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У багатьох країнах ЄС поширився механізм рентного регулювання ринку
курортних послуг, а проблеми управління власністю на курортні ресурси розв’я

зуються шляхом застосування інструментарію концесійної діяльності, за допо

могою публічно
приватного партнерства, таймшеру, координуються профільни

ми неурядовими організаціями, узгоджуються з громадськістю. Не ідеалізуючи
інституційні умови рентних відносин в усіх без винятку країнах європейської
спільноти [1], варто зазначити, що істотного розвитку механізм рентного регулю

вання ринку курортних послуг набув у Греції, Іспанії, Німеччині та Австрії, про

ходить імплементація директив ЄС ** з питань рентного регулювання  і у його
відносно нових членів – Чехії, Болгарії та Хорватії.

Гуменюк Володимир Володимирович (Gumenyuk Volodymyr Volodymyrovych) – e
mail: gvvdoc@
gmail.com.

* Стаття друкується в авторській редакції.
** 80/777/EEC of 15 July 1980 on the approximation of the laws of the Member States relating to

the exploitation and marketing of natural mineral waters : Directive, Council / European Commission
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://eur
lex.europa.eu/legal
content/EN/TXT/PDF/
?uri =CELEX:31980L0777&rid=1; 92/100/EEC of 19 November 1992 on rental right and lending right
and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property : Directive, Council /
European Commission [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://europa.eu.int/ISPO/
ecommerce/legal/documents/392L0100/392L0100_EN.docandCouncilDirective29(2001).
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Фундаментальну методологічну основу дослідження курортної ренти станов

лять наукові розробки основоположників класичної школи політичної економії
В. Петті [2], А. Сміта [3], Д. Рікардо [4]. Істотно розширили науковий світогляд
щодо економічної суті ренти, характеристики її видів, особливостей та чинників
утворення представники неокласичного (А. Маршалл [5], К. Менгер [6]) та інших
напрямів економічної теорії. Проблемні аспекти державного регулювання ринку
послуг в Україні відображено в працях відомих учених В.М. Гейця [7], А.А. Маза

ракі [8] і В.Д. Лагутіна [9].

Останнім часом почали розвиватися наукові дослідження теоретичних і при

кладних аспектів різних видів ренти. Зокрема, Н.І. Гаврильчак, О.M. Зацепи

ло [10], І.В. Зорін, В.А. Квартальнов [11], Г.В. Казачковська [12], В.М. Кози

рєв [13], Т.І. Ткаченко [14] активно займалися розкриттям концептуальних засад
туристичної (рекреаційної) ренти. Вивчення економічної природи курортної ренти
потрібно вести саме з витоків різних наукових шкіл і напрямів досліджень. Роз

робка теоретичних аспектів курортної ренти і практичних рекомендацій щодо
вдосконалення рентних платежів є актуальною проблемою у сфері державного
регулювання економіки, а відсутність економічних розвідок, присвячених саме
питанню курортної ренти, зумовлює необхідність проведення окремого дослі

дження в даному напрямі.

У зв’язку з цим метою статті є розробка теоретичних положень і практичних
рекомендацій, спрямованих на вдосконалення рентного регулювання ринку курорт

них послуг.

За допомогою ретроспективного аналізу публікацій розглянемо теоретичні
підходи до розкриття суті економічної категорії ренти. В. Петті як один з перших
дослідників економічної природи ренти говорив про необхідність розкриття еко

номічної суті як грошової ренти, що називають процентом, так і ренти із земель і
будівель. Аналізуючи трудову теорію вартості, він розглядав ренту як конкретну
форму прояву додаткової вартості й зазначав, що у процесі реалізації здатності до
праці людина недоотримує частину створеної нею вартості, та за рахунок цього
зростає частка ренти [2, с. 31].

Центральне місце в економічних дослідженнях класиків економічної теорії
належить саме земельній ренті. У сучасному розумінні земля  – це сукупність
різних природних ресурсів, які становлять основу національного багатства краї

ни. В умовах ринку фінансовий потенціал рентоутворення мають землі водного
фонду, рекреаційно
оздоровчого, природно
заповідного та історико
культурно

го призначення, а також землі курортних територій.

