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Abstract: В статті деталізовано теоретико-концептуальні 
підходи до розв’язання науково-прикладного завдання 
щодо формування і реалізації дії організаційно-
економічного механізму розвитку туристичного 
комплексу держави, що за результатами синхронного 
застосування принципів системного й процесного підходу 
до управління розвитком даної сфери економічної 
діяльності. Сформовано та обґрунтовано наукові засади 
розбудови дієвого організаційно-економічного механізму 
розвитку туристичного комплексу держави, формалізацію 
якого запропоновано здійснити за рахунок інкорпорації до 
поліфункціонального важеля трьох системоутворюючих 
регуляторів, а саме: нормативно-правового, 
організаційного, когнітивно-інформаційного. В статті 
розкрито та охарактеризовано сутність і зміст 
організаційно-економічного механізму розвитку 
туристичного комплексу України. Підтверджено, що 
функціонування організаційно-економічного механізму 
розвитку туристичного комплексу включатиме поєднання 
двох складових потенційно-факторної природи, а саме: 
організаційної та економічної. 
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1. Постановка проблеми 

Визнаємо, що на сьогодні особливої актуальності набуває вивчення концептуальних підходів до 
формування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу з урахуванням 
європейських стандартів розвитку туризму, якості надання туристичних послуг. Тому, розкриття 
сутності організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу передбачає 
з’ясування значення складових цього поняття в розрізі його синтаксичних та семантичних (механізм, 
організаційно-економічний механізм) елементів, що і зумовлює актуальність дослідження. 

2. Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Теоретичним та практичним питанням розвитку туристичної сфери та окремих сфер діяльності 
туристичного комплексу присвячені наукові роботи: М. Г. Бойко [5], А. А. Мазаракі [24], Г. І. Михайліченко 
[19], С. В. Мельниченко [17], Т. І. Ткаченко [23] та ін. Вагомий внесок у розв’язання завдань щодо 
формування дієвих технологій управління, реструктуризації та розбудови організаційно-економічних 
механізмів розвитку виробничо-господарських систем зроблено вченими-економістами: О. М. Алимовим 
[1], О. І. Амошею [2], В. М. Геєцем [22], Б. М. Данилишиним [9], В. В. Микитенко [18], Є. В. Хлобистовим [25] 
та ін. Проте, незважаючи на ґрунтовність попередніх наукових розробок та результативність 
провадження досліджень у даному напрямі розв’язання науково-прикладних проблем, залишається 
низка невирішених питань. 

Саме тому, метою статті є розгляд питань питання щодо створення організаційно-економічного 
механізму розвитку туристичного комплексу України (далі – ОЕМРТКУ) та формування концепції 
реалізації його дій та інструментарію розвитку. 

3. Основні результати дослідження 

Як відомо, зміст економічної категорії «механізм» у перекладі з грецької «mесhаnе» означає 
«зброя», «машина»; у першому визначенні – це послідовність станів, процесів, які визначають собою які-
небудь дії, явища; у другому - система, пристрій, який визначає порядок якого-небудь виду діяльності. 
Термін «механізм» у вітчизняній науці почав широко використовуватися ще у ХХ ст. (60-ті роки). 
Зокрема, було введено поняття «господарський механізм економічної системи», в якому робився наголос 
на конкретній рушійній силі функціонування системи (деталізовано у праці [14]). 

Однак, класична економічна теорія визначає «механізм» як систему прямих і опосередкованих 
взаємозв’язків між економічними явищами і процесами, насамперед між їх протилежними сторонами, а 
також й підсистемами і елементами економічних систем». Тобто механізм характеризується певною 
кінцевою множиною елементів та взаємозв’язків між ними, що відбувається за допомогою відповідних 
важелів системоутворюючих регуляторів (описано у джерелі [9]). При цьому, у "Великому тлумачному 
словнику сучасної української мови" поняття "механізм" визначається як внутрішня будова, система, 
сукупність станів і процесів, з яких складається звичайне явище (деталізовано у [6]). За визначенням І. 
Моргачова, як економічне явище "механізм" застосовується у чотирьох значеннях: "як сукупність 
цілеспрямованих впливів; як взаємозв’язок і взаємодія сукупності факторів; як комплекс послідовних 
заходів; як сукупність закономірних зв’язків і відносин" (викладено та обґрунтовано у науковій праці 
[20]). Проте, наразі, як відомо, більшість дослідників розглядають «механізм» як систему, в основу якої 
вкладають сукупність окремих елементів, таких як цілі, функції, принципи, методи, прийоми, 
інструменти і форми, які складають цілісну систему. Таким чином, підсумовуючи вище сказане, 
зазначимо, що на сьогодні науковцями активно досліджуються «організаційно-економічний», 
«економіко-фінансовий», «економіко-правовий», «економіко-організаційний», «організаційно-
господарський», «економічний механізм» визначення та зміст яких трактуються по-різному (табл. 1.). 

