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ВСТУП
Однією з гострих проблем, що блокують роз�

виток сільського туризму, є дефіцит фінансових
засобів та низька ефективність їх використання.
Інвестиційна та фінансова політика — основні
складові розвитку економіки туристичної галузі
нашої держави. За умови реалізації концепції пол�
ітики розвитку агротуризму такий важливий ру�
шійний елемент, як інвестування, стає надзвичай�
но важливим. Об'єктивно сьогодні держава не має
реальної можливості задоволення усіх наявних
потреб сільського туризму за рахунок бюджетних
коштів. Тому виникає потреба пошуку інших ме�
ханізмів залучення фінансових потоків для роз�
витку агротуризму в Україні, головним з�поміж
яких є інвестування.

Дослідження питань, які стосуються можли�
востей залучення до розвитку туристичної га�
лузі інвестиційних ресурсів, здійснюються
провідними фахівцями, серед яких слід виді�
лити А. Амошу, О. Бейдика, В. Квартального,
Н. Коніщеву, В. Федорченка, В. Цибуха та інших.
Розглядають ці проблеми і в регіональному ас�
пекті, насамперед, такі провідні українські вче�
ні, як Т. Галушкіна, З. Герасимчук, Л. Грановсь�
ка, В. Голян, М. Ґудзь, Б. Данилишин, М. До�
лішній, В. Євдокименко, В. Кравців, Л. Ковальсь�
ка, М. Крачило, В. Руденко, О. Федчак, С.К. Хар�
ічков, Є. Хлобистов, М. Хвесик, І. Школа,
В. Щурик. Проте залишається недостатньо дос�
лідженою проблема формування пріоритетних
напрямів інвестування розвитку сільського ту�
ризму, що вимагає певного методологічного та
практичного підгрунтя, яким може слугувати от�
римана у процесі проведення теоретичного й ана�
літичного дослідження інформація.
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ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Метою дослідження є пошук ефективних

шляхів щодо залучення капітальних вкладень в
розвиток агротуристичного бізнесу та визначен�
ня їх пріоритетів у регіональному контексті.

РЕЗУЛЬТАТИ
Агротуризм, сприяючи розвитку малого

бізнесу в аграрних регіонах, дає можливість
міським мешканцям активно відпочивати в при�
ватних сільських господарствах, а сільським гос�
подарям поліпшити своє фінансове становище.
Це стосується передусім регіонів з невисоким
рівнем індустріалізації та урбанізації. Інвесту�
вання сільського туризму є однією з опор, на
яких будується фундамент ринкової економіки
України, оскільки інвестиції, зокрема іноземні,
є надважливими для розвитку економіки тих ре�
гіонів, які є слаборозвинутими в економічному
відношенні. Результати аналітичних досліджень
підтверджують низьку ефективність механізму
інвестування розвитку туристичної сфери на ре�
гіональному рівні, зокрема сільського туризму,
що актуалізує необхідність значного вдоскона�
лення цього механізму.

На нашу думку, у процесі формування рин�
кових відносин у напрямі сприяння розвитку аг�
ротуризму інвестиційна політика держави повин�
на передбачати використання стратегічного та
системного підходів, диференційовано визнача�
ти форми фінансування субгалузей туризму, вра�
ховуючи специфіку кожної з них та їх роль в про�
цесах раціонального використання туристичних
ресурсів села, бути регіонально вираженою і
відповідати міжнародним стандартам. Зокрема,
стратегічний підхід у сфері інвестиційного забез�
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печення використання сільських туристичних
ресурсів дозволить виявити найбільш перспек�
тивні регіони, території і туристичні об'єкти, ви�
рішити питання про доцільність інвестиційних
вкладень при розгляді регіональних проблем роз�
витку сільського туризму. Системний підхід спри�
ятиме формуванню відповідного інвестиційного
середовища у сфері саме раціонального викори�
стання сільських туристичних ресурсів у кон�
тексті ринкових перетворень в економіці країни
загалом [1].