А. Сміт писав: “Рента, що розглядається тут як плата за користування зем

лею, природно являє собою найвищу суму, яку в змозі сплатити орендар при даній
якості землі... Землевласник прагне залишити орендарю лише таку частку про

дукту, яка є достатньою для відшкодування капіталу...” [3, с. 94]. Вчений, назива

ючи можливі причини заниження ренти (“Правда, іноді щедрість, а ще частіше –
невігластво землевласника спонукають його задовольнятися дещо меншою част

кою...” [3, с. 94]), а також повної її відсутності – внаслідок безгосподарності влас

ника ресурсів та їх нераціонального використання (“Вони не приносять ренти
землевласнику, який зазвичай дозволяє користуватися ними будь
кому, хто по

просить у нього дозволу” [3, с. 107]), одночасно порушує питання необхідності
пошуку нових ринків, які дозволять отримувати ренту.
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У контексті взаємодії попиту і пропозиції на фактор виробництва рента ви

ступає економічною передумовою становлення приватної власності, зароджен

ня конкуренції та розвитку ринку. Д. Рікардо зазначав, що в умовах ринку, в разі
абсолютно еластичної пропозиції фактора виробництва та його загальної до

ступності, рента не виникає, а її утворення залежить від якості та обмеженості
природних ресурсів [4, с. 67]. Учений розкриває економічну  природу ренти в
системі чинників формування новоствореної вартості (“висока ціна є еконо

мічною передумовою формування ренти”, проте рента не є причиною встанов

лення високої ціни) [4, с. 71]. На його думку, підвищення ренти – результат зро

стання національного багатства, але це – не причина, а симптом економічного
розвитку [4, с. 72], в сучасному розумінні – інструмент діагностики економіч

ного зростання та оцінки суспільного добробуту нації.

Причини утворення ренти А. Маршалл пов’язує з “дарами природи”, при

родно
ресурсним потенціалом освоєних територій. З урахуванням підприємниць

кого фактора, який забезпечує підвищення ефективності організації економічної
діяльності, створення належних матеріально
технічних умов виробництва, він
застосовував термін “квазірента”, яка проявляється у формі додаткового доходу
підприємця, отриманого завдяки зниженню витрат на виробництво, оптимізації
технологічних процесів, досягненню більш високих параметрів якості щодо існу

ючої пропозиції на ринку [5, с. 135].

Виходячи із загальних положень теорії ренти, необхідно розглянути поняттє

вий апарат щодо курортної ренти, який на даний час належним чином не розроб

лено. Слід зазначити, що дефініції туристичної (рекреаційної) та курортної ренти
мають спільні та відмінні риси, які повністю не досліджено. Це призводить до
підміни економічних понять, неповного ототожнення, а в окремих випадках –
і до неправильного їх застосування у сфері державного регулювання економіки.
Результати аналізу поняттєвих конструкцій туристичної (рекреаційної) та курорт

ної ренти подано в таблиці.

Н.І. Гаврильчак та О.М. Зацепило у своїй монографії оперують поняттям
рекреаційної ренти, приписуючи їй властивості, які притаманні туристичній
ренті [10, с. 24]. Ю.В. Яковець визнає спорідненість природної й туристичної
ренти, проте, сконцентрувавши увагу на курортних ресурсах, ототожнює їх ви

ключно з факторами утворення туристичної ренти [15, с.112]. Такої ж думки
дотримується К.О. Мотосова, яка розглядає різновиди абсолютної та диферен

ційної рекреаційної (туристичної) ренти у видовій класифікації природної рен

ти [16, с. 31].

Утворенню курортної ренти сприяють природно
лікувальні ресурси, які
перебувають у стані техніко
технологічного освоєння, розробки і промислово

го видобування, використовуються при санаторно
курортному лікуванні та оздо

ровленні населення. Фінансовий потенціал формування курортної ренти за

кладено у механізмі капіталізації природно
лікувальних ресурсів у сфері еконо

мічного кругообороту. Такі ресурси виступають як фактор виробництва
курортних послуг в умовах ринку.  Володіння та користування ними пов’язане з
набуттям економічних вигід і привілеїв, а також з виникненням економічних
втрат і ризиків. Вони є економічною і технологічною основою матеріального
(продукція лікувально
оздоровчого призначення) і нематеріального (курортні
послуги) виробництва.
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Диференціація теоретичних підходів
до визначення економічних понять “туристична рента” і “курортна рента”

Фінансовий потенціал утворення курортної ренти залежить не тільки від ста

ну господарського освоєння курортних територій, рівня розвитку курортної інфра

структури та інституційних умов ведення курортної справи. Чинниками генеру

вання курортної ренти в умовах розвитку інформаційного суспільства стають здо

буті на ринку конкурентні переваги з урахуванням якісно
цінових характеристик
санаторно
курортних послуг. Зростаюча роль у формуванні курортної ренти в су

