичної інфраструктури та реалізації цільових програм;
факторного аналізу – для розширення існуючої класифікації ресурсів державноприватного партнерства та їх галузевої специфікації;
індексний метод – для уточнення методичного підходу до оцінювання потенціалу
внутрішнього ринку туристичних послуг (ВРТП), визначення інтегральної оцінки
потенціалу ВРТП на основі коефіцієнтів співвідношення показників туристичної
діяльності та макроекономічних індикаторів розвитку соціально-економічних систем
країни та регіонів;
імітаційного моделювання – для аналізу взаємозв'язку використовуваної системи
спрямування коштів державного та місцевих бюджетів і соціально-економічних
характеристик регіонів, виявлення найбільш ефективних напрямів впровадження
інвестиційних проектів та оцінки ступеня залежності міжсекторальних зв'язків, підбору
комплексу програмно-цільових заходів для зниження диспропорцій регіонального
розвитку та активізації ділового середовища депресивних територій в умовах обмеженості
фінансових ресурсів.
Таблиця 1.
Результати етапів (відповідно до технічного завдання)
№
Назва етапу
Заплановані
Отримані
з/п
згідно з
результати етапу
результати етапу
технічним
завданням
1. ТеоретикоУточнення методичних Проведено
огляд
державних
та
методологічні підходів до забезпечення регіональних стратегій економічного
аспекти
процесу впровадження розвитку, виявлено їх ступінь та повноту
державного
проектів
сталого виконання з урахуванням поточних змін
управління
розвитку
на
рівні у
функціонуванні
національного
туристичною
регіонального
господарства
на
рівні
окремої

галуззю
регіону

управління
з
урахуванням основних
положень національних
стратегічних програм та
пріоритетів України у
зовнішній економічній
політиці;
розроблення концепції
застосування
розподілених
інформаційних
систем
для туристичної галузі

адміністративно-територіальної одиниці,
інших нормативно-правових документів,
що регулюють діяльність туристичних
підприємств в Україні, розроблено
можливі заходи з її удосконалення;
запропоновано класифікацію проектів
стратегічного розвитку з урахуванням
вимог туристичної галузі;
визначено позицію України на світовому
ринку туристичних послуг;
побудовано схему складових економіки
туризму
та
розроблено
порядок
розрахунку основних і додаткових
показників, на основі чого вказано
відмінності
у
процедурі
оцінки
зовнішньоекономічних
операцій
в
туризмі, пов'язані з особливостями
системи національних рахунків України;
надано аналіз визначальних тенденцій
світової туристичної галузі у рамках
макрорегіонів та провідних країн;
виявлено потенційні загрози економічній
безпеці
Україні,
пов'язані
із
структурними
диспропорціями
у
зовнішній торгівлі, особливо у торгівлі
послугами; запропоновано заходи із
зменшення
негативного
впливу
чинників,
що
перешкоджають
формуванню
позитивного
іміджу
України серед потенційних відвідувачів
та інвесторів;
обґрунтувано можливості використання
стратегічного управлінського обліку для
відображення
сфери
інноваційної
діяльності, яка знаходиться поза полем
регламентованого
національними
стандартами бухгалтерського обліку, з
метою
отримання
оптимальної
інформаційної бази для підприємств
інноваційного типу розвитку;
удосконалено:
методологію
збору
та
обробки
первинних
даних,
що
надаються
підприємствами туристичної та супутніх
галузей,
що
дозволить
своєчасно
виявляти та знижувати рівень загроз
економічній безпеці держави у сфері
зовнішньоекономічних операцій галузей
нематеріального виробництва;
методичний підхід до оцінювання
ефективності
роботи
туристичних
компаній,
інтеграції
інформаційних