Варто зазначити, що інвестиційний потенціал
використання сільських туристичних ресурсів
визначається сумою об'єктивних передумов для
інвестицій, яка залежить від різноманітності ту�
ристичних об'єктів інвестування, а також від
економічного становища країни в цілому та ту�
ристичного регіону зокрема. На регіональному
рівні обсяг інвестування розвитку агротуризму
визначається насиченістю території відповідни�
ми факторами, зокрема наявністю відповідних
туристичних ресурсів, матеріально�технічною
базою населеного пункту, розвитком інфраст�
руктури туризму, трудовими ресурсами тощо, а
також рівнем доходів населення, споживчим по�
питом [2, с. 83].

Можна виділити наступні пріоритетні напря�
ми залучення інвестицій в розвиток агротуриз�
му:

— розвиток агротуризму, особливо у регіо�
нах, які зберегли народні звичаї та традиції: Кар�
пати, Полісся, Полтавщина, Поділля, Буковина
та ін., що, в свою чергу, дозволить розвантажи�
ти туристичні території, які перебувають в кри�
тичному стані;

— збільшення кількості об'єктів агротурис�
тичного бізнесу;

— підвищення кваліфікації працівників, що
зайняті у сфері туристичної галузі на селі;

— підвищення рівня свідомості туристів, зок�
рема екологозорієнтована рекламна діяльність.

Важливе значення у створенні сприятливо�
го інвестиційного клімату має належним чином
розроблене та ефективно діюче нормативно�
правове поле [3, с. 284]. Незважаючи на певні по�
зитивні зміни у нормативно�правовому регулю�
ванні туристично�рекреаційної сфери, законо�
давство, що регулює економіко�фінансову
діяльність інвесторів, є неефективним. Застарілі
і взаємовиключні положення вносять певні не�
порозуміння у поточну інвестиційну діяльність
і не дають змоги розробити стратегію і тактику
щодо активізації діяльності на перспективу роз�
витку сільського туризму. Аналіз існуючого нор�
мативно�правового забезпечення в контексті
інвестування використання туристичних ре�
сурсів засвідчив, що нормативно�правова база
у сфері інвестування є надзвичайно мінливою.

Так, Закон України "Про інвестиційну
діяльність" змінювався фактично кожного року.
Закон України "Про іноземне інвестування" про�
тягом 10 років змінювався 25 разів. Якщо врахо�
вувати постанови, декрети Кабінету Міністрів
України, укази Президента, поправки та інші
підзаконні акти, то такий стан справ відлякує як
вітчизняних, так і іноземних інвесторів [4, с. 265].

Законодавство повинно бути однозначним і
закони повинні трактуватися однозначно. Особ�
ливо це стосується нормативно�правових актів
про інвестиційну діяльність. Враховуючи важли�
ву роль туристичної галузі в економіці України
та її окремих регіонів, доцільно було б у зако�
нодавчому порядку надати певні пільги інвесто�
рам, які вкладають кошти саме в розвиток агро�
туризму, особливо у відсталих в соціально�еко�
номічному розвитку територіях.

Таким чином, інституціональне забезпечення
інвестиційних процесів розвитку сільського туриз�
му в частині законодавства повною мірою не вирі�
шує проблеми досліджуваного процесу в Україні.

Крім того, особливу увагу слід звернути на
територіальну координацію інвестування роз�
витку туризму. Координація інвестування роз�
витку сільського туризму — це детальне вивчен�
ня, мобілізація та раціональне використання
інвестиційного потенціалу, науково обгрунтова�
на інтеграція інвестиційних ресурсів для досяг�
нення стратегічної мети інвестування та забез�
печення практичної реалізації інвестиційних
проектів різного розміру, спрямованості і мас�
штабу [5, с. 524].

