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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туристично�рекреаційний комплекс є од�

ним з найважливіших блоків невиробничої сфе�
ри життєдіяльності суспільства — його соц�
іальної інфраструктури, а безпосередньо ту�
ризм має значний потенціал як інструмент еко�
номічного розвитку регіонів.

На сьогодні туризм — один з найприбутко�
віших видів бізнесу в світі після експорту на�
фти і автомобілів. У зв'язку з цим завдання
ефективного управління туристично�рекреа�
ційною сферою стає в даний момент однією з
пріоритетних для регіонів України. Особливо
це стосується територій, що традиційно спе�
ціалізуються на туризмі.

Держава зацікавлена у розвитку таких тери�
торій, зважаючи на їх унікальність з виконання
функцій оздоровлення та відпочинку населен�
ня. Система економічного регулювання розвит�
ку туристично�рекреаційного комплексу вклю�
чає суб'єктів і об'єктів регулювання. Неодноз�
начність і багатогранність поняття "об'єктів ре�
гулювання туристично�рекреаційного комплек�
су" зумовлюють складність управління ним. Те�
орія економічного регулювання в її класичному
вигляді пропонує досить чітке визначення об'єк�
та регулювання — це те, на що спрямована пізна�
вальна чи інша діяльність.
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У науковій, експертній та аналітичній літе�
ратурі туристично�рекреаційний комплекс є
предметом активного вивчення з боку як украї�
нських, так і зарубіжних дослідників. Зокрема,
проблемам розвитку туристично�рекреаційно�
го комплексу та його регіональним аспектам
присвячені праці таких авторів, як, зокрема,
Моїсеєва, В.І. Нікіфорова, В.В. Калініченко,
Ю.В. Богданова та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета цієї статті — необхідність вивчення

організаційних, соціальних, економічних аспектів
економічного регулювання розвитку регіональ�
ного туристично�рекреаційного комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Сьогодні туризм є одним з найбільш дина�

мічних секторів світової економіки. Зокрема, за
прогнозом Всесвітньої туристської організації
(ВТО), до 2020 року число міжнародних ту�
ристських поїздок зросте з 564 млн на рік до
1,6 млрд, тобто майже в 3 рази; доходи від ту�
ризму, у свою чергу, зростуть з 399 млрд дол.
до 2 трлн дол. на рік. Зауважимо, що ці показ�
ники характеризують лише обсяги міжнарод�
ного туризму, який через певні причини біль�
шою мірою є об'єктом уваги вчених, політиків і
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громадських організацій. На частку ж внутрі�
шнього туризму припадає до 80% загального
числа туристів у світі (за прогнозом ВТО
співвідношення внутрішніх та міжнародних
поїздок у світі до 2020 року буде дорівнюва�
ти10:1) [1].

Об'єктом регулювання виступає регіональ�
ний туристично�рекреаційний комплекс, який
складається з трьох підсистем — "регіон", "ту�
ризм", "рекреація". Їх складність і неодноз�
начність, явищ, відносин і процесів що пов'я�
зані з ними, обумовлюють труднощі і супереч�
ливість досліджуваного об'єкта.

Будь�який з існуючих туристично�рекреа�
ційних комплексів має свою історію, стадії роз�
витку, структуру, внутрішню організацію,
спеціалізацію на певних видах туризму і відпо�
чинку, свої переваги і недоліки.

Як правило, виділяють дві групи передумов
утворення та розвитку туристично�рекреаційно�
го комплексу — природні та соціально�еко�
номічні. Природні найчастіше лежать в основі ут�
ворення туристично�рекреаційного комплексу.
Вони ж у більшості випадків визначають турис�
тично�рекреаційну спеціалізацію комплексу.
Наприклад, наявність мінеральних джерел, ліку�
вальних грязей веде до створення бальнеологіч�
них курортів (Карлові Вари — Чехія, Друскінін�
кай — в Литві, Кисловодськ — на Північному
Кавказі, Нафталан — в Азербайджані, Труска�
вець, Східниця — Україна), мальовниче поєднан�
ня гір, зручних пологих схилів, лісів — до орган�
ізації туристичних комплексів, гірськолижних
центрів (Оберхоф і Обервізенталь в Німеччині,
Закопіне в Польщі, Куршавель у Франції, Штроб�
ске�Плесо в Словаччині, Буковель в Україні) [3].