потоків на всіх рівнях державного
управління, практична реалізація якого
сприятиме побудові виваженої стратегії
розвитку
туристичної
галузі
з
урахуванням новітніх тенденцій світової
економічної думки;
набули подальшого розвитку:
система інформаційного забезпечення
підприємств
сфери
туризму,
яка
виконуватиме, окрім нових необлікових
функцій
(планування),
вирішення
проблеми нефінансового оцінювання та
обліку
неідентифікованих
нематеріальних активів, що складають
інтелектуальний капітал організації;
методичний підхід до організації
статистичного обліку на підприємствах
туристичної галузі з використанням
технології
Грід,
який
дозволить
удосконалити принципи збору та
обробки первинної інформації та оцінку
на її основі діяльності галузі на рівні
держави,
регіону
та
окремого
підприємства;
інформаційне забезпечення побудови та
впровадження
сервісів
хмарного
обчислення
для
моделювання
туристичних потоків регіонів та проявів
їх впливу на рівень інвестиційної
привабливості
туристичної
галузі
України на базі використання кластеру
ВНЗ, інструментів віртуалізації та Грідтехнологій.
Практичне застосування результатів
дослідження полягає у розширенні
можливостей та технічних засобів збору
та
обробки
первинних
даних,
удосконаленні роботи органів державної
статистики та профільних відділів
Міністерства інфраструктури, зниження
витрат робочого часу фахівців-аналітиків
та зменшення завантаження локальних
мереж, які використовуються для обміну
даними між учасниками туристичного
ринку, що на рівні підприємств, разом із
відкриттям доступу до найостаннішої
інформації,
дозволить
розробляти
тактичні та оперативні плани з високим
ступенем
достовірності
прогнозів
поточної активності. Реалізація проекту
на основі засад державно-приватного
партнерства
повинна
забезпечити

2.

Використання
рекреаційного
потенціалу
регіону
на
засадах
стійкого
розвитку

Обґрунтування
і
удосконалення
методологічних
і
методичних підходів до
дослідження
стану
соціально-економічних
систем та їх складових з
урахуванням
рекреаційного
потенціалу
територіальних
угруповань;
розроблення
рекомендацій
щодо
організації розподілених
інформаційних
систем
для
підвищення
ефективності
дослідження соціальноекономічних процесів

покриття частини витрат з державного та
місцевих бюджетів.
Проведено аналіз проблем існуючої
організації системи зберігання та
обробки даних туристичної галузі,
визначено
основні
вимоги
до
інформаційного
забезпечення
державного регулювання сфери туризму,
запропоновано напрями удосконалення
програмних
продуктів,
що
використовуються для автоматизації
діяльності
підприємств
з
метою
уніфікації обробки звітних форм;
набули подальшого розвитку:
концептуальний підхід щодо програм
розвитку
туристичної
галузі
на
локальному рівні, спроможних призвести
до підвищення як загального соціальноекономічного стану регіону, так і
окремих його адміністративних одиниць,
що офіційно визнані депресивними;
методичне
забезпечення
оцінки
ефективності проектів, пов'язаних із
відтворенням трудового потенціалу та
соціальної інфраструктури малих міст,
інших населених пунктів, що втратили
статус промислових або аграрних
осередків та не мають інших додаткових
джерел залучення інвестицій за умови
пріоритетності
критерію
зниження
витрат з боку місцевих органів влади
перед
прийнятою
практикою
багаторічних дотацій;
удосконалено:
методи дослідження міжрегіональних
господарських
зв'язків
між
підприємствами
та
перерозподілу
туристичних потоків між областями
країни на основі методу «витрати –
випуск»;
механізм
побудови
віртуального
сховища даних на основі багатовимірної
моделі даних, що припускає формування
окремих вимірювань (час, географія,
клієнти) і фактів (кількість турів, дохід,
кількість клієнтів) з їх аналізом за
обраними
вимірами, як наслідок,
багатовимірна модель даних фізично
може
бути
реалізована
як
в
багатовимірних, так і в реляційних
СУБД;
розроблено:

3.

Туристична
діяльність як
чинник
підтримки
розвитку
соціальноекономічних
систем

Розроблення комплексу
методичних
рекомендацій
щодо
оцінки
ефективності
функціонування
туристичної галузі та її
впливу на формування
інвестиційного
потенціалу
регіону;
розроблення
інформаційного
забезпечення
щодо
побудови
сервісів
хмарного
обчислення
для
моделювання
туристичних
потоків
регіонів

