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комплексу . Масштаби державної участі в регулюванні розвитку туристичнорекреаційного ком
плексу в Україні. Визначення пріоритетних напрямів державної політики щодо розвитку турис
тичнорекреаційного комплексу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Економічне регулювання розвитку регіонального ту
ристичнорекреаційного комплексу потребує визначеної
технології цільової орієнтації на створення об'єктивних
передумов сталого зростання економіки регіонів. Але це
неможливо без реального інвестування, яке сприяє онов
ленню і розширеному відтворенню основних фондів, за
безпечуючи умови для виробництва конкурентоспромож
них послуг в туристичнорекреаційній сфері. Основою
для залучення інвестицій в регіональну економіку є фор
мування сприятливого інвестиційного клімату та підви
щення інвестиційної привабливості окремих сфер діяль
ності господарських комплексів і підприємств. Так, Г.П.
Андрєєва вважає сучасну індустрію туризму групою ви
робництв, що забезпечують задоволення потреб при тим
часовому переміщенні людей з будьякою метою, крім
занять професійною діяльністю, оплачуваної у відвіду
ваній країні [2]. Любіцева О.О. вважає, що індустрія ту
ризму це міжгалузевий господарський комплекс, який
спеціалізується на створенні тур продукту, здатного за
довольнити специфічні потреби населення в проведенні
дозвілля в подорожі шляхом виробництва та реалізації
товарів і послуг туристичного призначення [3].

У науковій, експертній та аналітичній літературі ту
ристичнорекреаційний комплекс є предметом активно
го вивчення з боку як українських, так і зарубіжних дос
лідників. Зокрема, проблемам розвитку туристичнорек
реаційного комплексу та його регіональним аспектам
присвячені праці таких авторів, як З. Моїсеєва, В.І. Нікі
форов, В.В. Калініченко, Ю.В. Богданов та ін.

МЕТА СТАТТІ
Мета цієї статті — необхідність вивчення організа
ційних, соціальних, економічних аспектів економічного
регулювання розвитку регіонального туристичнорекре
аційного комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Туристичнорекреаційний комплекс як складова гос
подарського комплексу відображає специфіку ринку
туристичних і рекреаційних послуг, обумовлену природ
нокліматичними, рекреаційними, фінансовоекономі
чними, інтелектуальними, технологічними,інформацій
ними та іншими ресурсами дестинації, а також станом і
ефективністю функціонування рекреаційної інфраст
руктури. Можна стверджувати, що існує сукупність ви
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робничих і технологічних, фун
кціонально пов'язаних, але
ɋɭɛ`ɽɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ
Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ
різних за характером і змістом,
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
видів діяльності і виробництв,
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
орієнтованих на досягнення соц
іальноекономічної мети в на
прямку задоволення якісних ту
ристичних і рекреаційних потреб ɋɭɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
Ɉɛ’ɽɤɬɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
населення [1]
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨПри визначенні інвестицій ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
ної привабливості регіонально
го туристичнорекреаційного
комплексу необхідно врахову
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ
вати вплив як факторів інвести
ȱɧɜɟɫɬɨɪɢ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ційного потенціалу, так і фак
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨторів інвестиційного ризику.
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
Більше того, набір аналізованих
Ɂɚɦɨɜɧɢɤɢ
економічно значущих показ
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ
ників інвестиційного потенціалу
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
та інвестиційного ризику пови
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɉɿɞɪɹɞɧɢɤɢ
нен бути сформований зі скла
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ
дових як інвестиційної приваб
ливості регіону, так і інвестицій
ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ
ної привабливості профільних
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɯ ɜɤɥɚɞɟɧɶ
ɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ
підприємств туристичнорекреа
ɤɪɚʀɧɢ
ційного комплексу. Це пов'яза
Ɏɿɡɢɱɧɿ ɬɚ ɸɪɢɞɢɱɧɿ
но з тим, що кінцевим об'єктом
ɨɫɨɛɢ ɬɚ ʀɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ
інвестування є конкретне під
приємство туристичнорекреа
Ⱦɟɪɠɚɜɧɿ ɨɪɝɚɧɢ
ційного комплексу, що знахо
ɜɥɚɞɢ
диться в конкретному регіоні.
Визначення інвестиційної при
ȱɧɨɡɟɦɧɿ ɫɭɛ’ɽɤɬɢ
вабливості регіону, окремо від
ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɨʀ
інвестиційної привабливості
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
підприємств ТРК, видається не
доцільним, оскільки не дозволяє Рис. 1. Учасники процесу інвестування регіонального туристично
рекреаційного комплексу
інвестору отримати достовірну
інформацію про інвестиційні
можливості регіону, в підприємства якого, в кінцевому інвестуванням туристичнорекреаційного комплексу.
підсумку, здійснюється вкладення інвестиційних ре Специфіка механізму управління інвестуванням регіо
сурсів [5].
нального туристичнорекреаційного комплексу визна
Так, регіони з високим інвестиційним рейтингом мо чається особливостями процесу відтворення, економі
жуть бути привабливими для інвестування в певні чного і виробничого потенціалу і ведення інвестиційної
підприємства і зовсім непривабливими для інвестуван та інноваційної діяльності підприємств туристичнорек
ня в інші, а регіони з низьким інвестиційним рейтингом реаційного комплексу. Процес інвестування регіональ
можуть бути вельми інвестиційно привабливими в дея ного туристичнорекреаційного комплексу за своєю
ких сферах. Зрештою, для ефективного економічного суттю вкрай динамічний і вимагає застосування гнучких
регулювання розвитком регіонального туристичнорек форм організації та управління. При цьому він скла
реаційного комплексу та залучення інвесторів необхід дається з послідовно здійснюваних фаз:
на розробка чіткої, збалансованої регіональної інвес
— накопичення вільного капіталу у потенційного
тиційної програми розвитку туристичнорекреаційного інвестора;
комплексу, що враховує інтереси інвесторів і спрямо
— пошук інвестором вигідних напрямів вкладення
ваної на стимулювання інвестиційної діяльності підпри коштів;
ємств туристичнорекреаційного комплексу в регіоні.
— формування в регіональному туристичнорекре
Суб'єктами інвестиційного процесу можуть бути аційному комплексі високоефективних напрямів вкла
фізичні та юридичні особи, в тому числі іноземні, а та дення коштів;
кож держави. Процес інвестування регіонального тури
— створення державою правових умов, що сприя
стичнорекреаційного комплексу можна представити у ють ефективному залученню капіталу, в тому числі, і
вигляді схеми (рис. 1).
підвищення інвестиційної привабливості регіонального
Концепція організації процесу інвестування регіо туристичнорекреаційного комплексу.
нального туристичнорекреаційного комплексу — бло
У процесі управління інвестиційної діяльності регіо
кова система, важливою складовою якої є управління нального туристичнорекреаційного комплексу слід ви
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1. ɊȿɋɍɊɋɂ
(ɪɟɫɭɪɫɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ)
- ɜɥɚɫɧɿ ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ
ɪɟɫɭɪɫɢ;
- ɩɨɡɢɤɨɜɿ ɤɨɲɬɢ;
- ɡɚɥɭɱɟɧɿ
ɮɿɧɚɧɫɨɜɿ ɤɨɲɬɢ
(ɤɨɲɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ
ɜɿɞ ɟɦɿɫɿʀ ɚɤɰɿɣ,
ɩɚɣɨɜɿ ɬɚ ɿɧɲɿ
ɜɧɟɫɤɢ ɞɨ
ɫɬɚɬɭɬɧɨɝɨ
ɤɚɩɿɬɚɥɭ);
- ɝɪɨɲɨɜɿ ɤɨɲɬɢ,
ɹɤɿ
ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɦɢ
ɨɛ'ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ

Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ

4. ɉɊȺȼɈ
(ɩɪɚɜɨɜɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ)
- ɞɟɪɠɚɜɧɟ
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɨ;
- ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɪɿɜɧɿ.

2. ɆɈɌɂȼȺɐȱə
(ɦɨɬɢɜɢ ɩɪɨɰɟɫɭ
ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ
ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨɪɟɤɪɟɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ)
3. ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱə
(ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ)
- ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ
ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɜɟɫɬɭɜɚɧɧɹ;
- ɚɧɚɥɿɡ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ
ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɌɊɄ;
- ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɌɊɄ;
- ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ
ɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɌɊɄ;
- ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɨʀ
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜ ɌɊɄ

Рис. 2. Основні положення організації процесу інвестування регіонального
туристичнорекреаційного комплексу

користовувати поєднання різних економічних, органі
заційних і правових методів управління з відповідним
різноманітністю форм, стимулів чи законодавчих об
межень. Так, наприклад, держава, законодавчо вста
новлює способи ведення інвестиційної діяльності в ре
гіональному туристичнорекреаційному комплексі,
визначаючи умови інвестування, джерела коштів, по
рядок їх використання, оподаткування, види і способи
фінансової та правової підтримки інвестиційної діяль
ності підприємств туристичнорекреаційного комплек
су [4].
З іншого боку, кожне з підприємств туристичнорек
реаційного комплексу у ході ведення інвестиційної
діяльності виробляє свою лінію поведінки у відповід
ному сегменті ринку, в тому числі в сфері виробництва
туристичного та рекреаційного продукту, закріплюючи
цю лінію відповідними проектними та розпорядчими до
кументами і формуючи власні або зовнішні джерела
інвестицій. Подібне поєднання державних і внутрішніх
правил поведінки підприємств туристичнорекреаційно
го комплексу на ринку відображає реально складений
в Україні процес інвестування і, як наслідок, механізм
управління інвестиційною привабливістю підприємств
туристичнорекреаційного комплексу.
Концепція управління процесом інвестування тури
стичнорекреаційного комплексу являє собою су
купність науковотеоретичних і практичних напрямів
підвищення рівня його інвестиційної привабливості з
урахуванням внутрішніх і зовнішніх організаційних про
цесів, що дозволяють реалізувати актуальні напрями
розвитку регіонального туристичнорекреаційного
комплексу на основі оптимізації потоків фінансування
його ресурсного забезпечення на поточний і довгост
роковий періоди [3].
Дані основні положення включають в себе наступні
структурні складові: мотиваційний елемент, ресурсне,
правове, методичне та організаційнометодичне забез

