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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Еволюційна динаміка економічного розвитку сфор-

мулювала ряд передумов, які зумовлюють необхідність
пошуку та впровадження нових методів, технологій,
інструментів у системі регулювання розвитком турис-
тично-рекреаційного комплексу регіону. Розвиток ту-
ристично-рекреаційного комплексу, що виявляється в
багатогалузевому характері і тісній факторній взаємо-
залежності з іншими підсистемами народного господар-
ства, ініціює необхідність теоретичного дослідження та
практичної реалізації процесу регулювання розвитку
регіонального туристично-рекреаційного комплексу з
урахуванням територіальних особливостей і функцій.

Ефективне регулювання туристично-рекреаційного
комплексу як територіальною системою передбачає по-
шук, впровадження та адаптацію до конкретних еконо-
мічних умов функціонування економічної системи регі-
ону. Беручи до уваги підвищену ступінь складності
структурного різноманіття елементів і підсистем тури-
стично-рекреаційного комплексу як об'єкта регіональ-
ного управління в існуючих умовах невизначеності і не-
стійкості внутрішнього і зовнішнього середовища, ви-
никає необхідність використання резервів, закладених
у модернізації процесу регулювання туристично-рек-
реаційним комплексом.

МЕТА СТАТТІ
Метою цієї статті є побудова вдалого механізму еко-

номічного регулювання розвитку регіонального турис-
тично-рекреаційного комплексу.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Туристично-рекреаційний комплекс забезпечує зро-

стаючий попит споживачів на задоволення своїх потреб
в туристично-рекреаційних послугах, що вносить знач-
ний внесок у соціально-економічний розвиток регіону за
рахунок збільшення дохідної частини державних і муні-
ципальних бюджетів, припливу інвестицій, збільшення
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числа робочих місць, покращення здоров'я населення,
збереження та раціонального використання культурно-
історичного та природної спадщини. Важливу роль при
цьому відіграє система регулювання процесами надання
послуг туристично-рекреаційного комплексу, регулюю-
ча методи і функції даної системи, суб'єктно-об'єктні
відносини комплексу, зв'язки між обслуговуючими та
інформаційними технологіями. Дані технології, володі-
ючи високою здатністю до трансформації, дозволяють
ефективно координувати динамічні ситуації, властиві
сфери рекреаційних послуг. Налагоджена система регу-
лювання створює основи для найбільш ефективної інтег-
рації виконання окремих операцій по послугам [1].

Так, у рамках єдиного туристично-рекреаційного ком-
плексу можливо використовуючи принципи планового
бюджетування, побудувати ефективну схему перерозпо-
ділу фінансових потоків від надрентабельних секторів
(індустрія розваг та ін.) до менш рентабельним (наприк-
лад засоби розміщення) в інтересах сталого економічного
розвитку всього комплексу. Значення розробки подібної
схеми визначається і тим, що туристично-рекреаційний
комплекс забезпечує потреби у відповідних послугах не
тільки приїжджаючих туристів, а й місцевого населення
сприяючи тим самим значному поліпшеню якості життя в
регіоні. Підприємства та організації туристично-рекреа-
ційного комплексу, надаючи послуги, акумулюють функції
обслуговування на рівні структурних підрозділів, що ут-
ворюють ієрархію управління. Тому система управління
операційними процесами туристично-рекреаційного ком-
плексу в цілому і його окремих об'єктів повинна розгля-
дати можливості узгодження та інтегрування обслугову-
ючих процесів суміжних підприємств, необхідність і ре-
зерви розширення виробничої потужності туристично-
рекреаційного виробництва, підвищення продуктивності
праці і поліпшення його якості. Це забезпечується взає-
мозв'язком виробничого, інвестиційного та інноваційно-
го потенціалів підприємств, що входять в комплекс при ре-
алізації якої досягнення основної мети відбувається з най-
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кращими показниками ефективності виробництва послуг
[4]. Поставлені завдання можуть бути успішно реалізовані
шляхом застосування таких методів:

1. Реінжиніринг як метод підвищення ефективності
діяльності підприємств туристично-рекреаційного ком-
плексу.