гібридний варіант архітектури сховищ
даних: на рівні підприємств туристичної
сфери пропонується віртуальне сховище
даних на основі реляційних БД; на рівні
державних статистичних органів –
трирівнева архітектура сховища даних,
яка
в
якості
зовнішніх
даних
використовує результати регламентних
запитів, які формуються на рівні
туристичних агентств і підприємств
туристичної сфери і передаються у
форматі XML.
Практичне застосування результатів
дослідження:
принципи, покладені в систему обробки
інформації,
що
надходить
від
господарюючих суб'єктів, дозволяють як
отримати оперативний доступ до
агрегованих показників (на рівні галузі
або регіону), так і формувати докладні
звіти, що включають опцію вибору
окремих характеристик споживачів,
продукції або підприємств у процесі
складання запитів. Таким чином,
постійний моніторинг ринку забезпечить
прийняття обґрунтованих управлінських
рішень у комерційному секторі і сфері
державного управління
Запропоноване
інформаційне
забезпечення регулювання діяльності
туристичної галузі на регіональному та
державному рівнях на основі програмної
реалізації системи збору та обробки
даних, що надходять від суб'єктів
господарської
діяльності,
оцінки
структури та динаміки туристичних
потоків згідно заданих параметрів;
вперше:
розроблено структурну модель оцінки
інформативності показників соціальноекономічного розвитку регіонів (СЕРР),
яка заснована на синтезі методу
головних компонентів і канонічного
аналізу, що дає можливість виділити
латентні фактори, дослідити причиннонаслідкові зв'язки між індикаторами,
сформувати
систему
діагностичних
показників СЕРР на базі модуля оцінки
міжрегіональної соціально-економічної
диференціації;
запропоновано механізми управління
інформаційними
потоками
щодо

діяльності суб'єктів сфери туризму на
основі технології хмарних обчислень,
практична реалізація якої дозволить
приймати обґрунтовані управлінські
рішення на різних рівнях ієрархії
регулювання туристичної діяльності
(місцевому, регіональному, державному),
у режимі реального часу будувати
міжгалузеві
моделі,
досліджувати
перерозподіл коштів між регіонами у
рамках однієї галузі та завчасно виявляти
можливі погрози економічній безпеці
країни.
удосконалено:
методику
аналізу
регіональних
особливостей формування туристичного
ринку України, що, на відміну від
існуючих, дозволяє виявити причини
регіональних диспропорцій за кожною
складовою оцінки структури та динаміки
туристичних потоків, а також їх
сукупного
внеску
у
валовий
регіональний продукт і виділення
головних чинників впливу;
методичний підхід до побудови моделей
прогнозування соціально-економічного
розвитку регіонів у системі фінансового
регулювання, який, на відміну від
існуючих,
враховує
наявність
регіональних диспропорцій та взаємний
вплив окремих характеристик обраних
підсистем (галузей) на загальний стан
адміністративної
одиниці,
що
забезпечуватиме
ефективність
використання розподілених бюджетних
трансфертів і дозволить виявити резерви
зростання надходжень (у тому числі
податкових) до державного та місцевих
бюджетів за допомогою оптимізації
існуючої процедури збору первинних
даних;
одержали подальший розвиток:
методичний підхід до кількісного
обґрунтування економічних передумов
формування потенціалу внутрішнього
ринку туристичних послуг, який, на
відміну від існуючих, враховує системні
зв'язки між секторами національного
господарства (згрупованими за видами
економічної діяльності) і дає змогу
оцінити зміни в обсягах виробництва і
споживання туристичних послуг;

методика оцінки якості цільових програм
у галузі туризму, що, на відміну від
існуючих, заснована на використанні
уніфікованого компонентного складу,
який дозволяє отримувати достовірні
результати
у
процесі
порівняння
доцільності
впровадження
програм
підтримки туристичної галузі для
регіонів
із
різним
рекреаційним
потенціалом;
методика оцінки готовності регіональних
систем
управління
туристичною
діяльністю до впровадження проектів
державно-приватного партнерства, яка,
на відміну від існуючих, враховує не
тільки загальні характеристики стану
ділового
середовища
локального
осередку, а і специфічні групи ресурсів
державно-приватного партнерства, що
дозволяє виділити пріоритетні регіони із
високим
потенціалом
економічного
зростання навіть із нижчими за середні
запасами
традиційних
туристичних
ресурсів.
Практичне застосування результатів
дослідження:
розроблено
програмний
продукт,
узгоджене впровадження якого на усіх
рівнях надходження інформації про
діяльність суб'єктів господарювання
дозволить оперативно відстежувати
тенденції діяльності туристичної галузі
та вчасно приймати обґрунтовані
управлінські
рішення
органами
державної
влади
та
місцевих
адміністрацій.

