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Анотація. У статті обґрунтовано зміст та складники організаційно-економічного механізму форму-

вання і використання наявного туристично-рекреаційного потенціалу регіонів країни. Визначено принципи 

досягнення ефективності, конкурентоспроможності, сталого розвитку у процесі туристично-рекреаційно-

го ресурсокористування та діяльності.
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Постановка проблеми. Аналіз розміщення, фор-

мування, розвитку і використання наявного турис-

тично-рекреаційного потенціалу регіонів України 

свідчить про існування міжрегіональних диспро-

порцій у його структурі. Вони зумовлені як природ-

ними, об’єктивними, так і суб’єктивними чинника-

ми. Мова йде про недоліки в управлінні розвитком 

туристично-рекреаційного потенціалу та діяльності 

на його основі, суперечності та протиріччя між ви-

дами діяльності на певних територіях (сільське гос-

подарство і рекреація, гірничодобувна промисло-

вість і рекреація, енергетика та рекреація тощо).

Слід відзначити також слабкий рівень впро-

вадження інновацій у практику туристично-ре-

креаційного ресурсокористування, недостатнє 

бюджетне та інвестиційне забезпечення, пробле-

ми у спеціалізації та розміщенні туристично-ре-

креаційних об’єктів. Тому виникає потреба об-

ґрунтування нових форм і методів організації 

туристично-рекреаційного потенціалу, механізму 

їх впровадження, джерел інвестиційного забезпе-

чення регіону та залучення інвестиційних ресур-

сів у інноваційний розвиток галузі.

Аналіз дослідження та публікації з проблеми. 
Теоретичні засади змісту та сутності організа-

ційно-економічного механізму господарювання, 

принципи його функціонування обґрунтовані у 

працях відомих вітчизняних та зарубіжних уче-

них. Зокрема, вони визначені у працях І. Лукі-

нова, В. Гейця, П. Саблука. Механізми ресурсо-

користування розглянуті у роботах М. Ігнатенка, 

І. Коротуна, В. Руденка, М. Хвесика. Питанням 

інвестиційного та інноваційного супроводу соці-

ально-економічної діяльності і ресурсокористу-

вання присвячені роботи О. Гудзь, І. Іртищевої. 

Разом з тим проблеми формування та розвитку 

організаційно-економічного механізму викорис-

тання туристично-рекреаційного потенціалу по-

требують подальшого вивчення.

Метою статті є обґрунтування структури та 

принципів функціонування організаційно-еко-

номічного механізму господарювання у процесі 

використання туристично-рекреаційного по-

тенціалу регіонів країни з метою забезпечення 

їх сталого розвитку, модернізації діяльності на 

інноваційних засадах. Досягнення поставленої 

мети ґрунтується на використанні методів сис-

темно-структурного аналізу та синтезу, абстракції 

для визначення змісту і сутності організаційно-

економічного механізму розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу, а також економічного 

районування при обґрунтуванні розміщення по-

тенціалу та принципів його використання.

Виклад основного матеріалу. Формування ста-

лого розвитку і конкурентоспроможності еконо-

міки регіонів залежить від нових підходів до гар-

монізації соціальної, економічної та екологічної 

діяльності, посилення впливу на ці процеси ін-

ститутів громадянського суспільства, підприєм-

ницької ініціативи. Особливого значення в цьому 

контексті набуває туристично-рекреаційна сфера 

як така, що інтегрує в собі просторовий потенціал 

природних, трудових, виробничих, науково-тех-

нічних, інтелектуальних ресурсів. Від ефектив-

ного використання туристично-рекреаційних 

ресурсів залежить інноваційно-інвестиційний 

розвиток інших видів діяльності та виробництва, 

інфраструктурне облаштування території, поліп-

шення умов проживання, оздоровлення і відпо-

чинку населення, збереження і збагачення біоло-

гічного різноманіття та культурної спадщини [1].

Необхідно відзначити, що в економічній лі-

тературі вживаються категорії «господарський ме-

ханізм», «організаційно-економічний механізм», 

«фінансово-економічний механізм». Вони відріз-

няються між собою за структурою, складниками та 

напрямами і рівнем впливу на об’єкти ресурсоко-

ристування, виробничої та соціально-економічної 
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діяльності. Організаційно-економічний механізм 

є сукупністю організаційних засобів (форми ор-

ганізації, адміністративно-управлінські методи, 

державний протекціонізм на ринку тощо) та еко-

номічних важелів (оподаткування, ціноутворення, 

митна політика тощо), використання яких забез-

печує види ресурсокористування та здійснення 

господарської діяльності.

У такому розумінні він є складником більш ши-

рокої категорії «господарський механізм» та вклю-

чає категорію «фінансово-економічний механізм». 

