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Унікальні природні умови, наявність значної історико-культурної
спадщини роблять Херсонську область все більш цікавою як для відвідування
туристів (показники туристичного потоку зросли з 2,2 млн.осіб в 2014 р. до
3,8 млн.осіб у 2018 р.), так і для реалізації проектів вітчизняних та зарубіжних
інвесторів (за 2016-2018 рр. здійснено 30 масштабних інвестиційних проектів
на загальну суму понад 5,6 млн.грн; за показниками 2017 р. Херсонщина
зайняла перше місце у рейтингу капітальних інвестицій [3]).
Десятий ювілейний Херсонський міжнародний економічний форум
«Таврійські горизонти» який відбувся 21 вересня 2018 року в м. Києві зібрав
понад 600 учасників з 30 країн світу, в тому числі його відвідали і представники
компаній-інвесторів, які висловили бажання взяти участь в презентованих
проектах розвитку туристичної інфраструктури Херсонської області таких як:
рекреаційно-оздоровчий комплекс з термальними водами та цілющими грязями
в селищі Щасливцеве на Арабатській стрілці в 14 км від залізничної станції
«Генічеськ», готельний комплекс Tavria Spa Resort у м. Нова Каховка,
інфраструктурний проект «Соляна дорога» якому поєднаються в одне ціле
15 населених пунктів та 36 туристичних локацій.
Література:
1. World Tourism Organization UNWTO. URL : http://www2.unwto.org.
2. Білоусов О.М. Менеджмент туристичної галузі: підручник /
О.М. Білоусов, О.Є. Лугінін, О.С. Морозова, Л.В. Соколова. – Херсон:
Видавничий дім «Гельветика», 2017. – 580 с.
3. Херсонщина: приклад для всієї України // Український туризм. – 2018.
– № 5. – С. 16-19.
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАПОРУКА
ЕФЕКТИВНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Табенська О.І., к.е.н.
Вінницький національний аграрний університет
На сучасному етапі розвитку людства необхідно досліджувати механізми
збереження ресурсного потенціалу. Зарубіжні та вітчизняні вчені аналізують
глобальні проблеми та пропонують шляхи їх вирішення. Актуальність даних
проблем не викликає сумніву.
Впровадження у виробництво найновіших досягнень науки і техніки,
поява нових технологій призвели до глибоких якісних змін у житті суспільства.
Відбувається вдосконалення технологій і зростання виробництва, що сприяють
повнішому задоволенню потреб людей, раціональнішому користуванню
природними ресурсами, збільшенню виробництва продуктів харчування, але в
той же час забруднюється природне середовище, знищуються ліси,
посилюється ерозія ґрунтів, випадають кислотні дощі, зменшується озоновий
шар навколо землі.
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Серед шляхів вирішення цих проблем доцільним є розробка усіма
країнами світу сукупності конкретних заходів дотримання екологічних
стандартів. Йдеться про важливі стандарти чистоти повітря, водних басейнів,
раціонального споживання енергії, підвищення ефективності енергетичних
систем; необхідне також вивчення запасів усіх ресурсів у країнах світу з
використанням найновітніших досягнень НТР; розширення у країнах, що
розвиваються, власного сировинно-переробного виробництва; припинення
вирубування лісів, особливо тропічних, забезпечення раціонального
лісокористування; формування екологічного світогляду, що створило би
можливості для розгляду всіх економічних, політичних, соціальних,
ідеологічних, національних, регіональних, кадрових питань як у межах окремих
країн світу, так і на міжнародному рівні з позицій розв’язання екологічних
проблем людства, надання проблемам екологічного характеру, пріоритету над
іншими [1, с. 95-99].
В економіці, коли руйнування відбуваються на фундаментальному рівні,
для впровадження інновацій відкриваються абсолютно нові шляхи.