10. Наукова новизна та значимість отриманих наукових результатів:
У результаті дослідження обгрунтувано методологію моделювання збалансованого
соціально-економічного розвитку регіонів; удосконалено методику аналізу регіональних
особливостей формування туристичного ринку України, що на основі побудови моделей
прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів у системі фінансового
регулювання забезпечуватиме ефективність використання розподілених бюджетних
трансфертів; виявлено резерви зростання надходжень (у тому числі податкових) до
державного та місцевих бюджетів за допомогою оптимізації існуючої процедури збору
первинних даних; надано рекомендації щодо оцінки ефективності роботи підприємств
туристичного сектору на рівні регіону та її взаємозв'язку із соціально-економічним
становищем адміністративної одиниці, запропоновано методику виявлення регіонів,
пріоритетних для реалізації проектів державно-приватного партнерства у галузі туризму,
та методику оцінки якості цільових програм розвитку туристичної галузі.

11. Відповідність отриманих наукових результатів сучасному рівню досліджень в
даній галузі:
Удосконалення теоретичних засад і методологічного забезпечення формування
регіональних програм розвитку туризму на рівні державного управління доцільно
виділити як один із пріоритетних напрямів наукових досліджень у галузі національної
економіки, адже на сьогодні постає цілий комплекс питань із зниження руйнівних
диспропорцій
регіонального
розвитку.
У
більшості
галузевих
досліджень
використовуються стандартні методики, у тому числі і у процесі аналізу туристичного
сектору, хоча сфера нематеріального виробництва (послуг) часто вимагає специфічних
підходів і знання особливостей роботи підприємств, що займаються такою діяльністю, без
чого неможлива правильна інтерпретація результатів розрахунків.
Роботи із кількісного дослідження туристичних потоків України можна виділити у два
великі напрями: перший – це оцінка динаміки, структури і тенденцій показників
діяльності суб'єктів галузі та ресурсного потенціалу певної географічної одиниці, який
будується на наявних кількісних параметрах та у більшості випадків використовує
методику складання рейтингів; другий – розробка економіко-математичних моделей,
вихідними даними для яких слугують ті ж показники туристичної діяльності на
макрорівні. Кількість наукових публікацій, що належать до другої групи, значно виросла
за останні роки, що свідчить про розуміння значущості стратегічного планування
розвитку галузі на основі надійних прогнозів. Однак, достовірність прогнозів
функціонування галузі не завжди висока, оскільки дані, що використовуються
дослідниками для побудови моделей, є занадто узагальненими навіть на регіональному
рівні і не мають альтернативних джерел для валідації.
Стратегічне планування розвитку внутрішнього туризму повинне враховувати
особливості міжрегіональних господарських відносин. Проте, дослідження даного аспекту
стосовно туристичної галузі не набуло поширення, хоча науковий інтерес до міжгалузевих
та міжрегіональних моделей посилюється. Розширення набору первинних даних та
збереження можливості їх деталізації на вищих рівнях агрегування дозволило б
забезпечити надійність прогнозів на довгостроковий період та розробку дієвих державних,
регіональних та локальних стратегій розвитку туристичної галузі.
Недостатня увага приділяється дослідженню міжрегіональних господарських зв'язків
між підприємствами та перерозподілу туристичних потоків між областями країни. В
основі методу «витрати – випуск», що застосовується для вирішення таких завдань,
лежить співвіднесення підприємств з видами економічної діяльності. У той же час
побудова технологічної (чистої) галузі туризму сильно ускладнена, оскільки
підприємства, що безпосередньо приймають участь у створенні туристичної продукції,
належать до різних груп та навіть секцій відповідно до чинного Класифікатора видів
економічної діяльності, існують проблеми і зіставлення обсягів зовнішньоторговельних
операцій з використанням Українського класифікатора товарів зовнішньоекономічної
діяльності. Якщо розглядати діяльність туристичної галузі з позицій прямого,
опосередкованого та індукованого впливу (згідно загальноприйнятої світової методології),
виникає необхідність у отриманні даних про обслуговування туристів іншими
підприємствами та установами, що не мають прямого відношення до галузі.
Обласні програми розвитку туризму рідко містять порівняльний аналіз
міжрегіональних потоків, адже не існує узгодженої методики їх дослідження, хоча саме
вони часто складають основу внутрішніх подорожей. Регіони України суттєво
відрізняються за показниками туристичної діяльності, і відмінною рисою є значні
коливання агрегованих показників, що унеможливлює побудову довгострокових
прогнозів. Постійна зміна методик обчислення та збору первинної інформації призводить