Із важливості функцій, що вкладені в поняття
координації, випливають наступні її завдання:

— сприяння реалізації інвестиційних проектів
розвитку сільського туризму, які здатні забезпе�
чити значний екологічний, економічний та со�
ціальний ефект за умови невеликих вкладень;

— забезпечення координації різних гілок
влади та органів територіального управління у
вирішенні проблем інвестування розвитку
сільського туризму;

— надання переваги інвестиційним проектам,
метою яких є не тільки вдосконалення туристич�
ної інфраструктури, а й реконструкція істори�
ко�культурних об'єктів, відтворення та охоро�
на природних туристичних ресурсів;

— сприяння потенційним інвесторам, коор�
динація їхньої роботи шляхом розробки та пре�
зентації пріоритетних напрямів туризму по�
літики регіону;

— комплексне використання потенційних
можливостей для покращення інвестиційного
клімату в туристичному регіоні;

— запровадження інформаційної підтримки
суб'єктів інвестиційної діяльності, створення умов
доступності та прозорості інвестиційного ринку;
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— проведення економічної, екологічної та
соціальної експертизи проектів інвестування
розвитку сільського туризму.

Сформувавши завдання координації інвесту�
вання розвитку сільського туризму, необхідно
також виділити принципи її здійснення, а саме:

— часова різноманітність інвестиційних про�
ектів (коротко�, середньо� та довгострокова пер�
спектива);

— важливість досягнення як екологічного,
так і економічного та соціального ефектів від ре�
алізації проектів інвестування розвитку
сільського туризму;

— створення рівноправних умов між суб'єк�
тами інвестування, що використовують у своїй
діяльності туристичні ресурси;

— оптимізація інвестиційного клімату роз�
витку сільського туризму регіону (формування
регіональної інвестиційної інфраструктури,
сприяння розвитку підприємств малого та серед�
нього бізнесу, підвищення ролі інформування
всіх сторін інвестиційного процесу, зниження
кримінального та екологічного ризиків, створен�
ня нових робочих місць як наслідок мотивацій�
них дій з боку владних структур).

З точки зору регіонів, механізми інвестуван�
ня покликані забезпечити залучення інвести�
ційних ресурсів для реалізації можливостей
розвитку сільського туризму з метою сталого
розвитку туристичних територій. Кожен регі�
он нашої держави залежно від особливостей
його розвитку використовує той чи інший ме�
ханізм інвестиційного забезпечення розвитку
туризму. Так, одні регіони використовують
власні інвестиційні ресурси за рахунок міцної
фінансової бази, інші — залучають зовнішні
джерела фінансування, зокрема іноземні інве�
стиції [4, с. 255].

У першу чергу, необхідно визначити рівень
інвестиційної привабливості сільських туристич�
них об'єктів чи територій. Виходячи з попередніх
досліджень, пріоритетними будуть ті території,
які спроможні за короткий термін забезпечити
позитивні еколого�економічні зрушення. Вва�
жаємо, одним з пріоритетних напрямів інвесту�
вання інноваційних програм розвитку сільських
туристичних територій, які в основі своїй містять
засади раціонального використання туристич�
них ресурсів.

Іншим ефективним напрямом інвестування
розвитку агротуризму є покращення інфраст�
руктури туристичних регіонів. Виходячи з заз�
наченого, туристична індустрія — сукупність аг�
роселів, готелів і інших засобів розміщення, за�
собів транспорту, об'єктів громадського харчу�
вання, об'єктів і засобів розваг, об'єктів пізна�
вального, лікувального, оздоровчого, спортив�
ного, релігійно�культового, ділового й іншого

призначення, організацій, що здійснюють туро�
ператорську і турагентську діяльність, а також
організацій, що надають туристично�екскурсійні
послуги і послуги гідів�перевізників.

