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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Концепція програмно-цільового управлі-

ння — основа системного підходу до вивчен-
ня процесів і явищ — зародилася на початку
шестидесятих років в США при дослідженні
проблем удосконалення національної систе-
ми озброєнь. У 70 — ті роки вона перетвори-
лася на універсальну методологію вирішен-
ня нестандартних управлінських завдань. До
таких завдань в першу чергу відносяться так
звані малострукторізовані завдання (пробле-
ми), шлях вирішення яких не формалізований.
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У даний час з'явилися більш стрункі і зміс-
товні концепції та методології вирішення та-
ких завдань, де процедури вирішення склад-
них завдань управління будуються за допо-
могою неординарних складних програмних
продуктів. Водночас концепція програмно-
цільового управління залишається основою,
розуміння якої дозволяє безпосередньо вир-
ішувати нестандартні завдання управління в
організаційних системах і створює щабель
для застосування в цих цілях більш витонче-
них засобів.
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МЕТА СТАТТІ
Метою цієї статті є розробка методології

програмно-цільового планування розвитку ту-
ристично-рекреаційного комплексу.

РЕЗУЛЬТАТИ
Методологічною основою інституційного

регулювання туристично-рекреаційного ком-
плексу в регіоні, повинна бути методологія
програмно-цільового планування, що дозво-
ляє вибудувати ланцюжок управлінських
впливів і забезпечити взаємну ув'язку інсти-
тутів.

Ключовою ланкою програмно-цільового
управління є саме програмно-цільове плану-
вання (ПЦП). Концепція ПЦП припускає на-
явність деякої досить загальної мети (генераль-
ної мети); її декомпозицію (структуризацію) і
побудова програми (плану) розподілу ресурсів
для її досягнення.

Методологія ПЦП включає:
1. Процедуру формування генеральної

мети.
2. Декомпозицію генеральної мети —

розбиття її на підцілі (побудова дерева ці-
лей).

3. Призначення коефіцієнтів значущості
кожної підцілі в досягненні генеральної мети
(призначення вагових коефіцієнтів).

4. Визначення складу робіт і побудова ме-
режевих графіків їх виконання.

5. Визначення обсягів необхідних людських
і матеріальних ресурсів.

6. Складання бюджету.
Програмно-цільове планування є інстру-

ментом визначення ефективних стратегій роз-
витку і найважливішим елементом стратегічно-
го управління.

Виділяють такі особливості планування
розвитку територіальних утворень:

— стратегічне планування орієнтоване на
залучення інвестицій;

— планування розвитку обумовлює попе-
реднє прийняття рішень спрямованих на досяг-
нення необхідних результатів у майбутньому на
основі стратегічного аналізу стартових умов і
вихідних передумов розвитку на тимчасову
перспективу [1].

Основною метою планування розвитку є
забезпечення довгострокової конкурентоспро-
можності територіального утворення. Стра-
тегічність планування полягає не стільки в дов-
гостроковому передбаченні змін внутрішнього
і зовнішнього середовища об'єкта та адаптації
до них, скільки в активному перетворенні об'єк-
та планування.

Процес планування розвитку територі-
ального утворення являє собою безперерв-
ний процес і складається з наступних ета-
пів:

— прогнозування можливості розвитку;
— постановка цілей і завдань стратегічного

розвитку;
— розробка програм розвитку;
— прогнозна оцінка результатів реалізації

програм.
Сьогодні в Україні створено передумови

для розуміння нового якісного етапу в плану-
ванні соціально-економічного розвитку, одним
з напрямів якого в даний час є розвиток не га-
лузевої структури господарства, а територіаль-
них виробничих кластерів.

Дискусія про кластери як форми терито-
ріальної організації виробництва інновацій-
ного продукту почалася після публікацій М.
Портера, в яких розкриваються досліджен-
ня відмінності в економічному розвитку ре-
гіонів у США і ФРН (державах з федераль-
ною структурою влади) за показниками за-
робітної плати, зростання зайнятості, дани-
ми патентування. На його думку, саме спец-
іалізація в кластерах, а не в галузях повин-
на вести до більш високої ефективності. М.
Портер пояснює успішний економічний роз-
виток регіонів можливістю проведення са-
мостійної економічної політики владою ре-
гіонального рівня. На думку Портера, клас-
тер — це група географічно сконцентрова-
них взаємопов'язаних компаній (постачаль-
ники, виробники, провайдери) і пов'язаних
з ними організацій (освітні заклади, органи
державного управління, інфраструктурні
компанії), що діють у певній сфері і взаємо-
доповнюючих один одного. М. Портер під-
креслює, що зовнішньо орієнтовані класте-
ри є фундаментом для економічного про-
цвітання, так як вони мають більш високий
ріст заробітної плати, набагато більш висо-
ку продуктивність і набагато вищий рівень
патентної активності [4].

