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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інтенсивне піднесення еколого�економічних систем

на засадах самовдосконалення та ефективного розвит�
ку скероване узгодженістю із напрямами державної
політики спонукає до наукового опрацювання проблем
удосконалення методів еколого�економічного управ�
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Удосконалено методи еколого�економічного управління розвитком рекреаційних територій з метою

формування взаємовигідних міжнародних та внутрірегіональних відносин у туристичній сфері, а також

задля забезпечення підвищення ефективності управління регіональною економікою, використанням

природних, рекреаційно�туристичних, трудових ресурсів та науково�виробничого потенціалу, поліпшен�

ня якості життя населення регіонів, досягнення стабільного соціально�економічного зростання. Розви�

нуто структурно�функціональний і мережевий підходи до еколого�економічного управління розвитком

рекреаційних територій. Запропоновано нові стратегічні орієнтири та інструменти розвитку рекреацій�

них територій. Обгрунтовано формування структурно�логічної схеми управління розвитком рекреацій�

них територій на базі мережевої методології, що має на меті формування єдиного рекреаційного класте�

ра з ключовими точками і осередками, які виступають своєрідними тактичнии напрямами ефективного

функціонування відпочинково�туристичної сфери.

This paper deals with improvement of methods of ecological and economic management of the recreational

areas development to form mutually beneficial international and inside�regional relations in the tourism sector,

as well as to ensure the efficiency of regional economy management, use of natural, recreational and tourism,

human resources and scientific and production potential, improving the quality of the regions life, achieving

sustainable socio�economic growth. The author has developed structural�functional and network approaches to

ecological and economic management of the recreational areas development. The author gives new strategic

objectives and tools to develop recreational areas. This paper substantiates formation of structural logic circuit

of recreational areas development management based on network methodology, which aims to form a single

recreational cluster with a key points and centers, which serve as a kind of tactical directions of the effective

functioning of recreational and tourism industry.
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ління розвитком рекреаційних територій, багато в чому
залежних від мінливих ринкових, у тому числі кон'юнк�
турних умов. При цьому, ефективне досягнення постав�
лених цілей передбачає застосування еколого�еконо�
мічного інструментарію управління рекреаційними те�
риторіями в частині оцінювання їх дієвості, функціо�
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нальності та об'єктивності. Тому дослідження у площині
розробки та вдосконалення механізмів еколого�еконо�
мічного управління розвитком рекреаційних територій
на сьогодні набувають істотної актуальності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідженню розвитку рекреаційних територій при�

свячено досить багато праць вітчизняних і зарубіжних
вчених таких, як: Т. Андрієнко, В. Мамутов, О. Амоша,
А. Сохнич, А. Третяк, В. Гуляєв, Г. Карпова, К. Купер,
Ф. Флетчер та ін. У них досить докладно вивчений рек�
реаційний потенціал та його роль у соціально�економі�
чному розвитку країни, про зростання ролі державно�
го регулювання рекреаційними територіями, робиться
акцент на створення конкурентоспроможного турис�
тичного кластера. Однак проблема врахування критеріїв
еколого�економічного управління туристично�рекреа�
ційними територіями й досі залишається відкритою.

Доцільно зазначити, що в науковій літературі не от�
римали достатнього висвітлення проблеми системного
підходу до вдосконалення еколого�економічного меха�
нізму розвитку рекреаційних територій. Недостатньо
вивчена роль еколого�економічних і фінансових ме�
ханізмів розвитку рекреаційних територій, існують не�
доліки у визначенні економічної ефективності управлі�
ння ними. Окрім того, подальше ефективне формуван�
ня туристичного бізнесу обовязковою компонентою має
враховувати збалансований розвиток рекреаційних те�
риторій. Тобто управління у цій сфері має бути спрямо�
ване на попередження та мінімізацію можливих нега�
тивних наслідків туристичної галузі як для людини, так
і для довкілля за умови подальшого зростання кількості
туристичних об'єктів. Загалом, актуальність досліджен�
ня зумовлена зростанням негативних процесів у стані

навколишнього середовища рекреаційних територій та
необхідністю вдосконалення еколого�економічного
механізму управління рекреаційними територіями.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою дослідження є удосконалення методів еко�

лого�економічного управління розвитком рекреаційних
територій.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Сьогодні в Україні розвиток рекреаційних територій
створює нові можливості для розвитку підприємств та
створення робочих місць у різних секторах національ�
ної економіки, сприяє залученню інвестицій і підтримці
сфери послуг, навіть у досить віддалених територіях,
приносить відчутну економічну та соціальну віддачу,
стає інструментом для міжкультурного порозуміння.
Управління розвитком рекреаційних територій має
грунтуватися на зведенні до мінімуму негативних
наслідків туризму на соціально�економічну сферу і на�
вколишнє середовище, збереженні природної та куль�
турної спадщини і автентичності територій, забезпе�
ченні примноження туристичних об'єктів, створенні
нових робочих місць. Тобто серед ключових цілей роз�
витку рекреаційних територій варто виокремити зрос�
тання інвестиційних потоків у сферу туристичного
бізнесу, що сприятиме наповненню бюджетних фондів,
забезпечення соціально�економічного розвитку ре�
гіонів, яке передбачає підвищення рівня життя населен�
ня, забезпеченість робочими місцями тощо.

Функціонування механізмів управління розвитком
рекреаційних територій забезпечується через врахуван�
ня низки принципів та особливостей їх реалізації, зок�
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Таблиця 1. Порівняльна характеристика особливостей мережевого та структурно4функціонального підходів
до еколого4економічного управління розвитком рекреаційних територій

Джерело: [1; 2; 4; 5].
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рема [1; 2, с. 93—94; 5, с. 10—11]: забезпечення систем�
ності та збалансованості; інтеграція та імплементація у
напрямі узгодженоті з іншими народно господарськи�
ми сферами на основі врахування екологічних і соціо�
культурних ризиків; інноваційне спрямування; сприян�
ня підприємницьким ініціативам у напрямі розвитку ту�
ристичної сфери на засадах державно�приватного парт�
нерства задля створення об'єктів рекреаційних тери�
торій.

В останні роки поширення отримав мережевий
підхід до еколого�економічного управління розвитком
рекреаційних територій як доповнення кластерного
підходу, розробленого М. Портером, що приходить по�
ступово на зміну структурно�функціональному (Ф.
Бродель та І. Валерстайн), в основу якого покладена
тверда детермінована ієрархія у відносинах між еле�
ментами мікросистеми. У найширшому управлінсько�
му сенсі мережа — це простір діяльності, який ство�
рюється і підтримується вузлами (центрами) активності
і каналами зв'язку — потоками активності між ними
[5].

Згідно зі структурно�функціональним підходом рек�
реаційні території розвиваються із виділенням надто
розмежованих ієрархічних рівнів, зокрема з'являються
явні регіони�лідери та багато відстаючих територій, зде�
більшого у провінційних містечках та селах. Економічні
механізми розвитку рекреаційних територій при цьому
вважалися підсистемою регіональної соціально�еконо�
мічної системи.

Поряд з тим, мережевий та структурно�функціо�
нальний підходи мають істотну відмінність щодо функ�
ціонального ресурсокористування. Так, згідно з мере�
жевим підходом наявні інформаційні ресурси в якості
основи для існування мереж. Вони відіграють важливу
роль для розвитку рекреаційних територій в частині за�
безпечення доступності регіону та участі в проектах
розвитку різних видів відпочинку різного рівня. При
цьому вступ та участь у таких мережах є добровільни�
ми, де кожен має змогу на реалізацію своїх потенцій�
них можливостей, та передбачає врахування зовнішніх
і внутрішніх трансформацій, залежно від впливу яких
зазнає змін і управліньська структура. Крім того, у кож�
ного із учасників є змога вільного вступу і виходу із ме�
режі в будь�який час, а також бути реалізатором безлічі
функцій. Зокрема при зростанні попиту на туристичні
послуги та вимог до їх якісних і кількісних характерис�
тик збільшуються, відповідно, й обсяги функціональних
обовязків, виконуваних членами мережі. У цьому аспекті
простежується орієнтація розвитку рекреаційних тери�
торій саме у інноваційному та креативному напрямі. В
межах мережевого підходу також є змога переоцінити
вплив різного роду чиників на розвиток рекреаційних
територій.

