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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Неухильне зростання туристичної активності насе�

лення, залучення в оборот нових природних та інших

туристичних ресурсів зумовили перехід у 1980�х рр. до

системного вивчення туристично�рекреаційної діяль�

ності з урахуванням техніко�економічних параметрів

індустрії відпочинку і туризму.

Особливості функціонування туристично�рекреаційної

системи вимагає узгодженості циклів рекреаційної діяль�

ності та взаємодії технологічних процесів, які здійснюють�

ся за допомогою інфраструктури матеріально�речових

елементів . Поступово підсилюється галузевий підхід до

трактування територіальної рекреаційної системи, де її

розвиток пов'язується з галузевою і міжгалузевою взає�

мопов'язаністю. Географічний аспект досліджень все

більше став переплітатися з соціологічним, економічним

та демографічним [3]. Проте рекреаційно�географічний та

соціально�економічний підходи до дослідження туризму

та рекреації до останнього часу розвивалися автономно.

Свідченням цьому є вивчення організаційних, соціальних,

економічних аспектів господарського механізму туризму

і рекреації, проблем державного регулювання туристсь�

кої діяльності, різних аспектів функціонування туризму на
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регіональному рівні і рівні туристичної фірми. Подібність

позицій в окремих трактуваннях розуміння туристсько�

рекреаційної системи дозволяє об'єднати різноманітність

поглядів і визначень.

Різні аспекти проблеми, яку ми досліджуємо, висвіт�

лені у працях вітчизняних та закордонних науковців і прак�

тиків, зокрема Моїсеєва, В.І. Нікіфоров, В.В. Калініченко,

Ю.В. Богданов та ін. Прискорений соціально�економічний

розвиток регіонів не можливий без ефективного розвит�

ку в рамках туристично�рекреаційного комплексу. В умо�

вах дії загальних процесів глобалізації розвиток регіональ�

ної економіки в тому числі туристично�рекреаційного ком�

плексу супроводжується посиленням міжгалузевих та

міжфункціональних зв'язків, які визначають необхідність

формування нових наукових підходів до процесу регулю�

вання галузі, а в практичній діяльності — реалізації комп�

лексного підходу до процесу регулювання розвитком ту�

ристично�рекреаційного комплексу.

Багатьма вченими туризм розглядається як багато�

вимірне і багатоаспектне поняття. У даному контексті

"туризм є одночасно і видом діяльності, і формою рек�

реації, і галуззю національної економіки, і способом

проведення дозвілля і, крім того мистецтвом, наукою і
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бізнесом" [1]. Зазначимо визначення В.І. Азара: "Туризм

— велика економічна система з різноманітними зв'яз�

ками між окремими елементами в рамках як народного

господарства окремої країни, так і зв'язків національ�

ної економіки зі світовим господарством у цілому". Різні

точки зору на туризм як галузі, галузі економічної діяль�

ності, сфери послуг представлені досить широко. У літе�

ратурі та нормативно�правових актах склався терміно�

логічний апарат, якій включає певний набір базових і

допоміжних категорій.

МЕТА СТАТТІ
Мета цієї статті — необхідність вивчення організа�

ційних, соціальних, економічних аспектів економічного

регулювання розвитку регіонального туристично�рекре�

аційного комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Відносна стабільність сформованої структури взає�

модії різних господарюючих суб'єктів, що намітилися в

посткризовий період, позитивні зміни в економіці Ук�

раїни стали основою активізації розвитку регіональної

економіки, що прагнуть використовувати всі наявні ре�

сурси і можливості для забезпечення зростання в дов�

гостроковій перспективі.

Одним з пріоритетних напрямів розвитку регіональ�

ної економіки в даний час є формування технологічно�

цілісних територіально�галузевих підсистем, здатних за�

безпечити більш ефективне використання природних і тру�

дових ресурсів, виробничих потужностей, підвищити

стійкість всієї регіональної соціально�економічної систе�

ми, забезпечити бездотаційний її розвиток. Однією з та�

ких підсистем, розвиток якої видається актуальним для

економіки регіонів України в даний час є індустрія туриз�

му. Постійне збільшення попиту на різні види туристських

послуг, високий рівень прибутковості та рентабельності

діяльності туристських організацій, що спостерігається в

даний час в світі перерозподіл основних туристських по�

токів — всі ці фактори стимулюють регіональну владу про�

явити активність у галузі ефективного управління розвит�

ком туристичної галузі в рамках регіону [2].

