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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сфера туризму і рекреації, охоплюючи

кілька напрямів участі у регіональному відтво�
рювальному процесі, характеризується наяв�
ністю низки специфічних рис, які обумовлюють
особливий підхід до управлінської діяльності
в ній, яке включає в себе дії на економічні, по�
літичні, соціальні, екологічні та інші процеси,
які відбуваються в рамках керованого об'єкту
та його взаємозв'язків. Оскільки в сучасних
умовах економічні процеси піддаються зміша�
ному впливу, з одного боку, ринкового само�
регулювання, а з іншого — державного регу�
лювання, то управління на регіональному рівні
має зазнавати переважаючого впливу з боку
держави. Зокрема, саме воно служить важли�
вою складовою економічного механізму взає�
модії суб'єктів регіональної економіки, регулю�
вання всередині регіонального ринку і міжре�
гіональних економічних зв'язків [4]. Частина
державних функцій делегується регіональним
органам влади, які не тільки реалізують у ме�
жах регіону економічні та правові методи дер�
жавного впливу на економіку, а й вирішують
свої локальні завдання.
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Успішний досвід розвитку туристично�рек�
реаційного комплексу в країнах Західної Євро�
пи та США свідчить, що внесок галузі у ВВП
багато в чому визначається політикою держа�
ви, спрямованою на створення сприятливих
умов для розвитку туризму. Незважаючи на те,
що головним регулятором темпів і напрямів
розвитку в туристично�рекреаційному комп�
лексі, як і в більшості інших секторів економі�
ки, виступають ринкові відносини, державі, що
розглядає розвиток туризму як одне з пріори�
тетних завдань, не обійтися без державного
регулювання та підтримки його розвитку [1].

У науковій, експертній та аналітичній літера�
турі туристично�рекреаційний комплекс є пред�
метом активного вивчення з боку як українських,
так і зарубіжних дослідників. Зокрема, пробле�
мам розвитку туристично�рекреаційного комп�
лексу та його регіональним аспектам присвячені
праці таких авторів, як, зокрема, Моїсеєва, В.І. Ні�
кіфоров, В.В. Калініченко, Ю.В. Богданов та ін.

МЕТА СТАТТІ
Необхідність вивчення організаційних, соц�

іальних, економічних аспектів економічного ре�
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гулювання розвитку регіонального туристич�
но�рекреаційного комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Основними напрямами макроекономічного

регулювання, на наш погляд, є розвиток теорії
регіональної економіки стосовно макрорівня
регулювання сфери туризму та рекреації і роз�
робка методичних положень та рекомендацій,
що забезпечують досягнення визначених цілей.

Згідно зі ст. 12 Закону України "Про туризм"
вiд 15.09.1995 № 324/95�ВР, програми розвитку
туризму затверджуються з метою реалізації
довгострокових пріоритетів країни в галузі ту�
ризму і становлять комплекс взаємопов'язаних
правових, економічних та організаційних за�
ходів, спрямованих на реалізацію конституцій�
них прав громадян, розвиток туристичної галузі.
Державні цільові, регіональні та інші програми
розвитку туризму повинні передбачати заходи
щодо забезпечення безпеки в галузі туризму.

Під макроекономічним регулюванням роз�
витку рекреаційно�туристичного комплексу
розуміється діяльність органів державної вла�
ди із забезпечення сприятливих умови для роз�
витку туризму та визначення пріоритетних на�
прямів, а також ініціювання й розробки кон�
цепцій і програм розвитку туризму, їх право�
вого, інформаційного, фінансового та кадро�
вого забезпечення.

Відповідно до Закону України "Про ту�
ризм", основними цілями державного регулю�
вання туристичної діяльності є:

— залучення громадян до раціонального ви�
користання вільного часу, проведення змістов�
ного дозвілля, ознайомлення з історико�куль�
турною спадщиною, природним середовищем
організація оздоровлення населення;

— забезпечення раціонального використан�
ня та збереження туристичних ресурсів, ста�
новлення туризму як високорентабельної га�
лузі економіки України, створення ефективної
системи туристичної діяльності для забезпе�
чення потреб внутрішнього та іноземного ту�
ризму;

— створення та вдосконалення норматив�
но�правової бази в галузі туризму відповідно
до чинного законодавства України, міжнарод�
них норм і правил;

— захист прав та інтересів держави в галузі
туризму;

— створення сприятливого для розвитку ту�
ризму податкового, валютного, митного, при�
кордонного та інших видів контролю;