печення (рис. 2). Мотиваційний блок включає в себе
дослідження (послідовне уточнення і деталізацію до
рівня локальних цілей або підцілей) всіх тих мотивів
діяльності та економічних очікувань, якими керувалися
потенційні інвестори при визначенні об'єктів докладан
ня свого інтелектуального потенціалу та матеріальних
ресурсів у сфері виробництва (реалізації) туристичної
та рекреаційної послуги . У ході реалізації досліджень
мотиваційний елемент забезпечує взаємодію конкрет
ного інвестиційнопривабливого підприємства туристич
норекреаційного комплексу з зовнішнього (стосовно
нього) економічного і соціального середовища, тобто
відповідними економічними та господарськими механі
змами.
Процес ресурсного забезпечення передбачає дос
лідження видів та аналіз можливих напрямів формуван
ня інвестиційного потенціалу. Правове та методичне
забезпечення та регулювання (як інституційні рамки, які
регламентують інвестиційну діяльність) грунтуються на
законодавчій базі держави та відповідних нормативних
актах, прийнятих на регіональному рівні.
Організаційне забезпечення інвестиційної діяль
ності регіонального туристичнорекреаційного ком
плексу включає створення необхідних організаційних
структур, що забезпечують виробничий процес з
ініціювання, розвитку і контролю за досягненням по
ставленої мети. При цьому враховується, що плану
вання та управління займають особливе місце в ме
ханізмі формування інвестиційної привабливості ре
гіонального туристичнорекреаційного комплексу,
бо, здійснюючи інвестиційні проекти, вони забезпе
чують проведення детальних розрахунків руху інвес
тиційних ресурсів, формування потоків готівки, аналіз
фінансового стану підприємств, оцінку і реалізацію
заходів з підвищення ефективності інвестиційної
діяльності регіонального туристичнорекреаційного
комплексу.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Виходячи із зазначеного робимо висновок, що ос
новні завдання положень управління інвестиційною
діяльністю регіонального туристичнорекреаційного
комплексу можуть бути сформульовані наступним чи
ном:
— виділення і комплексний аналіз елементів про
цесу інвестування, що дозволяють виявити особливості
розвитку інвестиційного процесу регіонального турис
тичнорекреаційного комплексу;
— розробка механізму управління, сприяючого до
сягненню найбільшої ефективності процесу інвестуван
ня регіонального туристичнорекреаційного комплексу.
Рішення поставлених завдань, їх адекватність і
ефективність залежать від реалізації систематизованих
положень економічної концепції. Перше основне поло
ження концепції передбачає зміну пріоритетів при дос
лідженні управління процесом інвестування регіональ
ного туристичнорекреаційного комплексу, тобто
зміщення акцентів на провідну роль органів влади у ре
гулюванні процесу інвестування.
У цьому випадку кінцевим користувачем виступає не
інвестор, а органи управління туристичнорекреаційно
го комплексу. Управління процесом інвестування регі
онального туристичнорекреаційного комплексу повин
но не тільки базуватися на задоволенні потреб турис
тичнорекреаційного комплексу, а й сприяти збільшен
ню прибутку інвестора, його залучення в управлінський
процес. Необхідно раціонально поєднувати інтереси
інвестора та підприємств туристичнорекреаційного
комплексу, представленої органами управління та втіле
ної у вигляді інвестиційної політики.
Порівняльний аналіз розвитку процесу управління
інвестуванням регіонального туристичнорекреаційно
го комплексу повинен сприяти логічному виділенню на
ступного основного положення: структура і характер
взаємозв'язків між елементами процесу інвестування не
залежать від рівня підприємств туристичнорекреацій
ного комплексу, тобто можна використовувати єдину
методологічну базу для дослідження процесу інвесту
вання регіонального туристичнорекреаційного комп
лексу на різних його рівнях.
Дослідження процесу управління інвестуванням ре
гіонального туристичнорекреаційного комплексу з по
зицій еволюціоністської теорії дозволяє визначити за
гальну тенденцію розвитку процесу інвестування, виді
лити фактори, що впливають на параметри його стану
незалежно від умов господарювання. Такий підхід роз
ширює можливості застосування пропонованої кон
цепції для теоретичного і практичного дослідження.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Таким чином, процес управління інвестуванням ре
гіонального туристичнорекреаційного комплексу, вис
тупаючи як причиннонаслідкова діяльність, є основою
для забезпечення розвитку туристичнорекреаційного
комплексу.
Основні положення організації процесу інвестуван
ня регіонального туристичнорекреаційного комплексу,
їх формування та впровадження в регіональну економ
ічну практику дозволяють ефективніше реагувати на
зміни, що відбуваються в країні і в світі, пристосовуючи
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для учасників інвестиційної діяльності вже існуючі або
розробляючи нові фінансові інструменти процесу інве
стування.
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