Сучасний стан у сфері формування в регіонах Украї�

ни територіально�галузевих підсистем і диверсифікованих

виробничих кластерів можна уявити скоріше, як резуль�

тат мимовільно виникаючих у ринковому середовищі

різномасштабних інтеграційних процесів, ніж цілеспрямо�

ваних скоординованих дій системи управління розвитком.

Крім того сформовані у такий спосіб територіально�галу�

зеві підсистеми, розглянуті з позицій регіонального роз�

витку, характеризуються наявністю низки серйозних про�

блем: жорсткі організаційні та управлінські зв'язки окре�

мих елементів, міжрегіональний характер взаємодій при�

зводять до значних розбіжностей цільових орієнтирів роз�

витку комплексу з пріоритетами регіону, не сприяють роз�

витку ринкової інфраструктури, знижують ефективність дії

заснованих на конкуренції механізмів саморегуляції [4].

Зазначені проблеми характерні для туристсько�рек�

реаційних комплексів: нерозвинена інфраструктура, не�

відповідність характеристик наявного в регіонах вироб�

ничого потенціалу потребам розвитку туристської галузі,

недостатнє фінансування, криза в значній частині турис�

тських підприємств ринкового сектора. Все це зумовлює

необхідність пошуку шляхів відновлення і поступально�

го розвитку туризму в регіонах України, в якості яких

можна вказати посилення ролі регіональних систем уп�

равління в процесах формування територіально�галузе�

вих підсистем у сфері туризму та створення передумов

для зближення інтересів господарюючих суб'єктів, що

входять в інтегровані утворення і регіон в цілому.

Однак досі як науковцями, так і практиками не сфор�

мовано поняття регіонального туристично�рекреаційно�

го комплексу. Хоча в Україні туристично�рекреаційний

комплекс є стратегічним напрямом розвитку та має всі

передумови для інтенсивного розвитку внутрішнього та

іноземного туризму: особливості географічного розмі�

щення, багатство природного, історико�культурного та

туристично�рекреаційного потенціалів. Є важливим чин�

ником стабільного й динамічного збільшення надходжень

до бюджету, підвищення зайнятості населення, зміцнен�

ня економічного співробітництва між регіонами та ін. Щоб

підійти до трактування поняття "регіональний туристич�

но�рекреаційний комплекс" необхідно розібратися, що

таке туризм, рекреація, комплекс і який їх взаємозв'язок

для розвитку туристичної сфери регіонального рівня.

Під рекреацією прийнято розуміти оздоровлення, ре�

абілітацію та профілактику здорового способу життя го�

ловної продуктивної сили — людини. А санаторно�курор�

тна справа — поняття даної сфери народного господар�

ства — прийнято вважати окремим видом рекреації. Роз�

глядаючи туризм як сферу послуг, виникає необхідність

визначити поняття "туристсько�рекреаційні послуги", під

якими розуміємо послуги, спрямовані на забезпечення та

відновлення фізичних сил людини, підтримка їх нормаль�

ного життя і діяльності, встановлення ділових контактів, а

також здатні задовольнити їх духовні та інтелектуальні

потреби. Під туристично�рекреаційним продуктом для

цілей цього використання розуміють поєднання речових

товарів і нематеріальних послуг. Таким чином, туристич�

но�рекреаційні послуги реальний спосіб отримання тури�

стично�рекреаційного продукту. Туристично�рекреаційні

ресурси — сукупність природних, культурно�історичних і

соціально�побутових ресурсів, здатних задовольнити ту�

ристсько�рекреаційні потреби суспільства.

Одним із стратегічних напрямів розвитку регіону є

пріоритетне освоєння його рекреаційного потенціалу. Для

підтвердження обгрунтованості такого вибору можна на�

вести наступні основні аргументи: наявність природно�ре�

сурсної бази, фактор територіальної забезпеченості сус�

пільних потреб у рекреаційних послугах. В Україні фак�

тично є три регіони, умови яких дозволяють задовольни�

ти потреби в рекреаційних послугах. Це Кримський, При�

чорноморський та Карпатський. На фоні перевантаження

перших двох і зростаючому попиті Карпати виступають

фактично єдиною територією, яка може реалізувати не�

задоволений попит населення на оздоровлення і відпочи�

нок. Природно�рекреаційні ресурси є основою розбудо�

ви спеціалізованих закладів короткочасного та тривалого

розміщення людей з метою задоволення їхніх рекреацій�

них потреб: лікувально�оздоровчих, культурно�освітніх,

спортивних. Звичайно їх розташовують за межами пос�

тійного проживання людей, на територіях, що характери�

зуються певним рекреаційним потенціалом [3].

