
SWorld – 17-26 December 2013 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/dec-2013 

PERSPECTIVE INNOVATIONS IN SCIENCE, EDUCATION, PRODUCTION AND TRANSPORT ‘2013 
 

УДК 338.486.1.02 

Лісіцина І.І. 

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ ЯК 

ІННОВАЦІЙНИЙ СПОСІБ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ 

ТРАНСКОРДОННОГО СПІВРОБІТНИЦТВА 

Харківський національний економічний університет ім. С. Кузнеця 

Харків, пр. Леніна 9а, 61166 

UDC 338.486.1.02 

Lisitsyna I.I. 

PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN TOURISM  AS AN 

INNOVATIVE WAY OF TRANSBORDER COOPERATION PROBLEMS 

SOLVING 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics 

Kharkiv, Lenin Avenue 9a, 61166 

 

Анотація. В роботі розглядаються проблеми, що стримують розвиток 

транскордонного співробітництва та пропонується впровадження державно-

приватного партнерства в галузі туризму як способу їхнього подолання. Автор 

узагальнює досвід реалізації закордонних проектів ДППТ та зазначає, як саме 

той чи інший результат їхнього впровадження може сприяти покращенню 

транскордонного розвитку. 
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Abstract. This paper studies the problems restraining the development of 

transborder cooperation and suggests the use of public-private partnership in 

tourism as an instrument for their overcoming. The author generalizes the experience 

of foreign TPPP projects implementation as well as points out the possible ways of 

their results’ influencing on the improvement of transborder development. 
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Вступ. Україна активно інтегрується в європейський економічний простір 

та вже 20 років веде діяльність щодо розвитку транскордонного 

співробітництва, процеси якого регламентовано Законом України «Про 

транскордонне співробітництво» [1].  

Не зважаючи на достатньо тривалий період функціонування 

транскордонних відносин, нині існує багато проблем, що стримують їхній 

розвиток. Дослідники питань транскордонного співробітництва (насамперед, 

Н. А. Мікула, В. В. Борщевський, Т. Г. Васильців) одним з першочергових 

завдань для подолання означених проблем вважають розвиток галузі туризму. 

Однак, у даний момент економічний потенціал цієї галузі не використовується 

в повному обсязі. Дослідження закордонних та українських вчених вказують на 

те, що у світі вже давно застосовується інноваційний спосіб розвитку економіки 

та окремих її галузей, зокрема туристичної, а саме державно-приватне 

партнерство.  

Мета даної роботи – огляд прикладів реалізації закордонних проектів 

державно-приватного партнерства в туризмі (ДППТ) для визначення їхніх 

можливостей у подоланні проблем транскордонного співробітництва. 

Дослідження питань, пов’язаних із єврорегіональним та транскордонним 

розвитком України, розпочаті наприкінці 1990-х років. Серед українських 

науковців, що працюють над вивченням різних аспектів транскордонної 

співпраці, можна назвати таких: І. В. Артьомов, О. М. Бірюков, С. М. Вдовенко, 

Ю. С. Вдовенко, Н. М. Внукова, В. В. Гарагонич, З. В. Герасимчук, 

В. В. Гоблик, С. А. Жуков, О. М. Замора, Т. В. Каленська, Л. В. Корольчук, 

Н. А. Мікула, І. І. Новосельцев, О. В. Рогова, Є. В. Рябінін, В. І. Топіха та інші.  

Поряд із факторами, що сприяють соціально-економічному розвитку 

регіонів України під час транскордонного співробітництва, дослідники 

виділяють певні проблеми на цьому шляху, що є досі не вирішеними, а саме [2]: 



1) брак фінансових ресурсів для активного розвитку культурного, 

гуманітарного та екологічного співробітництва; 

2) недостатній рівень кваліфікації державних службовців місцевого рівня і 

представників органів місцевого самоврядування та недержавних інституцій 

щодо пошуку відповідних програм фінансування та підготовки заявок на участь 

у них; 

3) низький рівень розвитку виробничої та комунальної інфраструктури 

окремих малих міст та сільських прикордонних територій; 

4) низька заробітна платня та якість життя населення, високий рівень 

нелегальної міжнародної трудової міграції; 

5) невисока підприємницька активність населення малих міст; 

6) надмірно бюрократизована система надання дозволів і ліцензій; 

7) неефективний розвиток туризму, невеликий туристичний потік в межах 

транскордонної території; 

8) недостатній рівень збереження природних та культурно-історичних 

об’єктів; 

9) несприятливий імідж України. 

У той же час, дослідження таких закордонних вчених, як К. Хейвуд, 

Б. Брамвел, К. Л. Андерек, І. Георгіев, Р. Баклі, С. Селін, Е. Палмер, 

В. Цеулеманс, П. Ромейро, К. М. Холл, П. Лінч, та українських науковців 

С. Захарової та А. Гаврилюка свідчать про значні перспективи використання 

державно-приватного партнерства в туризмі для вирішення багатьох 

економічних та соціальних проблем, подібних до існуючих на транскордонних 

територіях. 