Важливим моментом в інвестування розвит�
ку агротуризму є вибір інвестора. Цей процес
здатен відбуватися за допомогою:

— інвестиційних компаній та фондів, які є ос�
новним інструментом, за допомогою якого
здійснюється інвестиційна діяльність охорони
туристичних ресурсів — портфельні інвестиції;

— венчурних компаній та фондів, проте вони
не формують інвестиційного портфеля, але
прагнуть одержати повний контроль над об�
'єктом, в який вони інвестують кошти;

— страхових компаній, які здебільшого на�
магаються використовувати цінні папери з га�
рантованою прибутковістю і високою ліквід�
ністю — державні, муніципальні і корпоративні
облігації;

— лізингових компаній, які відрізняються
специфічною формою інвестицій у вигляді ус�
таткування;

— факторингових компаній, які використо�
вують як інструмент інвестування боргові зобо�
в'язання підприємств та компаній;

— банків й інших фінансово�кредитних ус�
танов, які основним інструментом інвестування
вважають гроші в готівковій та безготівковій
формі.

Слід зауважити, що інвестиційні компанії та
венчурні фонди початково є більшими новато�
рами, ніж усі інші інституційні об'єкти ринку [2].

Інвестування розвитку агротуризму регіону
залежить від надходжень до місцевого бюджету,
що, в свою чергу, залежить від виробничих мож�
ливостей регіону. Разом з тим, відсутність на�
лежного законодавчого регулювання бюджет�
них правовідносин та механізму відповідаль�
ності за порушення бюджетного законодавства
викликає ряд негативних соціально�економіч�
них наслідків, одним з яких є недостатнє фінан�
сування розвитку агротуризму.

Крім того, існуюча система доходів більшості
туристичних регіонів характеризується значною
їх залежністю від трансферів центрального уря�
ду і браком власних джерел доходів.

Серед основних недоліків щодо існуючої си�
стеми формування і розподілу дохідної бази ре�
гіональних бюджетів можна виділити:

— тенденцію переважаючої частки транс�
ферів з державного бюджету у доходах регіо�
нальних бюджетів;

— практично щорічні зміни видів податків,
які зараховуються до бюджетів та нормативів
відрахувань від загальнодержавних податків і
зборів до бюджетів регіонів;

— невчасність отримання сум трансферів,
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належних регіону, їх недоотримання або отри�
мання не в грошовому виразі;

— відсутність чіткого взаємозв'язку між об�
сягом податків, які збираються, і регіональни�
ми доходами, що позбавляє регіональні органи
управління стимулів до збільшення державних
доходів тощо [4, с. 256].

Вважаємо, що формування дохідної части�
ни місцевого бюджету повинне здійснюватись у
двох основних напрямах:

— вдосконалення структури дохідної части�
ни місцевих бюджетів у напрямі перегляду ста�
вок оподаткування;

— вдосконалення структури надходжень від
місцевих податків і зборів.

Щодо першого напряму вдосконалення до�
хідної частини місцевих бюджетів, то слід заз�
начити, що необхідно переглянути ставки опо�
даткування залежно від рівня забезпеченості ре�
гіону сільськими туристичними ресурсами, їх
ролі в розвитку регіону. В результаті такої діяль�
ності місцеві органи влади могли б спрямовува�
ти частину цих відрахувань на розвиток агроту�
ризму регіону, що, в свою чергу, сприяло б про�
цесам раціонального використання сільських ту�
ристичних ресурсів. Щодо другого напряму
формування дохідної частини регіону, то в да�
ному випадку необхідно змінити сам підхід до
формування місцевих податків і зборів. Тобто
їх формування повинне відбуватись у контексті
зміни самої структури місцевих податків і зборів
та перегляду ставок оподаткування. Адже підви�
щення їх ролі і збільшення частки доходів за їх
рахунок є головним напрямом зміцнення місце�
вих бюджетів, розширення їхньої фінансової ав�
тономії. За рахунок збільшення дохідної части�
ни місцевих бюджетів можна буде здійснювати
структурні перетворення щодо розвитку агро�
туризму і не залежати від вольових рішень цен�
тральних органів влади [6].