В основі підвищення результативності організації
виробництва туристично-рекреаційних послуг лежать
оптимальні методи регулювання, що дозволяють най-
більш точно визначити правильні шляхи до досягнення
поставлених цілей, а також склад необхідних ресурсів.
Розробка інформаційних систем, що забезпечує регу-
лювання, вимагає створення методологічних основ їх
функціонування для точного визначення можливості
виконання тих чи інших видів послуг. Створювані інфор-
маційні системи передбачають безліч інформаційних
каналів, до яких відносяться результати маркетингових
досліджень, що формуються портфелі замовлень нор-
мативно-правових баз даних.

Реінжиніринг дозволяє здійснити значне стрибко-
подібне поліпшення діяльності господарюючих
суб'єктів, забезпечити їх потрібною і достатньою інфор-
мацією щодо методів регулювання. Тому він виявляєть-
ся необхідним при орієнтації суб'єктів економіки на ра-
дикальні зміни основних економічних показників таких,
як витрати, якість, швидкість обслуговування.

Реінжиніринг реалізує властивості інформаційно-
вирішальної системи виробництва туристично-рекреа-
ційних послуг, головним змістом якої є інформаційні
потоки. Роль останніх зводиться до забезпечення про-
тікання бізнес-процесів у заданих оптимальних режи-
мах на основі принципу зворотного зв'язку. Зворотній
зв'язок у системі забезпечується шляхом аналізу якості,
кількості та вартості послуг.

Вихідний контроль забезпечує даний зв'язок протягом
усього періоду надання послуг, що дозволяє вносити ко-
рективи в управління процесом виробництва послуги таким
чином підвищувати його ефективність. Вихідний контроль
передбачає обробку та аналіз відомостей про виконання
завдань, отриманих з різних робочих місць, виявлення не-
достатньої інформації і зіставлення її з планом. Рішення
щодо рутинних (звичайних) дій приймаються системою уп-
равління на основі розроблених інструкцій (методик) з на-
дання послуг по всьому спектру обслуговування.

Підприємствам туристично-рекреаційного комплексу
доцільно застосовувати реінжиніринг у випадках виявлен-
ня несприятливих для їхньої діяльності тенденцій в області
фінансування, конкурентоспроможності, прибутковості
та рівня попиту. Багато регіональних туристично-рекреа-
ційних підприємств зараз втрачають традиційні сегменти
споживачів, бо конкуруючі підприємства відповідаючи
вимогам ринкового середовища, краще адаптуються до
попиту і ринковій кон'юнктурі в цілому. Однією з причин
неефективності роботи регіональних підприємств турис-
тично-рекреаційного комплексу є слабкість фінансового
управління, відсутність гнучких управлінських структур,
що негативно позначається на загальному рівні ділової ак-
тивності та стійкості економічного зростання в регіоні [2].

У цих умовах управління витратами має бути орієн-
товане на фіксацію змінних і постійних витрат, регла-
ментацію постійних витрат і обов'язкове нормування
змінних. Для реалізації цих завдань доцільно викорис-
товувати принципи реінжинірингу.

Слід враховувати, що здійсненням реінжинірингу
займаються також благополучні підприємства, завдан-
ня яких полягає у швидкому нарощуванні відриву від
найближчих конкурентів і створенні унікальних конку-
рентних переваг.

2. Метод управління доходами підприємств турис-
тично-рекреаційного комплексу.

На поліпшення фінансових результатів діяльності
туристично-рекреаційних підприємств направлено засто-
сування методу управління доходом. Загальновідомо, що
туристично-рекреаційні послуги не підлягають збере-

женню, або накопичення, тому метод управління дохо-
дом спрямований на оптимізацію продажів продукту. Цей
управлінський інструмент припускає використання в
якості основного тимчасового критерію режим реального
часу. У практиці управління доходами слід встановлюва-
ти гнучкі ціни для одного і того ж продукту, значення
яких залежатиме від терміну продажу даного продукту і
терміну, коли цей продукт стає непридатним до викори-
стання. Це веде до необхідності розробки відповідної
тарифікації на пропоновані послуги і виділення певних
обсягів цих послуг, тобто так званого квотування [3].