Отже, структурними елементами цього механізму 

виступають методи, форми, інструменти, важелі 

державного регулювання та ринкового саморегу-

лювання. Необхідно відзначити, що організаційно-

економічний механізм слід розглядати в сукупності 

всіх його складових, з урахуванням кінцевого ре-

зультату господарювання та циклічного характеру 

всіх соціально-економічних процесів [2].

Досвід показує, що за наявності дієвого інсти-

туційного середовища в масштабах держави саме 

на регіональному рівні можна одержати синергій-

ний ефект та високі конкурентні позиції у наданні 

масштабних і якісних туристично-рекреаційних 

послуг. Виходячи з цього, організаційно-еконо-

мічний механізм повинен базуватися на утворенні 

регіональних інституцій, які б дозволили сконцен-

трувати та узгодити зусилля всіх суб’єктів турис-

тично-рекреаційної діяльності задля досягнення 

оптимального рівня використання туристично-ре-

креаційного потенціалу на рівні регіону.

Мова йде про соціальні, економічні, еко-

логічні, інформаційні складники потенціалу та 

відповідні їм інститути. Отже, в організаційному 

блоці механізму туристично-рекреаційного ре-

сурсокористування слід виокремити органи дер-

жавної влади, регіональні управлінські структури 

та місцеве самоврядування, державні та приватні 

підприємства й організації, які здійснюють ту-

ристично-рекреаційну діяльність [3]. До них слід 

додати суспільні організації (спілки, об’єднання, 

асоціації), які сприяють туристично-рекреацій-

ному ресурсокористуванню, ВНЗ, що здійснюють 

підготовку кадрів для галузі.

Важливе значення має наявність законів, 

нормативно-законодавчих актів, які регламен-

тують використання та забезпечують розширене 

відтворення туристично-рекреаційних ресурсів, 

створення туристично-рекреаційного продукту 

та надання відповідних послуг на їх основі. Фор-

мування і функціонування організаційно-еконо-

мічного механізму розвитку туристично-рекреа-

ційного потенціалу регіону повинно базуватися 

на принципах, що визначають ефективність ре-

алізації туристично-рекреаційних можливостей 

на конкретній території, забезпечують конку-

рентоспроможність її економіки, сталий розви-

ток на перспективу (рис. 1).

Рис. 1. Принципи формування та використання 

туристично-рекреаційного потенціалу території

Принцип доцільності передбачає здійснення 

будь-якої діяльності за наявності економічних, 

соціальних і екологічних вигод та ефектів. Прин-

цип системності передбачає вивчення туристич-

но-рекреаційного потенціалу як системи, що 

складається з певних структурних елементів, які 

взаємопов’язані та узгоджені між собою, а їх роз-

виток орієнтований на підвищення рівня всієї сис-

теми. Принцип адаптивності означає виконання 

системи заходів, спрямованих на швидке реагуван-

ня туристично-рекреаційної пропозиції на зміни в 

навколишньому середовищі з метою досягнення 

відповідності рекреаційному попиту. Оцінка ту-

ристично-рекреаційного потенціалу регіону та 

його складових повинна базуватися на врахуванні 

їх можливих змін під дією різних чинників.

Принцип науковості забезпечує функціонуван-

ня туристично-рекреаційного потенціалу на науко-

вій основі. Він передбачає використання науково 

обґрунтованих методів оцінки, аналізу сучасного 

стану та прогнозування розвитку туристично-ре-

креаційного потенціалу, впровадження інновацій-

них технологій для підвищення ефективності і раці-

ональності його використання. Принцип стійкості 

розуміється як використання туристично-рекреа-

ційного потенціалу регіону, що повинно забезпечу-

вати збереження його складових в стані можливого 

відтворення і розвитку, забезпечується використан-

ням обґрунтованих припустимих норм навантажень 

на туристично-рекреаційні об’єкти.

Принцип збалансованості полягає у постій-

ній підтримці необхідної пропорційності між 

розвитком складових потенціалу, що забезпечує 

максимальну ефективність від використання по-

тенціалу для всіх суб’єктів туристично-рекреацій-

ної діяльності та найвищу його вартість. Принцип 

перспективності має на увазі розширене відтво-

рення туристично-рекреаційного потенціалу і 
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сприятливі можливості його реалізації і розвит-

ку в майбутньому з метою досягнення стратегіч-

них цілей туристично-рекреаційної діяльності 

[4]. Принцип планомірності здійснюється через 

проведення виваженої, заснованої на ґрунтов-

ному плануванні, прогнозуванні політики щодо 

організації, функціонування і розвитку туристич-

но-рекреаційної діяльності в регіоні, яка врахо-

вує інтереси суспільства, держави та бізнесових 

структур, всього населення.