На сьогодні, виходячи з досвіду українських
регіонів та інших країн, можливі два основні шляхи
економічного розвитку туристично�рекреаційних
комплексів. В основі першого шляху лежать ко�
лишні схеми розміщення туристично�рекреаційних
об'єктів. По цьому шляху йдуть регіони з історич�
но сформованим туристично�рекреаційним госпо�
дарством (Чорноморське узбережжя, Азовське уз�
бережжя, Карпати та ін.) Першочергове завдання
для таких регіонів — відновлення, реконструкція
та розвиток уже існуючих об'єктів [2].

Другий шлях передбачає нове освоєння рай�
онів, що раніше не відрізнялися концентрацією
в них об'єктів туристично�рекреаційного при�
значення. Дослідники визначили три основні
варіанти виникнення нових туристично�рекре�
аційних комплексів:

1) основним стимулятором розвитку тури�
стично�рекреаційних комплексів виступають
локальні природні ресурси;

2) туристично�рекреаційний комплекс фор�
мується на базі великих міських агломерацій з
високорозвиненою економікою (Баку — Апше�
ронський півострів, Підмосков'ї, рекреаційні
місцевості під Києвом та ін.) Жителі великих міст
формують попит на відпочинок, і це впливає на
організацію сфери відпочинку. Як правило, це
регіони зі сприятливим економіко�географічним
положенням, розвинутою транспортною мере�
жею і виробничими потужностями, здатними
обслуговувати туристично�рекреаційні об'єкти;

3) туристично�рекреаційні комплекси роз�
виваються на основі впливу соціальних, націо�
нальних, історичних, архітектурних, археоло�
гічних, національних та інших факторів (Суз�
даль, Володимир — міста Золотого Кільця у
Центрі Росії, Мцхета в Грузії, Венеція в Італії,
Золота підкова в Україні та ін.)

Крім сформульованих у наявних досліджен�
нях передумов економічного розвитку туристич�
но�рекреаційних комплексів, що включають на�
явність локальних природних ресурсів, великої
міської агломерації з високорозвиненою еконо�
мікою (прикладом можуть бути численні комп�
лекси для відпочинку практично в межах міст) або
специфічних національних, історичних, археоло�
гічних та інших аналогічних факторів, необхідно
виділити додаткові передумови, що мають зна�
чення для сучасного етапу розвитку туризму як
специфічного способу життя населення [5].

Першою з таких передумов є наявність віднос�
но малонаселеного просторового комплексу, в
рамках якого зберігається характерна для даної
місцевості натуральне екологічне середовище.
Такі території можуть служити базою для фор�
мування та розвитку спеціалізованих туристично�
рекреаційних комплексів, користувачами яких
стануть дві основні категорії клієнтів. Перша —
клієнти, зацікавлені в екологічному туризмі, що є
одним з найперспективніших напрямів туристич�
ної галузі. Друга — споживачі, діяльність яких по�
в'язана з великою кількістю міжособистісних кон�
тактів, тому є їх ключовою вимогою до умов відпо�
чинку максимальне скорочення спілкування. На
базі таких точок зростання в регіонах можуть бути
сформовані "уникальні" туристично�рекреаційні
комплекси, попит на які на ринку буде забезпече�
на зростанням чисельності виявленої другої кате�
горії споживачів.

Друга виявлена в рамках цього дослідження
передумова розвитку туристично�рекреаційно�
го комплексу являє собою потребу певної кате�
горії туристів у знайомстві з відсутністю спе�
цифічних національних, історичних, археологі�
чних та інших аналогічних чинників. Прикладом
задоволення такої потреби з точки зору міжна�
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родного туризму є зростаючий потік в'їзного
туризму в нафтові країни Близького Сходу (на�
приклад, Катар), характерною особливістю яких
є відсутність історичних та археологічних цінно�
стей. Навпаки, центром тяжіння туристів стає
можливість ознайомиться з культурою, яка не
має значних традицій, культурою на стадії фор�
мування, що є особливо значущим чинником для
туристів, які представляють цивілізації з бага�
торічною усталеною культурою. На базі таких
точок зростання можуть бути сформовані "ди�
намічні" туристично�рекреаційні комплекси,
привабливі для клієнтів, що цікавляться проце�
сами розвитку цивілізаційних утворень.

Виділені передумови дозволяють визначи�
ти, що кожна мезорівнева соціально�економі�
чна система має хоча б одну точку росту для
формування туристично�рекреаційного комп�
лексу на своїй території, що має принципове
значення для розвитку системи управління
індустрією туризму і відпочинку в регіоні.