Кластерна форма організації виробницт-
ва призводить до створення інноваційного
продукту, бо інтеграція взаємодоповнюючих
компаній формує систему поширення нових
знань і технологій причому умовою ефектив-
ної трансформації винаходів в інновації у
конкурентні переваги є формування нефор-
мальних стійких зв'язків між усіма учасника-
ми кластера. Тому кластерні стратегії так
привабливі для прийняття інноваційної мо-
делі розвитку території. Важливою відмінною
рисою кластера є його інноваційна орієнто-
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ваність. Найбільш успішні кластери форму-
ються там, де здійснюється створення інно-
ваційного продукту і застосовуються інно-
ваційні технології з подальшим виходом на
нові ринкові ніші.

Необхідно відзначити, що сьогодні немає
чіткого поняття " кластер " ні в економічній те-
орії, ні в урядових документах і не існує єдиної
методології для ідентифікації та картографу-
вання кластерів. Існуючі підходи до виділення
кластерів носять емпіричний характер і значно
варіюють. Розвивати кластер у відриві від роз-
витку регіону неефективно, тобто для досяг-
нення поставлених цілей розвитку регіонів, ре-
гіональні стратегії і стратегії розвитку окремих
кластерів повинні бути узгоджені. Формуван-
ня перспективних кластерів та планування їх
розвитку є основою сталого регіонального роз-
витку.

Водночас ефективне управління туристич-
но-рекреаційним комплексом в рамках клас-
терного підходу передбачає формування
дієвого механізму інституційного взаємодії
[3].

Інституційний розвиток економіки регіону
відбувається під впливом взаємодії між інсти-
тутами та організаціями (інститути визначають
"правила гри"; організації — ''гравці"). Нові ін-
ститути з'являються тоді, коли з'являються но-
ві можливості отримання прибутку.

Перспективним способом підвищення
ефективності державного регулювання є вико-
ристання ринкових принципів і механізмів у

діяльності регіональних органів влади. Можна
діяти в декількох напрямах:

— вдаватися до аукціонів як при закупівлі
товарів і послуг, так і при розподілі суспільних
ресурсів;

— укладати контракти на здійснення знач-
ної частини функцій раніше виконуваних дер-
жавою;

— використовувати методи оплати викона-
ної роботи тільки залежно від досягнутих ре-
зультатів навіть у випадках коли укладення
контрактів не представляється можливим або
бажаним;

— орієнтуватися на ринкову інформацію,
наприклад держава може покладатися на рин-
кові оцінки при здійсненні закупівель або ви-
користовувати інформацію про ставки відсот-
ка по субординованій заборгованості за банкі-
вськими позичками для визначення відповід-
ності величини премії за ризик при страхуванні
депозитів.

Створення інституційного середовища в
Україні це проблеми формування цивілізова-
них мотивацій поведінки людини, адекватних
умовам ринкової економіки, набувають пріори-
тетного значення. Державні та громадські
інститути набувають особливого значення у
процесах формування інституційного середо-
вища та побудови цивілізованої ринкової еко-
номічної системи як в окремих суб'єктах, так і
в масштабах всієї країни.

Інституційне середовище, що виступає інте-
лектуальним результатом відтворювальної

Таблиця 1. Формальні і неформальні інститути, що забезпечують
взаємодію держави, підприємницьких структур і домогосподарств в процесі

розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону

№ 
Ініціатор формування 

і розвитку інституту 
Формовані ініціатором формальні інститути Формовані ініціатором неформальні інститути 

 

1 

 

Домогосподарства 

- внесення пропозицій щодо нормативного 

регулювання освітнього сектора у ТРК; 

- внесення пропозицій щодо нормативного 

регулювання доступності послуг ТРК 

- формування потреби в послугах ТРК регіону; 

- формування іміджу ТРК регіону; 

- формування професійного середовища ТРК регіону; 

- кадрове забезпечення розвитку туристично-

рекреаційних кластерів на основі трудових контрактів 

 