Відтворюючи каскадний природний ефект і використовуючи закони фізики,
інновації мають шанс на успіх: їм майже не потрібен досвід моделей бізнесу,
що вже існують, – вони змагаються за дещо іншими правилами. Коли ми маємо
справу з використанням «відходів виробництва», то можемо отримати
прибуток, навіть більший ніж від основного бізнесу. Тому саме зараз
виникають найсприятливіші, ніж будь-коли в новітній історії, умови які
дозволяють водночас створити мільйони робочих місць, уникнути дефіциту
сировини, забруднення довкілля та проблем з відходами. Цей фундаментально
поглиблений підхід наслідує природні моделі, а такі інновації вже підтвердили
свою ефективність [2, с. 49-54].
В умовах висококонкурентного ринку та поширення ролі глобальних
корпорацій більшість підприємств змушені досліджувати шляхи інтеграції для
реалізації цілей підприємницької діяльності. Однією з перспективних форм
економічної інтеграції є формування інноваційних кластерів, які являють собою
групи підприємств, фірм, організацій та установ, діяльність яких знаходиться в
одній (чи споріднених) сферах бізнесу за економічними інтересами та
регіональною ознакою. Перевага та новизна кластерного підходу полягають в
тому, що він надає високої значущості мікроекономічній складовій, а також
територіальному і соціальному аспектам економічного розвитку.
Сьогодні кластеризація є тією формою внутрішньої інтеграції та
кооперування, що здатна забезпечити як стійкість, так і синергійний ефект
протидії тиску глобальної конкуренції з боку монопольних ТНК.
Найважливішим показником діяльності кластерів є забезпечення високої
конкурентоспроможності їх продукції на ринку, тому кластерний розвиток
туристичних дестинацій як окремих регіонів країни є однією з характерних
ознак сучасної інноваційної економіки.
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Крім того, кластери являють собою таку комбінацію конкуренції та
кооперації, коли об’єднання в одних сферах допомагає успішно вести
конкурентну боротьбу в інших [3, с. 341-349].
Отже, дослідження сутності глобальних проблем та шляхів їх вирішення
потребує подальших досліджень. Необхідно об’єднати зусилля світового
співтовариства і зберегти планету для майбутніх поколінь. Тільки в єдності з
природою, створюючи екологічні будинки, споживаючи органічну продукцію,
використовуючи і раціонально розподіляючи відходи виробництва, вирішуючи
конфлікти, які є наслідком боротьби за природні ресурси,
можливо
сконцентрувати увагу на вирішенні пріоритетних завдань розвитку людства.
Література:
1. Внучко С.М. Глобальні проблеми сучасності: причини виникнення та
шляхи їх розв’язання / С.М. Внучко // Наукові праці Чорноморського
державного університету імені Петра Могили комплексу «Києво-Могилянська
академія». Серія: Політологія. – 2014. – Т. 228, Вип. 216. – С. 18-22.
2. Паулі Г. Синя економіка. 10 років, 100 інновацій, 100 мільйонів
робочих місць / Г. Паулі; пер. з англ. А. Побережна; ред. Л. Ярошенко – «Risk
Reduction Foundation, 2012. – 320 с.
3. Михайліченко Г.І. Формування інноваційних туристичних кластерів як
конкурентної переваги розвитку регіону / Г.І. Михайліченко // Менеджмент та
підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – 2012. –
С. 341-349.
ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ
СТРУКТУР У СИСТЕМІ ПРОГРАМНОГО УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ
РОЗВИТКОМ ЕКОНОМІКИ
Шевців А.Б., аспірант
Львівський національний університет імені Івана Франка
Сучасний розвиток підприємницьких структур в Україні можливий
виключно через виведення бізнесу на новий рівень економічних відносин з
врахуванням фундаментальної ідеології сталого розвитку економіки, виходячи
з комплексних положень державотворчого патріотизму нації через інвестиційне
зростання [1-2].
Варто підкреслити, що у процесі формування галузевих сегментів
вітчизняного бізнесу спроектовано безліч програм та інвестиційних проектів,
які стосуються, зокрема, переходу на новий рівень сталого розвитку економіки.
Так, для цього застосовується концепція загальнодержавної цільової
економічної програми розвитку промисловості на період до 2020 року,
державна стратегія регіонального розвитку, концепція державної регіональної
політики тощо. Проте існує також думка, що здебільшого ці програми та
інвестиційні проекти зосереджуються виключно на загальнонаціональних, або
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