Принцип пріоритетності зводиться до ви-

рішення найбільш нагальних проблем розвитку 

туристично-рекреаційного потенціалу регіонів 

відповідно до стратегічних і програмних доку-

ментів, прийнятих на державному і регіональ-

ному рівні, а також вимог сьогодення щодо 

розвитку туристично-рекреаційної діяльності. 

Принцип ресурсного забезпечення розкриває 

сутнісні характеристики та структуру турис-

тично-рекреаційного потенціалу. Окрім того, 

процес управління розвитком туристично-ре-

креаційного потенціалу має бути забезпечений 

необхідними трудовими, фінансовими, інфор-

маційними та іншими ресурсами. Це спонукає їх 

кількісну оцінку та моделювання.

Принцип ринкової рівноваги означає, що на 

вартість рекреаційного потенціалу регіону вели-

кий вплив справляє співвідношення між попитом 

і пропозицією на ринку туристично-рекреаційних 

послуг. Коли вони збалансовані, рекреаційний 

потенціал регіону використовується найповніше 

і найефективніше. Незбалансованість ринку при-

зводить до недоотримання ефекту від викорис-

тання потенціалу або до його зменшення шляхом 

виснаження туристично-рекреаційних ресурсів. 

Принцип комплексності при формуванні сукуп-

ного туристично-рекреаційного потенціалу до-

сягається завдяки розширенню меж щодо його 

структуризації і врахуванню нетипових ресур-

сів, залучення яких в туристично-рекреаційний 

процес розкриває можливості більш повної та 

об’єктивної оцінки туристично-рекреаційного 

потенціалу в регіональному розрізі. Принцип ко-

рисності означає, що певний туристично-рекре-

аційний продукт має корисність для окремого 

рекреанта тільки тоді, коли він може задовольни-

ти конкретні туристично-рекреаційні потреби в 

конкретний проміжок часу.

Принцип соціальної орієнтованості перед-

бачає, що в центрі функціонування туристич-

но-рекреаційного потенціалу має бути людина з 

її потребами та інтересами. Реалізація туристич-

но-рекреаційного потенціалу покликана сприяти 

відновленню фізичних, духовних, психологічних, 

емоційних та інших сил людини. У той же час рі-

вень розвитку туристично-рекреаційної галузі ре-

гіону визначається матеріальним добробутом на-

селення, соціальною захищеністю, рівнем освіти 

та іншими характеристиками суспільного розвит-

ку. Принцип екологічності свідчить, що об’єкти 

природи, які визначають можливості функціону-

вання туристично-рекреаційного потенціалу, є, як 

правило, вичерпними. Тому процес використання 

туристично-рекреаційного потенціалу регіону по-

винен сприяти збереженню, відновленню і збага-

ченню природно-ресурсного потенціалу в цілому, 

який спрямовується на відновлення сил людини.

Принцип ефективності виражається у спів-

відношенні результату ресурсокористування і ви-

трат, здійснених для його досягнення. Зважаючи 

на багатоаспектність туристично-рекреаційної 

галузі для досягнення сукупного регіонального 

ефекту, економічна ефективність функціонуван-

ня туристично-рекреаційного потенціалу визна-

чається через фінансові результати рекреаторів, 

зростання продуктивності праці, податкові та 

інші платежі до бюджету і небюджетних фондів 

в межах регіону і держави в цілому. Про досяг-

нення соціальної ефективності від використання 

туристично-рекреаційного потенціалу свідчать: 

зменшення кількості і тривалості лікарняних лис-

тів, тривалість життя, підвищення працездатнос-

ті, духовне збагачення. Екологічна ефективність 

проявляється у запобіганні руйнації екосистем і 

забезпеченні екологічної безпеки довкілля, змен-

шенні господарського навантаження на нього, 

пошіренні м’яких видів ресурсокористування.

Принцип раціональності ґрунтується на ви-

борі найкращого варіанту задіяння природних та 

інших туристично-рекреаційних ресурсів у госпо-

дарській діяльності з позицій забезпечення макро-

регіональної конкурентоспроможності та еколо-

гічної безпеки регіонів. Принцип сталості означає, 

що розвиток туристично-рекреаційної діяльності 

повинен підпорядковуватися досягненню основ-

них вимог сталого розвитку регіонів. Принцип си-

нергії розуміється як взаємодія окремих складових 

туристично-рекреаційного потенціалу і сприяє 

досягненню більшої ефективності туристично-ре-

креаційної сфери порівняно з внеском кожного 

окремого компонента у виді їх простої суми. По-

єднання всіх складових туристично-рекреаційного 

потенціалу дає можливість створити економічно 

обґрунтований (оптимальний) розмір туристич-

но-рекреаційного потенціалу та отримати від його 

використання максимальний ефект відповідно до 

ринкової кон’юнктури в зазначеному регіоні.