— створення економічних умов, які стиму�
люють розвиток туризму в Україні;

— заохочення національних та іноземних
інвестицій у розвиток туристичної індустрії;

— встановлення порядку стандартизації,
сертифікації та ліцензування в галузі туризму;

— впровадження системи статистичної
звітності суб'єктів туристичної діяльності;

— визначення порядку управління держав�
ною власністю в галузі туризму;

— створення рівних можливостей на ринку
туристичних послуг для суб'єктів підприємниц�
тва, не залежне від форм власності сприяння
розвитку конкуренції, забезпечення дотриман�
ня в цій галузі антимонопольного законодав�
ства;

— підтримка розвитку туризму в регіонах,
визначення статусу окремих туристичних цент�
рів, створення умов для пріоритетного розвит�
ку туристичної індустрії;

— організація та розвиток системи науко�
вого забезпечення галузі туризму, підготовки,
перепідготовки та підвищення кваліфікації ту�
ристичних кадрів;

— розвиток співробітництва із зарубіжни�
ми країнами та міжнародними організаціями,
участь у міжнародних програмах розвитку ту�
ризму, розробка та укладання міжнародних
двосторонніх і багатосторонніх договорів у га�
лузі туризму, визначення механізму їхньої ре�
алізації.

Держава, згідно із Законом України "Про
туризм", визнаючи туристичну діяльність од�
нією з пріоритетних галузей економіки Украї�
ни, сприяє туристичній діяльності і створює
сприятливі умови для її розвитку; визначає і
підтримує пріоритетні напрями туристичної
діяльності; формує імідж України як країни,
сприятливої для туризму; здійснює підтримку
і захист українських туристів, туроператорів,
турагентів та їхніх об'єднань.

Важливу роль при реалізації цілей макро�
економічного регулювання розвитку туристич�
но�рекреаційного комплексу відіграє застосо�
вувана модель організаційної побудови.

Так, в деяких країнах з розвинутою ринко�
вою економікою відсутній будь�який орган, що
здійснює державне регулювання в даній, галузі,
надаючи суб'єктам право самим здійснювати
оперативне регулювання (наприклад, в США в
1997 р. була скасована державна адміністрація,
що займається питаннями розвитку туристич�
ної галузі). Регулювання проблем, які виника�
ють у ході взаємодії підприємств туристично�
рекреаційного комплексу між собою та орга�
нізаціями інших галузей, здійснюється за�
гальними цивільно�правовими методами на ос�
нові принципів ринкового "саморегулювання".
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Державні органи можуть втрути�
тися тільки в разі виявлення серй�
озних протиріч [4].

Успішне застосування даної
моделі передбачає:

— високий рівень відпрацюван�
ня правого регулювання госпо�
дарських відносин в умовах ринко�
вої взаємодії;

— присутність на ринку турис�
тично�рекреаційних послуг вели�
ких компаній, які в змозі ініціюва�
ти і самостійно здійснювати вели�
комасштабні проекти;

— високу привабливість рекреаційно�тури�
стичних ресурсів для потенційних туристів та
відвідувачів.

У країнах, де присутнє державне регулю�
вання ринку туристично�рекреаційних послуг,
реалізуються дві моделі: або створені спеціа�
лізовані органи державної влади, або ж регу�
лювання здійснюється багатопрофільними
органами. Перша модель реалізується в краї�
нах, де на частку туризму припадає основна
частка валютних надходжень і передбачає
масштабну участь держави в розвитку туриз�
му. В країнах, що реалізують другу модель (в
основному європейські країни), питаннями
розвитку туристично�рекреаційного комплек�
су займаються багатогалузеві міністерства,
найчастіше економічного профілю, які пере�
важно вирішують загальні питання державно�
го регулювання.

У макроекономічному регулюванні розвит�
ку туристично�рекреаційного комплексу виді�
ляють два рівні — державний і регіональний. І
на першому, і на другому рівнях використову�
ються різні форми методи регулювання. При
цьому деякі форми і методи притаманні тільки
одному рівню, що зумовлюється розподілом
повноважень в даній сфері між державою в
цілому і регіонами.

Макроекономічне регулювання розвитку
туристично�рекреаційного комплексу реалі�
зується за допомогою як адміністративно�пра�
вових, так і фінансово�економічних методів
(рис. 1), в рамках яких можуть застосовувати�
ся різні інструменти регулювання (ліцензуван�
ня, технічні регламенти, тарифне і цінове регу�
лювання, податкові ставки та пільги, митні збо�
ри, державні інвестиції, позики, дотації, суб�
сидії, компенсації тощо).