2 

 

Підприємницькі  
структури 

- внесення пропозицій щодо нормативно-

законодавчого регулювання підприємницької 
активності в ТРК; 

- внесення пропозицій щодо формування і 

регулювання кластерних утворень в індустрії туризму 

та відпочинку 

- формування пропозиції в рамках ТРК;  

- формування іміджу ТРК регіону; 
- формування норм професійної поведінки в ТРК 

регіону;  

- формування замовлення на підготовку фахівців для 

роботи в ТРК;  

- формування традицій розвитку ТРК регіону; 

- підприємницьке забезпечення розвитку туристично-

рекреаційних кластерів 

 

3 

  

Органи  
державної влади 

- формування нормативно-законодавчої бази 

регулювання ТРК регіону; 
- формування механізмів адміністрування ТРК регіону; 

- розвиток інформаційно-консультаційного 

забезпечення розвитку ТРК;  

- формування фінансової політики регулювання 

розвитку ТРК;  

- формування нормативно-законодавчої бази створення 

та розвитку туристично-рекреаційних кластерів 

- формування іміджу ТРК регіону;  

- внесення пропозицій щодо формування етичних норм 
поведінки учасників ТРК;  

- адміністративне і консультаційне забезпечення 

розвитку туристично-рекреаційних кластерів 
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діяльності людей, суспільств і держав, формує
відповідні трансакційні відносини, які в підсум-
ку впливають на трансакційні витрати життє-
діяльності людей. Високий рівень людських де-
мократичних відносин у суспільстві припускає
наявність розвинених обгрунтованих і узго-
джуваних з законами трансакційних відносин і
витрат [2].

Перехід до сталого розвитку України в
цілому можливий тільки в тому випадку,
якщо буде забезпечено сталий розвиток всіх
її регіонів. Це передбачає формування ефек-
тивної просторової структури економіки
країни при дотриманні балансу інтересів усіх
суб'єктів країни, що зумовлює необхідність
розробки та реалізації програм переходу до
сталого розвитку для кожного регіону, а та-
кож подальшої інтеграції цих програм при
розробці державної політики в галузі стало-
го розвитку.

Проблеми, які вирішуються в кожному ре-
гіоні, значною мірою повинні відповідати дер-
жавним завданням, але при цьому необхідний
облік місцевих особливостей, що передбачає
зокрема:

— формування регіонального господарсь-
кого механізму, що регулює соціально-еконо-
мічний розвиток у тому числі природокористу-
вання та антропогенний вплив на навколишнє
середовище;

— виконання природоохоронних заходів на
житлових і незабудованих територіях міст,
інших населених пунктів і в приміських зонах,
включаючи їх санітарне очищення, рекультива-
цію земель, озеленення та благоустрій;

— здійснення заходів з оздоровлення на-
селення, розвитку соціальної інфраструкту-
ри;

— розвиток сільського господарства на ос-
нові екологічно прогресивних агротехнологіч-
них адаптованих до місцевих умов, а також
створення системи соціального захисту сіль-
ського населення;

— реконструкцію регіональної промисло-
вої системи з урахуванням господарської
ємності локальних екосистем.

Реформи регіонального управління повинні
обов'язково супроводжуватися змінами в сис-
темах інститутів, причому саме зміни нефор-
мальних норм поведінки людей підтримують
дію нових законів. Розвиваються всі інститути
внаслідок зміни парадигми суспільного розвит-
ку і вибору більш ефективного методу госпо-
дарювання.

Розвиток туристично-рекреаційного ком-
плексу регіону в сучасних умовах передбачає

вдосконалення існуючої інституційного сере-
довища індустрії туризму і відпочинку в пер-
шу чергу в мезорівневих системах. Інститути,
які формуються під впливом державних і
підприємницьких структур, а також домогос-
подарств регіону, що забезпечують їх ефек-
тивну взаємодію в рамках розвитку мезорів-
невого туристично-рекреаційного комплексу
(табл. 1).

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, ефективне інституційне регу-
лювання туристично-рекреаційного комплексу
регіону передбачає активну взаємодію всіх еле-
ментів мезорівневої соціально-економічної си-
стеми в процесі виконання цільової програми
заходів з розвитку індустрії туризму та відпо-
чинку. При цьому в центрі має забезпечувати-
ся формування кластерних утворень у сфері
туризму та рекреації, чому сприяє складаєть-
ся інституційне середовище.
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