Державно-приватне партнерство в галузі туризму може бути 

охарактеризоване як система юридично закріплених відносин між органами 

державної влади, що регулюють функціонування галузі туризму на макро-, 

мезо- та мікрорівнях, а також державними туристичними установами та 

приватними установами чи окремими підприємцями, при якій стає можливим 

досягнення синергетичного, суспільно значущого ефекту та створення або 



покращення туристичної інфраструктури, товарів, послуг чи ресурсів на 

принципах соціальної відповідальності, екологічності та економічної 

ефективності шляхом реалізації певних проектів. Цей процес супроводжується 

розподіленням ризиків, ресурсів та винагород між усіма партнерами. 

У світі існує більше 100 прикладів реалізації проектів ДППТ, більшість з 

яких описана у дослідженнях Всесвітньої туристичної організації [3] та [4], у 

публікації таких науковців, як Р. Партінгтон, Б. Крейсель, М. Пруг та Ф. 

Штейнгас [5], а також С. Грищенко [6]. Для розуміння можливостей державно-

приватного партнерства в галузі туризму у подоланні проблем транскордонного 

співробітництва автором було проаналізовано 90 прикладів ДППТ й виявлено, 

що перший проект ДППТ з описаних у [3-6] було створено у 1977 році, а 

процес формування та реалізації подібних проектів продовжується й понині, 

при цьому середня їх тривалість становить 5 років. 

В процесі аналізу закордонного досвіду державно-приватного партнерства 

в туризмі було сформовано 7 груп країн, що реалізували однакову кількість 

проектів ДППТ (табл. 1). 

Таблиця 1 

Групування країн за кількістю реалізованих проектів ДППТ 

Кількість 
проектів, 

реалізованих 
в одній країні 

 
Кількість 

країн 

 
Назва країн 

 
 
1 

 
 

35 

Ботсвана, Бразилія, Велика Британія, Венесуела, Гана, Гватема-
ла, Греція, Данія, Індія, Індонезія, Ірак, Ірландія, Італія, 
Карибський басейн, Кенія, Китай, Кіпр, Колумбія, Коста-Ріка, 
Ліван, Мальдіви, Намібія, Нігерія, Нідерланди, Пакистан, Перу, 
Сінгапур, Сирія, Сьєрра-Леоне, Таїланд, Танзанія, Угорщина, 
Філіппіни, Франція, Швеція 

 
2 

 
12 

Австрія, Гренада, Еквадор, Єгипет, Мексика, Непал, Німеччина, 
Нова Зеландія, Південно-Африканська Республіка, Республіка 
Корея, Шрі-Ланка, Японія 

3 1 Австралія 
4 2 Іспанія, Мальта 
5 1 Туреччина 
7 1 Канада 
8 1 Сполучені Штати Америки 

Усього 53 
 



Таким чином, найбільшу кількість проектів ДППТ, реалізованих в одній 

державі (8 та 7), було впроваджено в економічно розвинених країнах 

(Сполучені Штати Америки та Канада), що дозволяє припустити наявність 

ефективно функціонуючих державних установ, органів та організацій, а також 

успішних приватних компаній, що спромоглися досягти налагодженої співпраці 

з огляду на власні ресурси чи міцні позиції на ринку.  

Варто додати, що, згідно з [5], існував один проект, який був реалізований 

двома країнами – Японією та Республікою Корея, але розроблений у Швейцарії. 

Цей факт вказує на новий рівень функціонування державно-приватного 

партнерства, а саме, міждержавний. 

Дослідження реалізованих проектів ДППТ, описаних у [3-6], дозволили 

зробити висновок, що склад партнерів характеризується великим розмаїттям, як 

з боку державного, так і з боку приватного партнера. Найчастіше учасниками  з 

боку державного партнера виступали департаменти, ради, управління, 

відомства з розвитку туризму (34 проекти); уряд, органи місцевого 

самоврядування (32 проекти); міністерства з розвитку туризму та (або) 

культури (18 проектів); державні організації з розвитку туризму (16 проектів). 

Учасниками з боку приватного партнера частіше за все були 

постачальники туристичних послуг та їх асоціації (тобто туристичні оператори 

та агенти, засоби розміщення, харчування та екскурсійного обслуговування, 55 

проектів), транспортні та транспортно-туристичні підприємства (21 проект), 

маркетингові, управлінські та тренінгові компанії (11 проектів). 