Адміністративно�правові методи застосо�
вуються з метою створення певних "правил гри"
у цій сфері і грунтуються на регулюючих діях
щодо забезпечення правової інфраструктури.

Вони обмежують рамки поведінки економічних
агентів і часто мають суворий характер. Фінан�
сово�економічні методи не обмежують свобо�
ду вибору, надаючи суб'єктам рекреаційно�ту�
ристичної галузі право на вільне прийняття
рішення.

З метою вдосконалення процесу регулюван�
ня доцільно, на наш погляд, головним чином
спиратися на економічні методи, а методи пря�
мого адміністративного впливу застосовувати
тільки у виняткових випадках.

Оскільки регулювання є однією з функцій
управління, то воно здійснюється органами ви�
конавчої влади у сфері туризму. На державно�
му рівні таким органом є Державне агентство
України з туризму та курортів (Держтуризм�
курорт України). Це центральний орган вико�
навчої влади, діяльність якого спрямовується і
координується Кабінетом Міністрів України та
Міністерством інфраструктури України, він
входить до системи органів виконавчої влади і
забезпечує реалізацію державної політики у
сфері туризму та курортів.

У будь�якому випадку структура органу ви�
конавчої влади суб'єкта держави в сфері туриз�
му повинна оптимально відповідати обсягу і ха�
рактеру покладених на цей орган завдань.

На рис. 2 представлена модель реалізації
державної політики щодо розвитку рекреацій�
но�туристичного сектору.

В умовах ринкових відносин, економічної
та екологічної нестабільності, що піддають де�
формації ринок послуг, потребує розвитку ре�
гіональний туристично�рекреаційний комп�
лекс на засадах реалізації технологій еконо�
мічного регулювання його діяльності. У зв'яз�
ку з цим виникає необхідність вдосконалення
регулювання діяльності туристично�рекреа�
ційного комплексу на основі застосування
різних технологій: моніторингу, прогнозуван�
ня, планування, моделювання, просування і
маркетингу.

Рис. 1. Методи макроекономічного регулювання розвитку
регіонального туристично*рекреаційного комплексу
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Моніторинг в туристично�рекреаційному
комплексі, що є однією з основних у системі
функцій менеджменту, являє собою процес си�
стематичного або безперервного спостережен�
ня, збору та обробки інформації про парамет�
ри розвитку туристично�рекреаційного комп�
лексу регіону. Необхідність проведення заходів
з моніторингу стану туристично�рекреаційно�
го комплексу пов'язана з високою залежністю
даної галузі від політичної, економічної, еко�
логічної обстановки в сфері туризму та рекре�
ації, зміна умов в яких призводить до необхід�
ності прийняття оперативних управлінських
рішень [5].

Разом з тим, для підвищення ефективності
заходів макроекономічного регулювання тури�
стично�рекреаційного комплексу потрібне за�
стосування системного підходу до питань виз�
начення стратегії розвитку та вироблення за�
ходів регулюючого впливу держави. У цих умо�
вах загальновизнаним і дієвим методом
підтримки є розробка та реалізація державних
і регіональних цільових програм, покликаних
забезпечити розвиток тих чи інших галузей еко�
номіки, що мають стратегічне значення для ре�
гіонів і країни в цілому.

У зв'язку з цим необхідно підкреслити еко�
номічну зацікавленість учасників туристично�
рекреаційного бізнесу в реалізації заходів з
розвитку туризму та рекреації, що може бути
досягнуто із застосуванням таких форм дер�
жавної підтримки:

— створення в туристично�рекреаційних
районах і центрах регіону сприятливих умов з
різним набором надаваних пільг;

— забезпечення легкого досту�
пу до фінансових ресурсів на умо�
вах пільгового кредитування, у
тому числі і з наданням державних
гарантій;

— стимулювання створення
нових і збереження існуючих робо�
чих місць.

Іншим важливим напрямом
макроекономічного регулювання
туристично�рекреаційного комп�
лексу в регіоні виступає створення
і застосування законодавчої бази,
здатної забезпечити умови для роз�
витку та функціонування різних на�
прямів туристичного бізнесу.