Принцип субсидіарності розвитку рекреацій-

ного потенціалу наділяє місцеві органи влади досить 

широким колом повноважень порівняно з вищими 

ланками управління, оскільки вирішення основних 

завдань розвитку туристично-рекреаційного потен-

ціалу повинно концентруватися на регіональному 

рівні, а не тільки за схемою «зверху вниз». Принцип 

динамічності дозволяє враховувати, що кожний 

структурний елемент туристично-рекреаційного 



Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу № 3 (23) 2013

106

потенціалу не є сталою величиною, а розвивається 

в динаміці під впливом об’єктивних і суб’єктивних 

факторів і тим самим впливає на його сукупний роз-

мір у часовому та просторовому вимірах.

В основі організаційно-економічного меха-

нізму закладені дієві методи впливу на туристич-

но-рекреаційну діяльність, які поділяються на 

фінансово-економічні, соціально-екологічні та 

інституційно-адміністративні. Інструментарій, 

на якому базується запропонований організацій-

но-економічний механізм розвитку туристично-

рекреаційного потенціалу регіональної системи 

туристично-рекреаційної діяльності, повинен 

включати стабілізаційні чинники, що забезпечу-

ють єдиний підхід до її здійснення на всій терито-

рії України. Зокрема, це стосується правил безпе-

ки перевезень туристів, стандартів туристичного 

продукту та екологічної безпеки при наданні ту-

ристично-рекреаційних послуг, основ рекреацій-

ного права. Регулювальні чинники окреслюють 

перспективи здійснення фінансування пріори-

тетних напрямів розвитку туристично-рекреацій-

ної сфери, в яких зацікавлена держава в цілому, 

правила ліцензування та сертифікації, нормативи 

розробки та реалізації програмних і прогнозних 

документів щодо визначення перспективних на-

прямів розвитку туристично-рекреаційної діяль-

ності та ресурсокористування в ній.

Запропоновані і розглянуті інструменти ор-

ганізаційно-економічного механізму можуть бути 

реалізовані через фінансово-економічні важелі, 

сутність яких полягає у досягненні певних орієн-

тирів при здійсненні туристично-рекреаційної ді-

яльності. Наприклад, для суб’єкта господарюван-

ня з рекреації такими критеріями можуть стати 

рівень прибутку, рентабельність, ресурсовіддача 

та ресурсомісткість, відсоткові ставки з кредиту-

вання, обсяг інвестицій. Для споживача турис-

тично-рекреаційних послуг важливе значення 

має ємкість та сегментація їх ринку, ціна, рівень 

та якість, доступність туристично-рекреаційних 

послуг та продуктів.

З метою підвищення конкурентоспромож-

ності регіональних господарських систем у сфе-

рі туризму та рекреації доцільним є здійснення 

моніторингу формування і розвитку туристич-

но-рекреаційного потенціалу території. Його за-

безпечення здійснюватиметься на партнерських 

засадах між органами місцевого самоврядування, 

представниками туристично-рекреаційного біз-

несу, науковими і освітніми закладами, громад-

ськими інститутами на основі єдиних програм, 

співставних показників та критеріїв. Координа-

тором такої діяльності може виступити або центр 

загального моніторингу ресурсокористування, 

або центр координації та регулювання туристич-

но-рекреаційної діяльності, або інноваційно-ін-

вестиційний центр при обласних та районних 

державних адміністраціях.

Серед основних функцій інноваційно-інвес-

тиційного центру можуть бути: розробка проектів, 

методичний супровід, моніторинг соціально-еко-

номічного розвитку і збір, обробка та аналіз даних, 

отриманих оціночних параметрів реалізації управ-

лінських стратегій, порівняння їх з плановими 

показниками, моніторинг процесу реалізації дер-

жавних, регіональних, міжрегіональних програм в 

рамках туристично-рекреаційного ресурсокорис-

тування, моніторинг громадської думки, середньо-

строковий і довгостроковий прогноз параметрів 

реалізації туристично-рекреаційної діяльності, 

розробка пропозицій з усунення негативних явищ 

і відхилень від намічених цілей, обґрунтування ін-

новаційно-інновестиційних проектів, пошук аль-

тернативних джерел інвестування туристично-ре-

креаційного ресурсокористування та діяльності.

Висновки. Організаційно-економічний ме-

ханізм використання та відтворення туристично-

рекреаційного потенціалу регіону ґрунтується 

на сукупності загальнонаукових та специфічних 

принципів, він здійснюється організаційними 

та економічними методами, передбачає враху-

вання розміщення туристично-рекреаційних ре-

сурсів на певних територіях та сталий розвиток 

регіонів. Його функціонування направлене на 

підвищення конкурентоспроможності туристич-

но-рекреаційної діяльності, регіональної та на-

ціональної економіки в цілому.
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