Далі, необхідно виділити наступні етапи
економічного розвитку туристично�рекреацій�
ного комплексу, характерні для кожного з заз�
начених типів комплексів:

1) проста агломерація підприємств різних
рекреаційно�туристських галузей (санаторій,
турбаза, табір);

2) спеціалізація території;
3) формування територіальної структури

рекреаційно�туристстичного комплексу.
Залежно від основного профілю туристич�

но�рекреаційних комплексів дослідники виді�
ляють такі типи:

— санаторно�курортний включає спеціалі�
зовані санаторно�лікувальні установи (сана�
торії, лікарні, готелі (зі спеціальним обладнан�
ням номерів), підприємства дієтичного харчу�
вання). Кадри такого туристично�рекреаційно�
го комплексу повинні бути укомплектовані
лікарями, середнім медичним персоналом, ма�
сажистами та іншими фахівцями відповідного
медичного профілю. Необхідно медичне облад�
нання та спеціальний транспорт;

— туристично�оздоровчий включає будин�
ки відпочинку, туристичні готелі, бази, табори,
притулки, мотелі, кемпінги, пункти прокату
туристського і спортивного інвентарю, лижні
підйомники, прокат коней, школи гірськолиж�
ників, альпіністів, верхової їзди, плавання. Кад�
ри такого туристично�рекреаційного комплек�
су: інструктори туризму, альпінізму, гірсько�
лижного спорту, провідники, носильники аль�
піністського спорядження;

— мисливсько�рибальський, що орієнтований
на використання наступних об'єктів розміщення

відпочиваючих: притулки, будинки мисливців і
рибалок, а також таких об'єктів обслуговування,
як човнові станції, прокат інвентарю, коптильні і
т.п.. Кадри: єгеря, провідники та інші. Необхідний
спеціальний транспорт — снігоходи, коні, вози,
поряд з автотранспортом, вертольотами;

— комбінований поєднує в собі риси кількох
інших. Зважаючи на свій комплексний харак�
тер туристично�рекреаційний комплекс має
складну виробничу структуру [4].

Кожен тип туристично�рекреаційного комп�
лексу має властиві йому характеристики. Крім
вже згадуваних (функціонального призначення,
етапів розвитку, рівня спеціалізації), це тип зак�
ладів відпочинку, кадровий склад, технологічні
процеси обслуговування, особливості виробни�
чих фондів, сезонності, тривалості перебування.

Еволюційна динаміка економічного регулю�
вання розвитку туристично�рекреаційного ком�
плексу сформулювала ряд передумов, які зумов�
люють необхідність пошуку та впровадження
нових методів, технологій, інструментів у процес
прийняття рішень у системі управління туристич�
но�рекреаційним комплексом регіону. Розвиток
туристично�рекреаційного комплексу, що вияв�
ляється в багатогалузевому характері і тісній
факторній взаємозалежності з іншими підсисте�
мами національної економіки, ініціює не�
обхідність теоретичного дослідження та практич�
ної реалізації процесу управління регіональним
туристично�рекреаційним комплексом з ураху�
ванням територіальних особливостей і функцій.

Ефективне економічне регулювання турис�
тично�рекреаційним комплексом як територі�
альною системою передбачає пошук, впровад�
ження та адаптацію до конкретних економічних
умов функціонування економічної системи ре�
гіону, інноваційних інструментів і методів удос�
коналення процесів прийняття рішень. Беручи
до уваги підвищену ступінь складності та струк�
турного різноманіття елементів і підсистем ту�
ристично�рекреаційного комплексу як об'єкта
регіонального економічного регулювання в існу�
ючих умовах невизначеності і нестійкості внут�
рішнього і зовнішнього середовища, виникає
необхідність використання резервів, закладених
у модернізації процесу економічного регулю�
вання туристично�рекреаційним комплексом.

Актуальність подальшого поліпшення регіо�
нального туристично�рекреаційного комплексу
вимагає уточнення: основна мета його розвитку
може бути визначена як формування конкурен�
тоспроможної туристично�рекреаційної галузі як
однієї з провідних галузей територіальної спеціа�
лізації регіону. Зазначена галузь забезпечує зро�
стаючий попит споживачів на задоволення своїх
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потреб у туристично�рекреаційних послугах. Її
функціонування вносить значний внесок у соціаль�
но�економічний розвиток регіону за рахунок
збільшення дохідної частини державного та регі�
ональних бюджетів, припливу інвестицій,
збільшення кількості робочих місць, поліпшення
здоров'я населення, збереження та раціонально�
го використання культурно�історичної та природ�
ної спадщини. Важливу роль при цьому надає си�
стема регулювання процесами надання послуг ту�
ристично�рекреаційного комплексу, що регулює
методи і функції даної системи, суб'єктно�об'єктні
відносини комплексу, зв'язки між обслуговуючи�
ми та інформаційними технологіями. Дані техно�
логії, володіючи високою здатністю до трансфор�
мації, дозволяють ефективно координувати ди�
намічні ситуації, властиві сфері рекреаційних по�
слуг. Налагоджена система управління створює
основи для найбільш ефективної інтеграції вико�
нання окремих операцій за послугами.