За структурно�функціонального підходу ресурсо�
використання в обмежене із незначним асортиментом

ресурів. При цьому відсутній вільний доступ до викону�
ваних функцій, оскільки наявна чітка структура управ�
ління, де кожен виконує лише покладені на нього обо�
вязки, які мають здійснюватися згідно з визначеними
правилами. Тобто розвиток рекреаційних територій
згідно зі структурно�функціональним підходом відбу�
вається в умовах обмеженої конкуренції в межах самої
структури, коли на ринку туристичних послуг з'явля�
ються низькоконкурентні продукти. Таким чином, зни�
жується ступінь свободи ринку туристично�рекреацій�
них послуг [3; 5; 7].

Порівння особливостей двох розглянутих підходів
представлено у таблиці 1.

Таким чином, методологічний підхід еколого�еко�
номічного управління розвитком рекреаційних тери�
торій на основі структурно�функціонального, проект�
но�орієнтованого та кластерного методів спонукує до
нерозумного використання управлінських ресурсів та
хибного позиціонуванню на ринку, а тому — до упуще�
ної вигоди, що виражається через недосягнення цільо�
вих показників, невисокі темпи зростання ділової ак�
тивності та якості життя населення [2, с. 94; 3, с. 133; 4,
с. 754; 10, с. 634]. Тому, на нашу думку, варто залучити
також мережевий підхід, що передбачає врахування
зовнішніх та внутрішніх чинників впливу (табл. 2), а та�
кож характерних особливостей конкретної рекреацій�
ної території у загальній структурі рекреаційного кла�
стера, сприяючи диверсифікації розвитку кожного еле�
мента мережі, спрямованого на задоволення суспільних
потреб на основі забалансованого ресурсовикористан�
ня та розвитку рекреаційних територій, забезпечуючи
тим самим досить істотну ступінь свободи кожного
учасника мережі.

Тобто переоцінка щодо планів розвитку рекреа�
ційних територій на основі їх імплементації та інтег�
рації у всі сфери господарювання сприятиме зростан�
ню конкурентоспроможності цих територій та ефек�
тивності розвитку завдяки комплексному застосуван�
ню існуючих засобів і обраного відповідного інстру�
ментарію та приіоритетних стратегічних орієнтирів [1;
3; 7; 9]. Або інакше, взаємодоповнення та взаємоуз�
годження кластерного і мережевого підходів має за�
безпечувати:

— збалансований соціально�економічний розвиток
регіонів, оскільки нині існує невпорядкованість та не�
відповідність у структурі нормативно�правового й інсти�
туційного забезпечення розвитку рекреаційних тери�
торій через що вбачається неможливим отримання по�
зитивного економічного результату, а також ефектив�
ного освоєння вкладених інвестицій;

— формування пріоритетів, адже, як свідчить світо�
вий досвід, туристична сфера не є визначальною галуз�
зю економіки країни, тому у цьому зв'язку розвиток
рекреаційних територій сприятиме залученню робочої
сили, а отже, і зростанню податкових відрахувань, над�
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Таблиця 2. Аналіз чинників впливу на розвиток рекреаційних територій у розрізі мережевого
та структурно4функціонального підходів

Джерело: [1; 2; 5; 8].
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ходження яких, своєю чергою, впливатиме на вирішен�
ня фінансових аспектів соціально�економічних завдань
країни;

— розвиток ключових галузей економіки країни, що
сприятиме збільшенню фондів суспільного користуван�
ня, фінансування яких здійснюється з державного бюд�
жету;

— мотиваційний механізм залучення приватного
капіталу у відпочинково�туристичну сферу, позаяк
ефективний розвиток рекреаційних територій, перебу�
ваючих в основному на державному забезпеченні, буде
тяжіти до збитковості на кшталт решти громадських
фондів;

— на основі врахування специфіки та територіаль�
но�просторових особливостей, застосування мережево�
го підходу задля розвитку рекреаційних теріторій шля�
хом дисперсійного розміщення центрів (території з
істотною об'єктивною інформатівністю та привабливі�
стю, а також розвиненою інфраструктурою, і, як на�
слідок, високою відвідуваністю) та вузловий точок
(менш привабливі, але з інфраструктурними точками
дотику, в першу чергу транспортними, через які відбу�
вається перерозподіл потоків відпочиваючих) [1, с. 112;
7, с. 73];

— за умови досягнення попередніх етапів, пошук
вузлових точок, тобто суміщення відпочинково�турис�
тичної сфери із передовими галузями економіки краї�
ни, що сприятиме формуванню раціональних витрат, які
будуть істотно менші, аніж при проектуванні території
суто під туризм і рекреацію;

— державно�приватне партнерство з метою збалан�
сованого розвитку рекреаційних територій.