до ще більших труднощів у загальній оцінці ефективності діяльності сфери туризму. Ще
однією рисою є переважання кількісних показників (числа відвідувачів, підприємств,
об'єктів) над вартісними (надходженнями та витратами), а вартісна оцінка ефективності
функціонування галузі інколи не відображає реального стану справ. Наприклад, на протязі
останніх років реєструвався лише чистий сукупний збиток підприємств галузі готельноресторанного господарства, за суб'єктами туристичної діяльності (операторами, агентами
та екскурсійними бюро) ситуація трохи краща, проте важко уявити, що галузь, яка
постійно нарощує обсяги продажів, може бути настільки неприбутковою. Неоднозначною
є і оцінка географії туристичних потоків України, як на внутрішньому, так і
міжнародному ринку – адже розподіл споживачів продукту залежить не тільки від
наявності рекреаційних ресурсів у регіоні, а від купівельної спроможності населення, а
методики оцінки туристичного потенціалу не включають групу соціально-демографічних
показників.
Отримані у процесі дослідження наукові результати на методологічному та
методичному рівнях дозволяють вирішити проблеми, зазначені вище, однак потрібна
подальша організаційна підтримка впровадження пропонованих практичних рекомендацій
та заходів. Практичні розробки, запропоновані до впровадження, є взаємопов'язаними –
дані щодо стану поточних операцій підприємств туристичної галузі у агрегованому
вигляді можна використовувати як вхідні параметри сценарних моделей; прогнозування
потреби регіону у фінансових ресурсах залежить від рівня податкових надходжень до
місцевих бюджетів, які не можна буде штучно занижувати у разі постійного онлайнмоніторингу поточної діяльності підприємств.
Підвищення ефективності регулювання туристичної сфери можливе при наявності
інформації багатовимірного характеру щодо її функціонування. Це обумовлено
існуванням великої кількості параметрів щодо діяльності підприємств, які потрібно
враховувати при статистичному аналізі на різних рівнях підпорядкування. Запропонована
концепція архітектури баз даних забезпечить уніфікацію інформації, яка надходить від
суб’єктів галузі та враховується під час розробки державних та регіональних програм.
12. Практична цінність результатів НДР:
Практичною реалізацією результатів дослідження є розробка програмного продукту
на основі технології хмарних обчислень, узгоджене впровадження якого на усіх рівнях
надходження інформації про діяльність суб'єктів господарювання, які прямо чи
опосередковано приймають участь у створенні та реалізації туристичних товарів та послуг
(у рамках надання офіційної статистичної звітності із дотриманням вимог національного
законодавства щодо збереження персональних даних та нерозголошення комерційної
таємниці) дозволить оперативно відстежувати тенденції та ймовірні диспропорції у
функціонуванні туристичної галузі та вчасно приймати обґрунтовані рішення із
попереджування загроз економічній безпеці держави через незбалансований перерозподіл
грошових потоків як у межах країни, так і у процесі здійснення зовнішньоторговельних
операцій.
Основою пропонованої системи підтримки прийняття рішень органами державної
влади та місцевих адміністрацій є інформаційне забезпечення регулювання діяльності
туристичної галузі на регіональному та державному рівнях на основі програмної реалізації
процедури збору та обробки даних, що надходять від суб'єктів господарської діяльності,
оцінки структури та динаміки туристичних потоків згідно заданих параметрів.
Впровадження розробленого програмного забезпечення дозволить підвищити
швидкість обробки інформації у режимі реального часу підрозділами Державної служби
статистики та профільними управліннями, відповідальними за моніторинг туристичної
діяльності в Україні; використання методологічного забезпечення побудови моделей