Так, в рамках єдиного туристично�рекреа�
ційного комплексу можливо, використовуючи
принципи планового бюджетування, побудува�
ти ефективну схему перерозподілу фінансових
потоків від надрентабельних секторів (сфера
розваг і т.п) до менш рентабельних (наприклад,
засоби розміщення) з метою сталого економіч�
ного розвитку всього комплексу. Значення роз�
робки подібної схеми визначається і тим, що
туристично�рекреаційний комплекс забезпечує
потреби у відповідних послугах не тільки при�
їжджаючих туристів, а й місцевого населення,
сприяючи тим самим значному поліпшенню
якості життя в регіоні. Підприємства та органі�
зації туристично�рекреаційного комплексу, на�
даючи послуги, акумулюють функції обслугову�
вання на рівні структурних підрозділів, що ут�
ворюють ієрархію управління. Тому система
управління операційними процесами туристич�
но�рекреаційного комплексу в цілому і його ок�
ремих об'єктів повинна розглядати можливості
узгодження та інтегрування обслуговуючих
процесів суміжних підприємств, необхідність і
резерви розширення виробничої потужності
туристично�рекреаційного комплексу, підви�
щення продуктивності праці і поліпшення його
якості. Це забезпечується взаємозв'язком ви�
робничого, інвестиційного та інноваційного по�
тенціалів підприємств, що входять в комплекс,
при реалізації якої досягнення основної мети
відбувається з найкращими показниками ефек�
тивності виробництва послуг. Поставлені зав�
дання можуть бути успішно реалізовані шляхом
застосування таких методів:

1) реінжиніринг як метод підвищення ефек�
тивності економічного розвитку підприємств

туристично�рекреаційного комплексу. В основі
підвищення результативності організації ви�
робництва туристично�рекреаційних послуг
лежать оптимальні управлінські рішення, що
дозволяють найбільш точно визначити пра�
вильні шляхи до досягнення поставлених цілей,
а також склад необхідних ресурсів;

2) метод регулювання доходів підприємств
туристично�рекреаційного комплексу. На пол�
іпшення фінансових результатів діяльності ту�
ристично�рекреаційних підприємств направле�
но застосування методу регулювання доходів.
Загальновідомо, що туристично�рекреаційні
послуги не підлягають збереженню або накопи�
ченню, тому метод регулювання доходом спря�
мований на оптимізацію продажів продукту, що
не зберігається. Цей регулюючий інструмент
припускає використання як основного тимчасо�
вого критерію режим реального часу. У практиці
для регулювання доходів слід встановлювати
гнучкі ціни для одного і того самого продукту,
значення яких залежатиме від терміну продажу
даного продукту і терміну, коли цей продукт
стає непридатним до використання [2].

У сучасних економічних умовах ринкової еко�
номіки значну роль відіграє структура капіталу
підприємств туристично�рекреаційного комплек�
су в економічному регулюванні розвитку регіо�
нального туристично�рекреаційного комплексу.

Управління формуванням джерел фінансу�
вання діяльності підприємств туристично�рек�
реаційного комплексу та обгрунтування опти�
мальних параметрів капіталу фірми актуалізує
проблему встановлення його структурних про�
порцій, зв'язок яких з кінцевими результатами
діяльності підприємств істотна.

Шляхом оптимізації співвідношення формо�
ваного власного і позикового капіталу забезпе�
чується необхідний рівень фінансової рентабель�
ності, стійка фінансова рівновага туристично�
рекреаційних підприємств, максимізується їх
ринкова вартість. На основі оптимізації структу�
ри джерел залучення капіталу забезпечується
суттєве підвищення рівня платоспроможності
підприємств. Структура капіталу відіграє важли�
ву роль у формуванні ринкової вартості підприє�
мства за допомогою регулювання середньозва�
женої вартості капіталу. При цьому в складі влас�
ного капіталу повинен розглядатися не тільки
спочатку інвестований акціонерний, пайовий або
індивідуальний капітал, який формує статутний
фонд підприємства, а й накопичена його частина
у формі різних резервів і фондів, а також перед�
бачуваний до реінвестування нерозподілений
прибуток. Відповідно і позиковий капітал пови�
нен розглядатися у всіх формах його використан�
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ня, включаючи фінансовий лізинг, комерційний
кредит, внутрішню кредиторську заборгованість.