Джерелами інвестування розвитку агроту�
ризму регіону можуть бути також власні кошти
туристичних підприємств, організацій, що вико�
ристовують туристичні ресурси, спеціалізованих
державних і комунальних фінансово�кредитних
установ, кошти (інвестиції) будь�яких фізичних
і юридичних осіб та інші джерела, не заборонені
законодавством. Основним джерелом фінансу�
вання на теперішній час залишаються власні
кошти. При відсутності механізму залучення їх
у розвиток агротуризму, економічний ріст краї�
ни та її регіонів, зокрема, є неефективним. Тому
існує необхідність створення на регіональному
рівні системи стимулів, що зроблять процеси
розвитку агротуризму економічно вигідним. Ре�
гіони повинні відігравати роль центра, який
сприятиме розвитку сільського туризму.

Серед власних джерел фінансування розвит�

ку агротуризму регіону значний резерв станов�
лять амортизаційні відрахування підприємств. В
економічно розвинених країнах вони є важли�
вим джерелом фінансування розвитку агроту�
ризму. Формування амортизаційного фонду як
реального джерела фінансових ресурсів турис�
тичних підприємств повинен формуватися у та�
ких напрямах:

— у кожній класифікаційній групі основних
засобів передбачити поправочні коефіцієнти для
норм амортизації, що враховують специфіку ви�
робництва туристичного продукту, тобто вико�
ристання тих чи інших туристичних ресурсів, й
експлуатації основних фондів;

— цільове використання амортизаційних
відрахувань.

При розвинутих ринкових відносинах важ�
ливим джерелом інвестування розвитку агроту�
ризму регіону є лізинг. Він являє собою довго�
термінову оренду машин, обладнання, транспор�
тних засобів, виробничих споруд тощо на
підставі договору між орендодавцем і оренда�
рем. По суті, лізинг дає можливість орендареві
швидко переходити на нову технологічну базу,
зосередити усі зусилля на ефективному викори�
станні нової техніки без значних одноразових
витрат. Перевагами застосування лізингу є [5]:

— гнучкість, тобто лізингова угода більш
гнучка, ніж кредит, і надає можливість регулю�
вати необхідну схему сплати лізингових пла�
тежів;

— підприємству простіше отримати майно за
лізингом, ніж позику на його придбання;

— законодавством передбачені певні подат�
кові пільги щодо здійснення лізингових опе�
рацій;

— при лізингу забезпечується 100% фінан�
сування угоди;

— лізингові відносини передбачають обо�
в'язки орендодавця здійснювати ремонт і техоб�
слуговування обладнання та ін.

Таким чином, переваги використання лізин�
гу створюють можливості розвитку туристичної
інфраструктури, впровадження нових видів ту�
ристичної діяльності в регіоні та створення
відповідної фінансової бази. Адже саме за до�
помогою модифікацій умов лізингових угод
можна використати різноманітні варіанти залу�
чення інвестиційних ресурсів.

Значним резервом фінансових ресурсів ре�
гіону є заощадження фізичних осіб. На руках у
населення України, за даними експертних оці�
нок, знаходиться декілька мільярдів доларів [4,
с. 256]. Проте необхідно враховувати надзвичай�
но низький рівень довіри населення до держави
та комерційних структур через можливість їх
банкрутства чи реорганізації, низькі ставки за
депозитами, відсутність реального страхового
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фонду депозитів фізичних осіб. Подолання цієї
недовіри потребує послідовних і зважених за�
ходів Національного банку України щодо вирі�
шення даних проблем.

Державного централізованого фінансуван�
ня потребують практично всі сільські туристичні
регіони. Тут необхідна цільова державна допо�
мога на забезпечення структурних трансфор�
мацій туристичної галузі, які були б спрямовані
на розвиток агротуризму та туристичної інфра�
структури. Доцільно проводити аналіз фінансо�
во�економічного стану туристичного регіону,
оскільки саме він визначає найнижчу межу мас�
штабів інвестицій у розвиток агротуризму. Дуже
важливою є конкурсна система відбору інвести�
ційних проектів, яка об'єктивно оцінює
швидкість окупності виділених коштів та загаль�
ну ефективність проектів розвитку агротуриз�
му. Ця система повинна діяти як між туристич�
ними регіонами, так і всередині самих регіонів
при розгляді будь�якого інвестиційного проек�
ту, що запобігатиме невпорядкованому розда�
ванню бюджетних коштів та пільгових кредитів
і сприятиме розвитку агротуризму. Держава от�
римає реальну можливість регулювати бюджетні
інвестиційні потоки. Однак збільшення дефіци�
ту державного бюджету не дає змоги розрахо�
вувати на розв'язання проблеми інвестування
розвитку агротуризму лише за рахунок коштів
прямого бюджетного інвестування.