збалансованого розвитку регіонів на основі фіскальної політики сприятиме зменшенню
регіональних та міжгалузевих диспропорцій.
Потенційні споживачі продукції – Державне агентство України з туризму та курортів,
Міністерство інфраструктури України; Державна служба статистики України, Державна
фіскальна служба України; підприємства туристичної галузі; розробники програмного
забезпечення для суб'єктів туристичної діяльності, громадські організації та наукові
установи, які досліджують функціонування сфери туризму; перспективні ринки –
національні виробники продукції туристичної та споріднених галузей, в тому числі ІТсектору, державні та регіональні статистичні установи України та інших країн.
13. Використання результатів у навчальному процесі:
Основні положення наукової роботи, а саме: методики оцінки впливу
соціокультурних чинників міжнародної економічної інтеграції, аналізу регіональних
особливостей формування туристичного ринку України, оцінки ефективності роботи
підприємств туристичного сектору на рівні регіону, готовності регіональних систем
управління туристичною діяльністю до впровадження проектів державно-приватного
партнерства, оцінки якості цільових програм у галузі туризму; організаційний підхід щодо
удосконалення моделі міжбюджетних трансфертів; сценарні моделі фінансового
регулювання соціально-економічного розвитку регіонів, моделі прогнозування циклічної
динаміки розвитку територій; механізми управління інформаційними потоками сфери
туризму на основі технології хмарних обчислень; концепцію універсальної уніфікованої
бази даних для збору та обробки первинних показників суб'єктів туристичного ринку було
використано на протязі 2012 – 2014 рр. для поглиблення теоретичного забезпечення
навчального процесу на кафедрах туризму, економічної кібернетики, інформаційних
систем, оподаткування, міжнародної економіки та менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності ХНЕУ ім. С. Кузнеця при викладанні курсів «Міжнародний туризм»,
«Державне управління туристичною діяльністю», «Оподаткування підприємств
туристичної галузі» для підготовки магістрів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство
(за видами)»; «Економіка та інтернет-комунікації в туризмі» – спеціальності 8.18010016
«Бізнес-адміністрування» (спільна франко-українська магістерська програма підготовки
фахівців туристичної галузі); тренінгу «Автоматизація діяльності туристичного
підприємства» – бакалаврів напряму підготовки 6.140103 «Туризм»; «Міжнародна
економічна інтеграція» – бакалаврів напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»;
«Прогнозування соціально-економічних процесів», «Економетрія-2» – бакалаврів напряму
підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика». Таким чином, це підтверджує
ефективність використання наукових доробок та пропонованих практичних рекомендацій
у навчальному процесі та організації наукової діяльності випускових кафедр.
Таблиця 2.
№
з/п
1.

14. Результативність виконання науково-дослідної роботи
Критерії
Заплановано Виконано
%
(відповідно (за резуль- викодо запиту)
татами НДР) нання
Публікації колективу виконавців НДР:
1.1. Статті у журналах, що входять до
84
97
115
наукометричних баз даних
1.2. Публікації в матеріалах конференцій, що
2
2
100
входять до наукометричних баз даних
1.3. Статті у журналах, що включені до переліку
74
85
114
наукових фахових видань України
1.4. Публікації у матеріалах конференцій, тезах
40
48
120

2.

3.

4.

доповідей та виданнях, що не включені до
переліку наукових фахових видань України
1.5. Монографії, опубліковані за рішенням
Вченої ради ВНЗ (наукової установи)
1.6. Підручники, навчальні посібники з грифом
МОНмолодьспорт України (МОН України)
1.7.
Навчальні
посібники
без
грифу
МОНмолодьспорт України (МОН України)
1.8. Словники, довідники
Підготовка наукових кадрів:
2.1. Захищено докторських дисертацій за
тематикою НДР
2.2. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду докторських дисертацій за тематикою НДР
2.3. Захищено кандидатських дисертацій за
тематикою НДР
2.4. Подано до розгляду у спеціалізовану вчену
раду кандидатських дисертацій за тематикою
НДР
2.5. Захищено магістерських робіт за тематикою
НДР
Охоронні документи на об’єкти права
інтелектуальної власності, які створено за
тематикою НДР:
3.1. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) України
3.2. Подано заявок на отримання патенту
України
3.3. Отримано патентів (свідоцтв авторського
права) інших держав
3.4. Подано заявок на отримання патенту інших
держав
Участь з оплатою у виконанні НДР:
4.1. Студентів
4.2. Молодих учених та аспірантів
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16