Метод управління доходами може бути використа-
ний туристично-рекреаційними підприємствами різно-
го профілю з урахуванням їх специфіки. Цей метод має
такі переваги:

— поліпшення фінансово-економічних показників
підприємства за рахунок адаптації до ринку в реально-
му режимі часу і обліку можливих змін за відсутності
чіткої сегментації споживачів;

— якісне коректування маркетингової політики
підприємства на основі модифікації маркетингової стра-
тегії, якщо її напрям не відповідає перспективним змінам;

— ведення гнучкої цінової політики шляхом розроб-
ки різноманітних тарифів, що дозволяють найбільш по-
вно врахувати споживчий попит;

— підвищення ступеня конкурентності ринку тури-
стично-рекреаційних послуг за рахунок різноманітності
цінової пропозиції, інформування клієнтів про гнучкі
знижки і розповсюдження цієї практики на всіх учас-
ників ринку, незалежно від їх розміру та спеціалізації;

— підвищення рентабельності кожної послуги
підприємства.

Незважаючи на переконливі переваги, метод управ-
ління доходами не отримав поки належного поширен-
ня в практиці вітчизняних підприємств туристично-рек-
реаційної сфери. Це пояснюється відсутністю ринкових
досліджень, банку статистичних даних про клієнтів, не-
достатнім кваліфікаційним рівнем обслуговуючого та
управлінського персоналу. При цьому зарубіжні менед-
жери домагаються, шляхом використання даного мето-
ду, збільшення доходу однієї послуги на 3—5% у висо-
кий сезон і істотного скорочення втрат в низький сезон.

Відзначимо, що повна система управління дохода-
ми повинна включати ряд елементів таких, як база да-
них, модуль аналізу і прогнозів, модуль оптимізації,
модуль діагностування, інтерфейс користувача, інтер-
фейс з іншими системами. Застосування моделі доходів
має забезпечувати принцип цілісності, на основі якого
система в разі виявлення відхилень, видає відповідне
попередження менеджерам, а також автоматично вно-
сить певні зміни, що дозволяють оптимізувати фінан-
совий результат діяльності підприємства.

3. Роль структури капіталу підприємств туристич-
но-рекреаційного комплексу.

У сучасних економічних умовах управління форму-
ванням джерел фінансування діяльності підприємств
туристично-рекреаційного комплексу та обгрунтуван-
ня оптимальних параметрів капіталу фірми актуалізує
проблему встановлення його структурних пропорцій,
зв'язок яких з кінцевими результатами діяльності
підприємств істотна.

Структура капіталу відіграє важливу роль у форму-
ванні ринкової вартості підприємства за допомогою ре-
гулювання середньозваженої вартості капіталу. При
цьому в складі власного капіталу повинен розглядати-
ся не тільки спочатку інвестований акціонерний, пайо-
вий або індивідуальний капітал, що формує статутний
фонд підприємства, а й накопичена його частина у формі
різних резервів і фондів, а також передбачуваний до
реінвестування нерозподілений прибуток. Відповідно і
позиковий капітал повинен розглядатися у всіх формах
його використання, включаючи фінансовий лізинг, ко-
мерційний кредит, внутрішню кредиторську заборго-
ваність.
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Аналіз джерел формування активів туристично-рек-
реаційних підприємств регіону свідчить про недостатнє
використання позикового капіталу в частині довгостро-
кового і короткострокового банківських кредитів. Не-
доліки функціонування регіонального ринку кредитних
ресурсів відображаються на реальній практиці форму-
вання структури капіталу туристично-рекреаційних
підприємств, що полягає в переважанні власного капі-
талу над позиковим. Це пояснюється високою вартістю
кредитних ресурсів, що мають фінансово-забезпечений
характер, відсутністю гнучкої фінансової політики ту-
ристично-рекреаційних підприємств, та регулювання
середньозваженої ціни їх капіталу.

Рівень прибутковості використовуваного капіталу
характеризується показником середньозваженої його
вартості, що враховує операційні витрати по залучен-
ню на ринку капіталу окремих його елементів. Рівень
ризику використовуваного капіталу формує показник
питомої ваги позикового капіталу в загальній його сумі,
що генерує при певних значеннях загрозу банкрутства
підприємства [2].