Так, основними джерелами фінансового за�
безпечення розвитку агротуризму в економічно
розвинених країнах можуть бути як приватні,
так і державні джерела фінансування. При цьо�
му в багатьох розвинених країнах зберігаються
приблизно однакові пропорції між приватним та
державним капіталом у інвестуванні розвитку
сільського туризму.

Відомо, що в розвинутих країнах інвестують�
ся пріоритетні напрями діяльності, в Україні ту�
ристична галузь є пріоритетною. У нас є висо�
кокваліфіковані наукові кадри, проте держава
не може повною мірою фінансувати науково�
дослідні розробки, тому для розвитку наукових
розробок треба залучати приватні компанії, в
тому числі й закордонні, і використовувати
відносну перевагу дешевої робочої сили [3].

Тому держава повинна стимулювати, стра�
хувати і спрямовувати в потрібне русло потоки
недержавних інвестицій в усіх туристичних рег�
іонах країни. А з часом потрібно перейти від без�
поворотного бюджетного фінансування до кре�
дитування на поворотній і платній основі. Але
при цьому необхідно зберігати безповоротне
фінансування для туристичних об'єктів, що ма�
ють стратегічне значення в для держави.

Залучення прямих іноземних інвестицій для
розвитку агротуризму в умовах гострого фінан�

сового дефіциту не можна залишати без уваги.
Обсяг їх сьогодні через відсутність міцної пра�
вової основи та реальних гарантій незначний.
Прямі іноземні інвестиції є важливим джерелом
формування фінансово�кредитних ресурсів ре�
гіону, напрямів стимулювання розвитку агроту�
ризму та усунення диспропорцій зазначених
процесів, але при цьому слід враховувати спе�
цифічні особливості залучення іноземного кап�
італу у сільські туристичні регіони, зважаючи на
рівень наявності в них ресурсів агротуризму.

Прямі іноземні інвестиції, в першу чергу, слід
спрямовувати на розвиток агротуризму в тих ре�
гіонах, що мають високий експортний потенці�
ал у сфері туризму. До таких регіонів належать
Закарпатська, Івано�Франківська, Львівська об�
ласті.

Проте, іноземні інвестори працюють задля
окупності та отримання прибутку. Причому у
довгостроковому контексті відплив ресурсів,
зокрема прибутку, перевищує величину первин�
них вкладів. Тому говорити про раціоналізацію
процесів використання сільських туристичних
ресурсів приймаючої країни та її регіонів за ра�
хунок іноземних інвестицій не доводиться, хіба
що тільки з огляду на їх стимулюючий вплив на
економічний розвиток країни в цілому.

Цілі іноземного інвестора можуть не збіга�
тися з національними інтересами. На практиці,
як правило, не вдається уникнути зіткнення на�
ціональних інтересів приймаючої сторони та
інтересів іноземних інвесторів. Поруч із цим, як
показує практика, іноземні інвестори можуть
вступати в змову з діючою на місцевому ринку
олігополією (або ще гірше — монополією), що
зумовлює згубний вплив на національні турис�
тичні підприємства, які працюють для вітчизня�
ного ринку, а також можуть справляти стриму�
ючий вплив на національне підприємництво, по�
глинаючи фінансові накопичення у місцевій та
іноземній валюті. Це призведе до зниження рівня
впливу внутрішніх важелів розвитку агротуриз�
му.

Слід відмітити, що розробка комплексних ре�
гіональних програм розвитку сільського туриз�
му з залученням інвестицій в Україну повинна
здійснюватися з урахуванням світових тен�
денцій, які нині демонструють структурні зру�
шення в системі залучення інвестицій у бік саме
сервісних галузей економіки [4, с. 263].