Дослідження різних теоретичних поглядів
економічного регулювання розвитку регіональ�
ного туристично�рекреаційного комплексу доз�
волило обгрунтувати концептуальну модель еко�
номічного регулювання розвитку регіонального
туристично�рекреаційного комплексу (рис. 1).

Основна мета пропонованої концепції по�
лягає у формуванні організаційно�економічних
засад для зростання економічної ефективності
регіональних туристично�рекреаційних комп�
лексів, підвищення їх внеску у створення ВРП і
зростання добробуту населення.

Відповідно до пропонованої концепції, еко�
номічний механізм регулювання розвитку рег�
іонального туристично�рекреаційного комп�
лексу включає в себе два основних рівня.

Рівень 1. Діагностика функціонування ре�
гіонального туристично�рекреаційного ком�
плексу. Передбачає оцінку основних соц�
іально�економічних показників розвитку ре�
гіонального туристично�рекреаційного ком�
плексу; аналіз структури ВРП і зайнятості
населення; оцінка базових секторів економ�
іки регіону; дослідження фінансового секто�
ра, а саме — банківської та бюджетної сис�
тем; вивчення інноваційно�інвестиційних
процесів. Крім того, складовим елементом
даного блоку є аналіз міжрегіональних зв'яз�
ків.

Аналіз структурної моделі туристично�рек�
реаційного комплексу включає в себе елемен�
ти чотирьох підсистем:

— основні елементи туристично�рекреацій�
ного комплексу (природне і культурне середо�

Рис. 1. Концептуальні основи економічного механізму регулювання розвитку регіонального
туристично,рекреаційного комплексу
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вище, об'єкти територіально�галузевих підси�
стем та їх структура);

— допоміжні елементи туристично�рекре�
аційного комплексу (транспортна інфраструк�
тура, системи розміщення, громадського хар�
чування, торгівлі та розваг);

— організаційні елементи туристично�рек�
реаційного комплексу (система управління ту�
ристично�рекреаційного комплексу, інфор�
маційне забезпечення, реклама і просування
бренду країни в розглянутій територіально�га�
лузевої підсистемі);

— елементи підсистеми попиту на продукти та
послуги туристично�рекреаційного комплексу.

Аналіз конкурентного середовища функці�
онування туристично�рекреаційного комплексу
передбачає: вивчення наявності сприятливих
умов для їх розвитку; визначення обсягу інвес�
тицій в основний капітал; постановку загальних
і приватних проблем; характеристику конкурен�
тної позиції структурних елементів зазначених
підсистем. Крім того, складовим елементом да�
ного блоку є аналіз економіки регіону, що пе�
редбачає: оцінку зміни структури економічних
зв'язків регіону з іншими суб'єктами регіону;
складання матриць сильних і слабких сторін еко�
номічної сфери регіону, можливостей економі�
чної діяльності, а також матриці загроз; визна�
чення ключових факторів успіху, обумовлених
реалізацією можливостей і сильних сторін, і в
підсумку, — пропозиція методів нейтралізації
слабких сторін за рахунок можливостей і мож�
ливих загроз за рахунок сильних сторін.

Рівень 2. Прийняття рішень. Передбачає
визначення факторів і обмежень зовнішнього
по відношенню до територіально�галузевої
підсистеми середовища з урахуванням політич�
них, економічних, соціокультурних і техноло�
гічних умов, які мають вплив на функціонуван�
ня і розвиток певного комплексу регіону. Крім
того, даний блок передбачає визначення мож�
ливих сценаріїв розвитку регіонального тури�
стично�рекреаційного комплексу для обгрун�
тування стратегічних пріоритетів розвитку
учасників підсистеми в регіоні. Розробка алго�
ритму системного підходу до реалізації стра�
тегії розвитку регіонального туристично�рек�
реаційного комплексу з урахуванням системи
цільових індикаторів дозволить оптимізувати
процес прийняття управлінських рішень.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, концептуальна основа еконо�
мічного механізму регулювання розвитку регі�
онального туристично�рекреаційного комплек�

су являє собою інтеграційну систему заходів
щодо виходу економіки регіону на траєкторію
сталого розвитку, яка базується на комплекс�
ному аналізі та діагностиці соціально�економ�
ічних показників розвитку регіонального тури�
стично�рекреаційного комплексу і визначення
економічного інструментарію щодо активізації
розвитку галузей.
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