Сучасні теорії структури капіталу мають методичні
інструментарії оптимізації цього показника, при яких
основними критеріями виступають:

— прийнятний рівень ризику в діяльності підприєм-
ства;

— максимізація ринкової вартості підприємства;
— мінімізація середньозваженої вартості капіталу

підприємства.
Вибір конкретного критерію оптимізації визна-

чається підприємством самостійно, проте ключовим є
показник середньозваженої вартості капіталу. Значен-
ня цього показника незаперечно в силу його високої
застосовності щодо підприємств відкритого типу, його
тісному зв'язку з прибутком, бо він виступає мінімаль-
ною нормою формування операційного прибутку
підприємства. Зазначений показник служить критерієм
визначення методу регулювання у сфері фінансового
інвестування, критеріальним показником оцінки ефек-
тивності фінансування оборотних активів, оренди
(лізингу) виробничих основних засобів придатний для
оцінки величини ризику господарської діяльності
підприємства і може використовуватися в якості норми
дисконтування вартості грошових потоків.

У цілому показники вартості капіталу підприємств
є важливим інструментом обгрунтування методів регу-
лювання спрямованих на підвищення раціональності
формування їх капіталу і результативності фінансово-
господарської діяльності підприємств.

Доцільність і ефективність методів регулювання пов'я-
заних з використанням і формуванням активів підприємств
регіонального туристично-рекреаційного комплексу, а та-
кож їх джерел, знаходить відображення в системі оціноч-
них показників фінансової стійкості та самофінансування
даного туристично-рекреаційного комплексу.

Розширення рамок застосування принципу само-
фінансування, що означає забезпечення фінансовими
ресурсами за рахунок таких власних джерел, як амор-
тизаційні відрахування і прибуток, дозволяє удоскона-
лювати організацію туристично-рекреаційного вироб-
ництва, в тому числі проводити оновлення основних за-
собів та структуризацію активів при гнучкому реагу-
ванні на потреби ринку туристично-рекреаційних по-
слуг, що актуалізує необхідність розширення процесів
відтворення основних засобів на основі активізації інве-
стиційної політики регіонального туристично-рекреа-
ційного комплексу.

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Підвищення результативності регулювання регіо-
нального туристично-рекреаційного комплексу має по-
силювати його бюджетоутворюючу роль на муніципаль-
ному та регіональному рівні, що може вплинути і на ре-

гіональну галузеву спеціалізацію. Організація туристич-
но-рекреаційного виробництва регіону вимагає серйоз-
ного централізованого втручання з боку держави в гос-
подарський механізм розвитку регіонального туристич-
но-рекреаційного комплексу. Це знаходить підтвер-
дження в необхідності забезпечення тих соціально-еко-
номічних процесів, які пов'язані:

— з підтриманням умов життєдіяльності рекреа-
ційних підприємств на базі правової реалізації еконо-
мічних рішень;

— з проведенням стабілізаційних заходів (регулю-
вання темпів економічного розвитку підгалузей турис-
тично-рекреаційного комплексу, заохочення прогресив-
них зрушень у регіональній структурі туристично-рек-
реаційного комплексу);

— із здійсненням соціально-орієнтованого перероз-
поділу ресурсів (забезпечення надання рекреаційних
послуг населенню з невисоким рівнем доходів).

Для цього необхідно забезпечення туристично-рек-
реаційного виробництва аналітичними, індикативно-
плановими, програмними та іншими обгрунтуваннями,
насамперед по лінії поліпшення пропорцій, збалансо-
ваності структури виробництва туристично-рекреацій-
них послуг та його розміщення. Удосконалення систе-
ми регулювання розвитку туристично-рекреаційного
комплексу регіону, координація організаційно-еконо-
мічних функцій туристично-рекреаційної галузі, з ура-
хуванням використання економічних методів управлін-
ня, дозволяє вирішувати ряд взаємопов'язаних завдань.
До них належить: надання населенню регіону якісних
рекреаційних послуг у необхідній номенклатурі; отри-
мання прибутку як основного внутрішнього джерела
фінансування підприємств; забезпечення позитивного
впливу туристично-рекреаційної галузі та її інфраст-
руктури на підвищення потенціалу економіки регіону.
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