Серед рекреаційних закладів розрізняють санаторії,

будинки та бази відпочинку, пансіонати, загальноку�
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рортні, інші лікувальні та культурно�спортивні центри,

туристські готелі, бази, мотелі, кемпінги, будинки мис�

ливців, рибалок, будинки творчості тощо. Разом з інши�

ми підприємствами сфери обслуговування рекреаційні

заклади утворюють курорти, зони відпочинку і туриз�

му. Найбільша територіальна концентрація рекреацій�

ної діяльності є характерною для Криму, Карпатського

регіону та приморських територій Одеської, Миколаї�

вської, Донецької областей.

Тому, враховуючи різноманітність визначень понят�

тя "туристично�рекреаційних ресурсів", представляємо

власну класифікацію туристично�рекреаційних ресурсів

регіонального рівня на основі принципово різних гру�

поутворюючих ознак (табл. 1).

Представлена класифікація туристично�рекреацій�

них ресурсів регіонального рівня носить умовний харак�

тер. Не претендуючи на створення їх вичерпної типо�

логії, нами зроблена спроба з різних сторін визначити

зміст туристично�рекреаційних ресурсів і їх ролі в роз�

витку туристичного потенціалу території.

Ряд авторів в якості структурної складової турис�

тичних ресурсів виділяє "соціально�економічні ресур�

си". Ця назва нам представляється дуже сумнівною,

особливо на регіональному рівні. Економічні явища і

процеси неможливі поза соціальними. Основна ж цільо�

ва функція цих ресурсів спрямована на підвищення

ефективності туристично�рекреаційної діяльності і

економічного зростання регіону. З іншого боку, ресур�

си, які відносяться до цієї групи, завжди використову�

ються не лише як чинники, умови і результати економі�

чної, але і управлінської діяльності. На наш погляд, вони

все частіше використовуються у

регіональній економіці. Тому ми

схильні визначати ці ресурси як

економіко�управлінські.

Розвиток туризму на регіо�

нальному рівні багато в чому виз�

начається наявністю рекреацій�

них ресурсів. Рекреація (в пере�

кладі з латинської — відновлен�

ня) — відпочинок людини, від�

новлення його життєвих сил, які

втрачені в результаті трудової

діяльності. Під рекреацією часто

розуміється комплекс оздоров�

чих заходів, який потрібний для

здорової, але стомленої людини

в цілях відновлення працездат�

ності, нормального самопочуття,

зміцнення його здоров'я.

Рекреація охоплює усі види

відпочинку, туризм. Відпочинок

може бути коротко� і довгостро�

ковим. З іншого боку, туристич�

на діяльність може не бути рек�

реаційною: подорожі в службо�

вих цілях не можна віднести до

рекреаційної діяльності.

Під рекреаційними ресурсами

зазвичай розуміються сукупність

об'єктів, використовуваних для

виробництва туристичного про�

дукту і створених як природою, так і людиною. Фахівці на�

зивають особливі властивості рекреаційних ресурсів: при�

вабливість, доступність, вивченість, сприятливість кліматич�

них умов, екскурсійна значущість, володіння потенційним

запасом, специфічність способів використання та ін.

Задіяні в туристичному бізнесі рекреаційні ресурси у

поєднанні з реальним, фінансовим і людським капіталом, а

також технологіями створюють реальні посилки для орган�

ізації і розвитку регіонального туристично�рекреаційного

комплексу. Рекреаційні ресурси є одним з чинників зрос�

тання туристичного потенціалу території, розвитку турис�

тичної сфери і базою для планування виробництва і реалі�

зації туристичного продукту. Вони також відіграють велику

роль в становленні і розвитку соціального туризму.

Підвищення ефективності функціонування туристич�

но�рекреаційного комплексу безпосередньо впливає на

соціально�економічну ситуацію в регіоні і країні в ціло�

му. Туристично�рекреаційна діяльність — туропера�

торська та турагентська діяльність, а також інша діяль�

ність з організації відпочинку, лікування, оздоровлен�

ня і туризму. Туристично�рекреаційна індустрія — су�

купність готелів і інших засобів розміщення, засобів

транспорту, об'єктів санаторно�курортного лікування та

відпочинку, об'єктів громадського харчування, об'єктів

і засобів розміщення, об'єктів пізнавального, ділового,

лікувально�оздоровчого, фізкультурно�спортивного та

іншого призначення, організацій, які здійснюють туро�

ператорську і турагентську діяльність, операторів тури�

стичних інформаційних систем, і навіть організацій, що

надають послуги екскурсоводів (гідів), гідів�перекла�

дачів та інструкторів�провідників [3].