145

1

2

200

4

6

150

0

0

0

2

2

100

2

3

150

2

2

100

1

1

100

41

51

124

2

4

200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8
10

9
12

112
120

15. Бібліографічний перелік монографій, підручників, посібників, словників,
довідників, наукових статей, інших публікацій; подані заявки та отримані патенти;
теми захищених та поданих до розгляду у спеціалізовану вчену раду дисертацій (за
матеріалами досліджень за період виконання НДР):
Монографії
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Бердянськ: Видавець Ткачук О.В., 2013. – 556 с. С. 118 – 131.
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№1, 2014. – 322 с.
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40. Тимошенко Aнастасія Олегівна. "Організація діяльності закладів розміщення".
41. Титар Артем Олексійович. "Організація і оптимізація бюджетного процесу України на
місцевому рівні".
42. Тілік Євгенія Григоріївна. "Перспективи створення курортно-рекреаційних комплексів
в Україні".
43. Третяк Євгеній Олександрович "Оптимізація управління договорами в системі класу
В2В з метою пошуку, аналізу та резервування контрактів у туристичній сфері".
44. Урбан Ганна Володимирівна "Джерела формування та напрямки використання

фінансових ресурсів у регіоні".
45. Харьковщенко Ірина Валеріївна "Державний фінансовий контроль у системі ринкової
реалізації цільових програм".
46. Чен Тарас Олександрович "Управління договорами між компаніями-суб'єктами
туристичного ринку з використанням СУБД PostgreSQL".
47. Чорна Ольга Віталіївна "Обґрунтування туристичного потенціалу виноробних
територій (на прикладі регіону Божолє)".
48. Швидець Віта Володимирівна "Організація державного фінансового контролю на
регіональному рівні".
49. Шеметова Марія Сергіївна "Сезонність як один із визначальних чинників
туристичного попиту".
50. Шмакова Анастасія Олексіївна. "Обґрунтування проекту організації культурних
заходів як один з напрямів розвитку територій (на прикладі хіп-хоп фестивалю у
м. Кемпер, Бретань)".
51. Яснолобова Ірина Василівна. "Вдосконалення маркетингової політики готельних
ланцюгів України".
Захищені дисертації:
а) на ступінь доктора наук
1) Липов Володимир Валентинович, тема: "Мотивація господарської діяльності в
трансформаційних економіках", д.е.н. за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та
історія економічної думки;
2) Гур'янова Лідія Семенівна, тема: "Моделювання механізму оцінки, аналізу та
прогнозування соціально-економічного розвитку регіонів", д.е.н. за спеціальністю 08.00.11
– математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
б) на ступінь кандидата наук
1) Курган Наталя Володимирівна, тема: "Управління господарською діяльністю
підприємств інноваційного типу розвитку", к.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
2) Міхнова Олена Дмитрівна, тема: "Модель та метод пошуку ключових кадрів для
реферування відеоданих", к.т.н. за спеціальністю 08.00.01 – 05.13.23 – системи та засоби
штучного інтелекту.
Дисертації, подані до розгляду у спеціалізовану вчену раду:
а) на ступінь доктора наук
1) Лабунська Світлана Віталіївна, тема: "Методологічні засади управління витратами
підприємств: аспекти економічної безпеки", д.е.н. за спеціальністю 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами (за видами економічної діяльності), до спеціалізованої вченої
ради Д 55.051.01 Сумського державного університету;
2) Яцун Леонід Миколайович, тема: "Управління розвитком сфери харчування населення",
д.е.н. за спеціальністю 08.00.03 – економіка і управління народним господарством, до
спеціалізованої вченої ради Д 11.055.01 Донецького національного університету
економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського;
3) Наумік Катерина Георгіївна, тема: "Теоретико-методологічні засади державного
регулювання розвитку сфери комунікаційної діяльності", д.е.н. за спеціальністю 08.00.03 –