У зв'язку зі специфічністю ту�
ристично�рекреаційного комплек�
су, наявністю складних багатога�
лузевих структурних зв'язків, не�
обхідне використання комплекс�

ного, різнобічного підходу до питань правово�
го регулювання. Однак крім прийняття норм
спеціального законодавства для створення
ефективної правової системи у сфері туризму
та рекреації необхідний також розвиток і інших
напрямів правового забезпечення (транспорт�
ного, торговельного, податкового, інвестицій�
ного та ін.), спрямований на стимулювання ту�
ристичної діяльності та забезпечення узгодже�
ності всіх норм права, які регулюють відноси�
ни в туристично�рекреаційному комплексі. Ро�
бота в даному напрямі повинна проводитись не
тільки на загальнонаціональному, а й на регіо�
ном рівні в рамках наявних: повноважень регі�
ональних органів влади. Важливим у цій роботі
є забезпечення відповідності регіональних пра�
вових норм положенням державного і міжна�
родного права, неузгодженість яких може ста�
ти серйозною перешкодою у розвитку туриз�
му і рекреації та залученні інвестицій в галузь
[3].

Важливою складовою макроекономічного ре�
гулювання регіонального туристично�рекреацій�
ного комплексу повинна стати політика, спрямо�
вана на стимулювання розвитку інфраструктури
в регіоні та вдосконалення матеріально�техніч�
ної бази у даному комплексі, проблеми розвитку
яких мають негативний вплив на потенціал тури�
стично�рекреаційного комплексу.

Значна невідповідність матеріальної бази
потенціалу природних туристичних ресурсів
регіону і туристичних стандартах, які викори�
стовуються у світовій практиці є серйозною
перешкодою для зростання туристичних по�
токів у регіон.
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Рис. 2. Модель реалізації державної політики розвитку
регіонального туристично*рекреаційного комплексу
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У зв'язку з цим, на наш погляд, необхідні
введення в дію нових туристично�рекреаційних
об'єктів і реконструкція існуючих. Головним
чином це стосується оновлення і розширення
готельної бази, здатної забезпечити високий,
відповідний світовим стандартам рівень серві�
су. Створення високого рівня транспортної
інфраструктури в регіоні, що відповідає сучас�
ним міжнародним вимогам з якості перевезень
і рівню безпеки, належить до основних завдань
державної підтримки розвитку туристично�
рекреаційного комплексу. Для цих цілей необ�
хідно забезпечити якісну і вартісну прий�
нятність туристичних транспортних послуг. Це
може бути забезпечено як шляхом державно�
го нормативного та тарифного регулювання,
так і за допомогою системи договорів між ту�
ристично�рекреаційними підприємствами ре�
гіону й державними і приватними транспорт�
ними компаніями.

Реконструкція та модернізація технічної
бази є важливою умовою створення в регіоні
конкурентоспроможних туристично�рекреа�
ційних центрів. Оновлення і розвиток туристич�
но�рекреаційної інфраструктури відповідно до
світових стандартів та використання сучасних
технологій у цій сфері вимагає значного обсягу
капіталовкладень. Разом з тим у розвитку тури�
стично�рекреаційного комплексу ключовою є
проблема недостатності інвестиційних ресурсів.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Концептуальні підходи до проблем фінан�
сування програм розвитку туризму та рекреації
в регіоні, розробки варіантів і сценаріїв її
здійснення, відбору найбільш привабливих для
реалізації проектів, здатних забезпечити най�
більший економічний ефект, як один з напрямів
державного регулювання туристично�рекреа�
ційного комплексу реалізуються у відповідних
нормативно�правових актах.

Існуюче законодавство в рамках макроеко�
номічного регулювання у сфері туризму та рек�
реації передбачає можливість використання
прямого бюджетного фінансування розробки й
реалізації державних і регіональних цільових
програм розвитку туристично�рекреаційного
комплексу, а також створення сприятливих
умов для залучення інвестицій в регіональний
туристично�рекреаційний комплекс. Розроблені
заходи здійснюються на базі чинного законодав�
ства та нормативно�правових актів. Крім того,
що припускають набір відповідних заходів і дій
держави, також передбачає і організаційно�еко�
номічний механізм їх фінансування.

Поряд з природними туристичними ресур�
сами і матеріально�технічною базою регіональ�
ного туристично�рекреаційного комплексу
важливою складовою його функціонування
виступають трудові ресурси. Підготовка висо�
кокваліфікованих кадрів для регіонального
туристично�рекреаційного комплексу є осно�
воположним напрямом макроекономічного
регулювання розвитку туристично�рекреацій�
ного комплексу. Головним завданням у цьому
напрямі в даний час є підготовка фахівців на
регіональному рівні в галузі менеджменту в ту�
ристично�рекреаційному комплексі та марке�
тингу.
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