Таблиця 1. Класифікація туристично�рекреаційних ресурсів
регіонального рівня
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Туристично�рекреаційна інфраструктура — су�

купність об'єктів, що забезпечують відпочинок і розва�

га туриста, обумовлена розвитком туризму.

У сучасних роботах термін "комплекс" стосовно ту�

ризму та рекреації найчастіше зустрічається в контексті

аналізу інфраструктурних об'єктів індустрії: готелів,

спеціалізованих організацій відпочинку та туризму,

транспорту і т. д. Застосування такої термінології ("го�

тельний комплекс", "санаторно�курортний комплекс"

тощо). У науковій літературі поняття туристично�рекре�

аційного комплексу використовується досить широко,

однак єдності поглядів щодо його змісту на даний час

немає. Розбіжності є як в трактуванні сутності турис�

тично�рекреаційного комплексу, так і щодо складу видів

діяльності, властивих його підприємствам. Найчастіше

до туристично�рекреаційного комплексу відносять су�

купність об'єктів та видів діяльності, що створюють ма�

теріальні і культурні умови для відпочинку і реабілітації

населення.

З нашої точки зору, регіональний туристично�рек�

реаційний комплекс являє собою профільну сферу еко�

номічної діяльності, що визначає його як особливий

об'єкт наукового дослідження, до складу туристично�

рекреаційного комплексу доцільно включати такі сфе�

ри діяльності, як туризм (на частку якого припадає ос�

новний обсяг наданих комплексом послуг), санаторно�

курортне обслуговування. Таким чином, регіональний

туристично�рекреаційний комплекс охоплює широкий

спектр підприємств та установ комерційного та некомер�

ційного характеру, що діють на основі принципів само�

фінансування і бюджетного фінансування, об'єднаних

здійсненням подібних функцій у процесі задоволення

рекреаційних потреб населення окремої території.

Під регіональним туристично�рекреаційного ми виз�

начаємо єдину систему природних, туристичних, ліку�

вально�оздоровчих та соціально�культурних підсистем,

що характеризується територіальною цілісністю, що

приводиться в рух суміжними з нею галузями: сільським

господарством і харчовою промисловістю, пасажирсь�

ким транспортом і зв'язком, торгівлею та громадським

харчуванням.

У найбільш загальному вигляді регіональний турис�

тично�рекреаційний комплекс можна визначити з двох

сторін: з позиції споживання, з позиції виробництва. У

першому випадку йдеться про особливий вид соціаль�

но�культурної діяльності у рамках усього вільного пе�

реміщення населення від місця свого проживання і ро�

боти в інший регіон (в межах цієї країни або за кордон).

У другому — про індустрію, що виробляє особливі по�

слуги, необхідні для задоволення попиту споживачів, що

виникають у час подорожей.

Існує різноманіття видів туристично�рекреаційної

діяльності. Воно викликане наявністю великого числа

класових ознак. Зокрема, до них відносяться: основний

зміст турпакета, мотивація споживача, спосіб пересуван�

ня, вік споживачів відповідних послуг, значення спожи�

вання, тривалість подорожей і видів відпочинку, соціаль�

на група споживача, інтенсивність споживчих потоків,

громадська функція і технологія, характер організації.

Найбільш поширеними є пізнавальний і рекреацій�

ний види туризму. У "чистому вигляді" один вид туриз�

му практично визначити дуже складно. Тому статисти�

ка туристично�рекреаційного комплексу повною мірою

не здатна точно кількісно виявити число різних видів

туризму. Існує різноманіття змішаних видів туризму:

рекреаційно�пізнавальний, пізнавально�діловий, екстре�

мально�екологічний та ін.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

На підставі вищевикладеного, вважається доцільним

визнати, що туристично�рекреаційний комплекс вико�

нує ще одну дуже важливу функцію — функцію стійко�

го розвитку людського капіталу. Ця функція є кінцевим

результатом економічної і інтеграційної функцій турис�

тично�рекреаційного комплексу.

Регіональний туристично�рекреаційний комплекс

функціонує і виконує функцію розвитку людського ка�

піталу у рамках виробництва та споживання певних по�

слуг, обслуговування кінцевих споживачів на регіональ�

ному рівні. Останнє положення є слідством того, що

туристично�рекреаційна сфера є частиною соціальної

сфери регіону і тому функціонує у сфері соціальних

послуг певного виду і роду. Тому загальні проблеми

менеджменту регіональної економіки у сфері послуг

дуже актуальні і для туристично�рекреаційного комп�

лексу.
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