Взаємоузгоджена взаємодія мережевого та кластер�
ного підходів задля удосконалення системи управління
розвитком рекреаційних територій потребує трансфор�
мації управлінської ідеології, тобто перехід від ієрар�
хічної до мережевої, де кожен структурний елемент
наділений своїми функціями і правами на засадах зба�
лансованості, взаємовигідності, свободи та добро�
вільності. При цьому основним завданням мають висту�
пати трансформаційні перетворення у напрямі збіль�
шення цінності і корисності рекреаційних ресурсів за
умови розширення спектра пуслуг та забезпечення за�
доволення суспільних потреб у якісному відпочинку.

Тобто саме застосування мережевого підходу до
еколого�економічного управління розвитком рекреа�
ційних територій надасть змогу швидкої адаптації до
мінливих чинників впливу зовнішнього і внутрішнього
середовища, сприятиме оперативній реалізації завдань
завдяки раціональній структурі витрат, широкому спек�
тру компетенцій та вільному доступу до потрібних ре�
сурсів, адже від їх вибору залежатиме й імплементація
мережі в глобальні виробничі ланцюжки та ринок відпо�
чинково�туристичних послуг [4, с. 752; 7, с. 78].

У цей час державна політика в Україні здійснюєть�
ся переважно відносно одного з основних видів рекреа�
ційної діяльності — туризму — на основі нормативно�
правових актів та управлінських документів довгостро�
кового та середньострокового характеру, інших дер�
жавних рішень.

Аналіз сучасної системи управлінських структур в
Україні, які функціонально займаються регулюванням
та організацією діяльності різних сфер рекреації, а та�
кож необхідність урахування зростаючої ролі регіо�
нального управління соціально�економічними процеса�
ми, вирішення завдань адміністративної реформи вка�
зують на доцільність створення єдиного координацій�
ного органу регулювання розвитку рекреаційних тери�
торії на корпоративних засадах. Спеціально створеній
регіональній комісії з питань координації рекреаційно�
го розвитку може бути надано вищій рівень регулюван�
ня.

Вона мала б займатися узгодженням дій всіх управ�
лінських структур місцевого рівня, у відання яких вхо�

дять питання рекреаційної сфери. Формування запро�
понованого органу на засадах представництва від місце�
вої регіональної комісії і підприємств рекреаційного
бізнесу, уможливлює узгодження проблем регіональ�
ного і відомчого регулювання, з подальшим зміцненням
акцентів у бік першого. Основне завдання регіональної
комісії — розробка і впровадження відповідної місце�
вим умовам, ресурсам і потребам регіональної рекреа�
ційної політики, яка б враховувала регіональні особли�
вості розвитку рекреації [10].

Розробка програм розвитку рекреаційно�туристич�
ної сфери регіонів надасть необхідні орієнтири, які доз�
волять визначити домінуючі тенденції, орієнтовні
кількісні параметри соціально�економічного і екологі�
чного розвитку, своє місце в міжрегіональному роз�
поділі праці, намітити і скорегувати системи управлін�
ня рекреаційним потенціалом регіонів України.

А реалізація зазначених програм розвитку допомо�
же забезпечувати підвищення ефективності управлін�
ня регіональною економікою, використанням природ�
них, рекреаційно�туристичних, трудових ресурсів та
науково�виробничого потенціалу, поліпшення якості
життя населення регіонів, досягнення стабільного со�
ціально�економічного зростання.