економіка та управління національним господарством, до спеціалізованої вченої ради
Д 64.251.01 у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку НАН
України).
б) на ступінь кандидата наук
1) Козубова Наталія Вікторівна, тема: "Оцінка потенціалу внутрішнього ринку
туристичних послуг", к.е.н. за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління
національним господарством (захист 13.02.2015 р. о 1300 на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 64.251.01 у Науково-дослідному центрі індустріальних проблем розвитку
НАН України).
Отримані свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір:
1. "Удосконалення системи збору первинних даних як одне із завдань забезпечення
планування стратегічного розвитку туристичної галузі України" (автори Єрмаченко В.Є.,
Знахур С.В., Дехтяр Н.А.) – свідоцтво № 56970 від 15.10.2014.
2. "Методика кластерного аналізу показників структури надходжень та витрат від
реалізації туристичних послуг" (автор Єрмаченко В.Є.) – свідоцтво № 56959 від
15.10.2014.
3. "Методичні аспекти аналізу показників світової та національної туристичної галузі"
(автори Єрмаченко В.Є., Дехтяр Н.А.) – свідоцтво № 56960 від 15.10.2014.
4. "Концепція архітектури уніфікованої бази даних звітності туристичних підприємств"
(автори Єрмаченко В.Є., Мінухін С.В., Знахур С.В., Дехтяр Н.А.) – свідоцтво № 56961 від
15.10.2014.
Навчальні посібники
1. Клебанова Т.С. Методы и модели прогнозирования социально-экономических
процессов : учебное пособие / Т. С. Клебанова, Л. С. Гурьянова, В. А. Курзенев,
В. Н. Наумов – СПб. : Издательство СЗИУ РАНХ и ГС, 2012. – 566 с.
2. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності : навч. посібник / Л. М. Яцун,
О. В. Ольшанський, В. М. Селютін – Умань : Вид. "Сочинський", 2012. – 343 с.
3. Менеджмент ресторанного господарства : навч. посібник / Л. М. Яцун, О. В. Новікова,
Л. Д. Льовшина, О. П. Ткаченко, С. С. Ткачова.– Х. : Світ книг, 2014. – 486 с.
4. Налоговый менеджмент. Продвинутый курс: учеб. для магистр., обуч. по прогр. напр.
"Финансы и кредит" и аспирантов, обуч. по науч. спец. 08.00.10 "Финансы, денежное
обращение и кредит" / под ред. И.А. Майбурова, Ю.Б. Иванова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА,
2014. – 559 с.
5. Економіка підприємства [електронний ресурс] : підручник: мультимедійне інтерактивне
електронне видання комбінованого використ. /М.Ф. Афанасьев, О.Б.Плоха; за ред. В.С.
Пономаренка.-Х.: ХНЕУ ім.С. Кузнеця, 2014.- Середовище розробки: Adobe elearning Suite
6. Гроші та кредит [електронний ресурс] : підручник: мультимедійне інтерактивне
електронне видання комбінованого використ. /О.М.Колодізєв, В.Ф.Тищенко, О.І.
Омельченко; за ред. О.М.Колодізєв.-Х.: ХНЕУ ім.С. Кузнеця, 2014.- Середовище
розробки: Adobe elearning Suite 6.1.
Основи підприємництва : навч. посібник / Л. М. Яцун, О. П. Ткаченко, О. В. Ольшанський
– Х. : ХДУХТ, 2013. – 230 с. [гриф МОНУ, лист МОНМС № 1/11-18674 від 03.12. 2012 р.]
7. Єрмаченко В.Є. Логістика в міжнародному туризмі [електронний ресурс] [Карти] :
підручник: мультимедійне інтерактивне електронне видання комбінованого використання;

затвердженого МОН України / за ред. В.С. Пономаренка ; відп. викон. І. В. Малець; кер.
проекту В.М. Анохін; Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця.
– Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – Електронний підручник ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – 978966-676-535-5. – Adobe elearning suite 2.5. – Електрон. текстові дані.
8. Менеджмент ресторанного господарства : навчальний посібник / Л.М. Яцун, О. В. Новікова,
Л.Д. Льовшина, О.П. Ткаченко, С.С. Ткачова.– Х. : Світ книг, 2014. – 486 с.
16.
Кількість
персоналу,
що
Кількість штатних співробітників: 23,
кількість сумісників (окрім студентів): 33,
кількість молодих учених з оплатою: 12,
кількість студентів з оплатою: 9.
Всього: 65.
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