Однак, незважаючи на вищезазначене, інве�
стиції необхідно залучати у всі туристичні ре�
гіони держави, але залежно від рівня їх турис�
тичного потенціалу обсяг та спрямування мо�
жуть бути різними.

Для регіонів із низьким рівнем процесів ра�
ціонального розвитку туризму інвестиції по�
винні бути спрямовані на структурну перебудо�
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ву економіки регіону, що дозволить стабілізу�
вати фінансово�економічний. Для регіонів із се�
реднім рівнем розвитку туризму інвестиції слід
спрямовувати в реконструкцію та розвиток тих
типів туристичних ресурсів, які дозволять у най�
коротший термін створити ефективний турис�
тичний продукт та забезпечити його стійкість до
зовнішніх та внутрішніх деструктивних впливів.
Для регіонів із високим рівнем розвитку туриз�
му інвестиції слід спрямувати на експортноорі�
єнтовані туристичні ресурси задля одержання
конкурентних переваг на світових ринках.

Важливою умовою інвестування розвитку аг�
ротуризму регіону є застосування інструментів,
тобто сукупність дій та важелів, за допомогою
яких здійснюється вплив суб'єкта управління на
об'єкт управління з метою досягнення постав�
леної мети.

Варто підкреслити, що в залежності від сту�
пеня й напряму впливу на розвиток агротуриз�
му, необхідно обирати економічні інструменти,
які повинні обмежувати негативний вплив та ви�
конувати стимулюючу функцію у сфері раціо�
нального використання сільських туристичних
ресурсів.

До основних економічних інструментів за�
безпечення інвестиційної діяльності розвитку
агротуризму відносяться податкові важелі,
штрафні санкції за порушення екологічного за�
конодавства. Ресурсні платежі, які надходять до
бюджету, є одними із дохідних його статей. Ос�
кільки охоронна діяльність ніколи не відноси�
лась до пріоритетних, то її фінансування, як пра�
вило, проводиться за остаточним принципом, що
приводить до погіршення екологічного стану те�
риторій туризму. Таким чином, ресурсні платежі
не враховують і не задовольняють економічні
інтереси ані підприємств, ані державного бюд�
жету [7, с. 343].

На нашу думку, при плануванні інвестицій�
ного забезпечення розвитку агротуризму, вар�
то враховувати, з одного боку, систему штрафів
у випадку понадлімітного впливу на туристичні
об'єкти, а з іншого — прийоми податкового за�
хисту, зокрема шляхом виключення зі складу
оподатковуваної бази суми коштів, спрямованих
на інвестування розвитку агротуризму.

Стимулюючий ефект платежів можна збіль�
шити, якщо ввести понижуючі коефіцієнти до
ставок платежів у випадку, коли фактичний об�
сяг викидів складає не більш 50% від встановле�
ного ліміту.

Таким чином, пріоритетними інструментами
інвестування розвитку агротуризму регіонів
держави, на нашу думку, виступають пільгове
кредитування та оподаткування суб'єктів госпо�
дарювання, що в своїй діяльності використову�
ють сільські туристичні ресурси.

ВИСНОВКИ
Результати дослідження вказують на те, що

в сучасних умовах інвестиційне забезпечення
розвитку агротуризму знаходиться на низько�
му рівні: спостерігається розбалансованість роз�
витку інвестиційної сфери та задоволення на�
гальних потреб сільського туризму, що додат�
ково супроводжується мінімальним рівнем
фінансування таких заходів.

Вирішення проблемних питань економічно�
го стимулювання інвестиційної діяльності роз�
витку агротуризму має відбуватися на основі по�
слідовного розроблення та запровадження но�
вих інструментів, у першу чергу позитивної мо�
тивації, з урахуванням регіональних особливо�
стей сільських туристичних ресурсів, основною
метою яких повинне бути заохочення суб'єктів
туристичного господарювання до раціонально�
го використання та охорони туристичних ре�
сурсів.
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