Іноді ресурсів головних партнерів було недостатньо для ефективної 

реалізації ДППТ, тому залучалися допоміжні партнери. Аналіз проектів, 

описаних у [3-6], дозволяє дійти висновку, що вони сприяли впровадженню 

невеликої кількості проектів у порівнянні із загальним обсягом 

проаналізованих, а саме 21 з 90. Це свідчить про спроможність більшості 

приватних та державних партнерів реалізувати проект ДППТ власними силами 

та ресурсами. Найбільш розповсюдженим допоміжним партнером були 



неприбуткові благодійні організації (6 проектів) та організації зі збереження 

природних ресурсів (4 проекти). 

Дослідження 90 прикладів реалізації державно-приватного партнерства в 

галузі туризму на основі інформації, наведеної у [3-6], дозволяють виокремити 

наступні результати реалізації означених проектів ДППТ: 

створення організації (13 проектів); 

створення туристичного маршруту, туру, туристичної зони (9 проектів); 

організація та проведення маркетингової кампанії (8 проектів); 

покращення іміджу дестинації (8 проектів); 

створення програмного продукту (5 проектів); 

організація та проведення тренінгів (4 проекти); 

покращення туристичної інфраструктури (4 проекти); 

будівництво засобів розміщення (3 проекти); 

програма зі збереження навколишнього середовища (3 проекти); 

репозиціонування дестинації (3 проекти); 

створення підприємства (3 проекти); 

створення тематичного парку (3 проекти); 

активізація розвитку окремих видів туризму (2 проекти); 

методологія економічної оцінки розвитку туризму (2 проекти); 

розвиток дестинації (2 проекти); 

створення сільських зелених садиб (2 проекти); 

альянс зі створення нових туристичних продуктів (1 проект); 

впровадження плану з розвитку дестинації (1 проект); 

створення освітньої туристичної програми (1 проект); 

підвищення безпеки туристів (1 проект); 

покращення туристичної політики (1 проект); 

придбання нового обладнання (1 проект); 

впровадження програми розвитку туристичних підприємств (1 проект); 

реформування національної туристичної організації (1 проект); 

створення стандартів якості туристичних послуг (1 проект); 



створення благодійного фонду (1 проект); 

створення веб-сайту дестинації (1 проект); 

створення туристичної дестинації (1 проект); 

управління заповідною територією (1 проект). 

Таким чином, можна казати про розмаїття результатів реалізації проектів 

державно-приватного партнерства в галузі туризму; найпоширенішими з них 

були створення організації, туристичного маршруту, організація та проведення 

маркетингової кампанії та покращення іміджу туристичної дестинації. 

Спираючись на результати закордонних проектів ДППТ, можна казати, що 

державно-приватне партнерство в галузі туризму спроможне покращити 

розвиток цієї галузі на різних рівнях та вирішити соціально-економічні 

проблеми, багато з яких існують й на транскордонних територіях. 

Так, будівництво засобів розміщення, покращення туристичної 

інфраструктури, підвищення безпеки туристів, створення сільських зелених 

садиб, розвиток окремих видів туризму, створення туристичного маршруту або 

тематичного парку допоможе вирішити проблеми із низьким рівнем 

туристичних прибуттів у межах транскордонного регіону. Впровадження 

програми зі збереження навколишнього середовища сприятиме покращенню 

стану природних об’єктів. Створення підприємств, організацій або програми 

розвитку туристичних підприємств дозволить підвищити активність місцевого 

населення щодо започаткування власного бізнесу. Проведення тренінгів для 

працівників галузі туризму та усіх зацікавлених осіб з метою набуття навичок 

ведення туристичного бізнесу здатне підвищити рівень кваліфікації населення 

а, отже, й рівень його життя. Заснування благодійних фондів може допомогти у 

акумулюванні та використанні фінансових ресурсів для розвитку 

транскордонного співробітництва. 

Висновки. Таким чином, подолання проблем транскордонної співпраці 

вважається за можливе при впровадженні проектів державно-приватного 

партнерства в галузі туризму на транскордонних територіях. Учасниками 

відносин цього типу з боку державного партнера, у першу чергу, можуть бути 



органи місцевого самоврядування транскордонних регіонів та департаменти з 

розвитку туризму. Приватними партнерами можуть бути індивідуальні 

підприємці, що здійснюють туристичну діяльність на території декількох країн. 

Нажаль, наразі в українському науковому просторі відсутня інформація 

стосовно досвіду впровадження проектів державно-приватного партнерства в 

галузі туризму саме на транскордонних територіях. Відсутня також база даних 

подібних проектів, реалізованих в різних галузях економіки. Окрім того, 

законодавче регулювання цього процесу відображене у незначній кількості 

документів та потребує ґрунтовного опрацювання та доповнення, що може бути 

напрямком подальших досліджень з питань розвитку транскордонного 

співробітництва та створення проектів державно-приватного партнерства на 

транскордонних територіях.  
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