часних умовах господарювання належить інформаційним технологіям, які забез

печують оптимізацію виробничо
господарських процесів, раціоналізацію витрат
і розширення ринків збуту.
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Курортна рента має спільну і водночас відмінну ресурсну базу не тільки з
туристичною, але й з рекреаційною рентою, яку, на нашу думку, не слід ототож

нювати виключно з туристичною через просторово
економічні особливості
функціонування рекреаційної, туристичної та курортної сфер. Ринок курорт

них послуг, по
перше, створює передумови для формування різних видів ренти,
по
друге, зумовлює економічні процеси їх синтезу, співіснування, інтеграції,
взаємодії і, по
третє, детермінує умови несумісності  генерування. Інституцій

ний механізм курортної ренти проілюстровано на рисунку.

Архітектоніка курортної ренти

Фінансовий потенціал курортної ренти, яка формується на природно

ресурсній основі, становлять грошові потоки, що характеризуються високим
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рівнем ліквідності, стабільністю утворення і довговічністю генерування. У квазі

ренти немає такого сталого базису, як у природно
ресурсної ренти. Фінансові мож

ливості її утворення детермінуються критеріями ефективності організації вироб

ництва, менеджменту та маркетингу, а також економічними досягненнями у ство

ренні конкурентоспроможної пропозиції курортних послуг. Вони зумовлюються
кон’юнктурою ринку курортних послуг, її динамікою та чинниками циклічності
ділової активності в курортній справі.

Інноваційні технології сучасності істотно розширюють діапазон фінансових
можливостей курортної ренти. Формування інноваційної пропозиції відповідно
до світових тенденцій зростання попиту на інноваційну продукцію та послуги ліку

вально
оздоровчого призначення сприятиме збільшенню масштабів ринку курорт

них послуг. З огляду на це галузеві виробники зможуть претендувати на додаткові
кошти у формі інноваційної курортної ренти. Її фінансовий потенціал безпосе

редньо залежить від інноваційної спрямованості курортної справи, здатності ви

робників курортних послуг упроваджувати інноваційні розробки, встановлювати
новітнє обладнання для діагностування та лікування захворювань, виробляти інно

ваційну продукцію оздоровчого призначення, біологічні добавки та преформо

вані препарати.

Необхідною умовою виробництва санаторно
курортних послуг є залучення
до економічного кругообороту різних видів курортних ресурсів (мінеральних вод,
пелоїдів, озокеритів тощо). У зв’язку з цим фундамент курортної ренти станов

лять такі елементи національного багатства України, як природно
лікувальні ре

сурси надр. Ці ресурси можна охарактеризувати як рідкісні та обмежені у віднов

ленні, тому саме плата за користування надрами має враховувати їх ринкову
цінність та унікальність, стати фінансовим стимулом раціонального використан

ня курортних ресурсів, а також ефективним інструментом державного регулю

вання ринку курортних послуг.

Функціональне призначення плати за користування природно
лікувальни

ми ресурсами – забезпечення сталого користування надрами України, фінансове
стимулювання їх ефективного залучення до господарського використання у ви

робництві курортних послуг. Проте відсутність диференційованих підходів до рент

ного регулювання господарської діяльності різних категорій надрокористувачів
на фоні реального заниження ставок плати за користування надрами перешко

джає становленню ефективного ринку санаторно
курортних послуг. У цьому разі
необхідно запровадити преференції рентного регулювання, які б сприяли влас

ному видобуванню сировини виробниками санаторно
курортних послуг та уне

можливлювали різноманітні маніпуляції щодо обмеження (унеможливлення) їх
прямого доступу до гідромінералогічної бази.

Отже, фінансовий потенціал курортної ренти зумовлюється сукупністю
факторів, зокрема, природним багатством курортних територій, наявністю при

родно
лікувальних ресурсів та їх якістю, станом розвитку матеріально
техніч

ної бази курортів та їх інноваційною спрямованістю. Інституційний механізм
курортної ренти визначає умови генерування фінансових ресурсів у секторі ре

альної економіки, можливості зміцнення фіскальної достатності державного
та місцевих бюджетів, перспективи активізації підприємництва, зростання діло

вої активності на ринку, формування інвестиційної привабливості курортної
справи.
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Перспективні напрями подальших досліджень окреслено прикладними аспек

тами вдосконалення рентних платежів відповідно до європейського досвіду фіскаль

ного адміністрування.
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