За оцінкою Всесвітньої туристичної організації при
ООН Україна займає 9�те місце в Європі за кількістю
туристів, що її відвідують. Тому основною метою націо�
нальної державної політики є збільшення кількості ту�
ристів, що відвідають країну до 2020 року до 50 млн осіб
на рік, а також приділення особливої уваги розвитку
внутрішнього туризму. Важливою складовою розвитку
туризму в Україні є взаємодія з іншими країнами. На�
приклад, розвиток круїзного туризму в акваторії Чор�
ного моря, організація авіасполучення, організація
спільних туристичних маршрутів у прикордонних тери�
торіях. Вже сьогодні Україною сусіднім державам зап�
ропоновано концепцію партнерства щодо розвитку ту�
ристичної галузі. Туристична галузь постійно розви�
вається. І основні завдання органів державного управ�
ління в цій сфері — встановлення правового поля на
ринку послуг, здійснення контролю щодо їх виконан�
ня, надання всебічної допомоги тим підприємствам, що
розвивають внутрішній та в'їзний туризм, просування
інформації про туристичний продукт у світі [9].

В управлінні рекреаційними територіями соціально�
економічний розвиток та охорона навколишнього сере�
довища не можуть розглядатися як протилежні сфери.
Уряд має відігравати важливу роль у формуванні систе�
ми стимулюючих важелів щодо забезпечення сталого
розвитку рекреаційних територій, створюючи агентства
розвитку туризму, здійснюючи підтримку неурядових
організацій і приватного сектору тощо. У свою чергу,
місцеве самоврядування передбачає розширення прав і
можливостей місцевих громад у процесі планування та
прийняття рішень в управлінні розвитком туризму. На�
дання громадськості відповідальності за розвиток те�
риторій та забезпечення внутрішнього контролю над
життєдіяльністю громад — це фундаментальний прин�
цип сталого розвитку. Розширення прав і можливостей
громад дає можливість впливати на прийняття рішень і
звертати увагу на позицію корінних та традиційних ло�
кальних груп. У цьому аспекті основною функцією дер�
жави є нормативне забезпечення стійкого розвитку,
тобто створення умов для максимального використан�
ня переваг і мінімізації негативного впливу туризму на
навколишнє середовище рекреаційної території.

В ідеалі детальний моніторинг рекреаційних тери�
торій має включати такі об'єкти дослідження: державні
відомства та установи, що здійснюють регулювання в
сфері туризму, регіональна та місцева влада, сегменти
туристичних асоціацій,транспортний сектор, націо�
нальні парки та інші природоохоронні території, об'єкти
культурної спадщини та суб'єкти їх охорони; екологічні
організації; громадськість, університети та інші органи,
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пов'язані з туристичною освітою та професійною підго�
товкою, торговельні об'єднання тощо. Систематичний
моніторинг дозволяє визначити тенденції та чинники
розвитку рекреаційної території.

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ
РОЗВІДОК

Таким чином, запропонована нами структурно�ло�
гічна схема управління розвитком рекреаційних тери�
торій на базі мережевої методології має на меті форму�
вання єдиного рекреаційного кластера з ключовими точ�
ками і осередками, що виступають своєрідними тактич�
нии напрямами ефективного функціонування відпочин�
ково�туристичної сфери. При цьому задля ефективно�
го функціонування системи управління та взаємоузгод�
женої співпраці державних органів влади із інвестора�
ми у контексті раціонального ресурсокористування у
туристичній сфері потрібно сформувати відокремлені
одиниці, які б координували та корегували в одновек�
торному напрямі інтереси всіх учасників процесу, зок�
рема доцільним, на нашу думку, є утворення центру ко�
ординації та моніторингу, а також інформаційно�ана�
літичного з метою якнайкращого розвитку рекреаційних
територій, враховуючи екологічні та економічні скла�
дові. Зазначене вимагає акцентуації на регіональному
та місцевому рівнях управління із доступністю залучен�
ня до туристичної сфери всіх зацікавлених громадян та
суб'єктів господарювання на засадах повної автоном�
ності.

На нашу думку, мережевий підхід у поєднанні з кла�
стерним за глобалізаційних умов через прояв локаль�
них економічних звязків у кластерах рекреаційних те�
риторій сприятиме формуванню взаємовигідних міжна�
родних та внутрірегіональних відносин, що надає перс�
пективи для ефективного розвитку вітчизняного тури�
стичного бізнесу та дозволяє на гідних конкурентних
умовах залучатися до глобального ринку туристичних
послуг.
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