У цьому контексті слід відзначити, що категорія «економічний механізм», широко використовують 
стосовно різних сфер господарювання та екологічних проблем. 

Так, наприклад, найчастіше при забезпеченні економіки природокористування, застосовується 
редакція даної категорії в якості «економічного механізму надрокористування» (В. С. Міщенко), 
«економічний механізм сталого водокористування» (Л. В. Левковська), «економічний механізм розвитку 
лісоресурсної сфери» (Я. В. Коваль, І. Я. Антоненко, І. А. Євтушенко), «економічний механізм регулювання 
аграрного природокористування» (О. Мордвінов) та ін. Однак, зауважимо, що ґрунтовним є визначення 
організаційно-економічного механізму за Л. Гурвіцом, Р. Майєрсоном, Е. Маскіном - лауреатів 
Нобелівської премії з економіки (2007 р.) за «основоположний вклад у теорію дизайну економічних 
механізмів». Організаційно-економічний механізм учені розглядають як стратегічну гру на основі 
взаємодії економічних суб’єктів, опису того, як можуть діяти суб’єкти господарювання і відповідних 
результатів (викладено і деталізовано у науковій праці [12]). Зокрема, організаційно-економічний 
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механізм, за Л. Гурвіцом, задає множину виборів економічних суб’єктів, кожний із яких пов’язується з 
якимось результатом. У цьому сенсі механізм формує систему стимулів і наближається до поняття 
«економічний інститут». Цим учений намагається формалізувати поняття інституту на основі поняття 
організаційно-економічного механізму й усунути розрив між інституціональною теорією і теорією 
організаційно-економічного механізму.  

 
Таблиця 1. Понятійно-категоріальне поле визначення сутності та функцій реалізації дії за 
економічним викладенням змісту поняття «механізм» за різними науково-методологічними 
підходами до його трактування * 

Автор і джерело Сутність та зміст дефініційного визначення 
Економічний механізм 

І. С. Завадський [10] складовий елемент господарського механізму, що включає економічні 
стимули (державні економічні стимули виробництва й матеріальні стимули 
праці) та важелі (планування, госпрозрахунок, фінансування, умови реалізації 
продукції, виробничо-технічне обслуговування, умови господарювання, різні 
ліміти, собівартість продукції, рентабельність виробництва тощо) 

С. О. Воєводін [7] інформаційне, ресурсне, і організаційне забезпечення 
Є. В. Хлобистов [25] комплекс організаційних, нормативних та правових заходів, спрямованих на 

оптимальну взаємодію економіки та навколишнього середовища по 
відношенню до людини. 

Господарський механізм 
З. О. Арабянц [3] комплекс органічно взаємозалежних форм, методів, засобів, структур, 

нормативів і інших важелів господарювання, призначених для реалізації 
задач і досягнення цілей виробничої системи. 

Механізм управління 
А. А. Садеков [21] система впливу на об’єкт управління з метою досягнення бажаного 

результату, як систему організації господарського процесу, що представлена 
комплексом факторів, що є взаємодоповнюючими і взаємозалежними та 
мають власні форми управлінського впливу 

М. Г. Грещак [8] механізм управління містить державно-правове та нормативне регулювання, 
ринковий механізм регулювання, внутрішній механізм регулювання окремих 
аспектів, механізм інформаційного забезпечення, методи управління та 
методи контролю 

Організаційно-економічний механізм 
Г. В. Козаченко [13] інструмент управління, що являє собою сукупність управлінських елементів і 

способів їхньої організаційної, інформаційної, мотиваційної та правової 
підтримки, шляхом використання яких з урахуванням особливостей 
діяльності підприємства забезпечується досягнення певної мети 

І. П. Белая [4] система формування цілей та стимулів, які дозволяють перетворювати у 
процесі трудової діяльності динаміку матеріальних та духовних потреб 
суспільства у динаміку засобів виробництва та кінцевих результатів 
виробництва, які направлені на повне та ефективне задоволення цих потреб 

В. С. Кушнірук [15] систему організаційних та економічних форм і методів ведення господарства, 
що спонукає до підвищення ефективності функціонування виробничих 
систем та спрямований на свідоме використання економічних законів і 
досягнення поставлених стратегічних цілей суб’єктами підприємницької 
діяльності 

Ю. П. Лузан [16] Спосіб забезпечення реалізації вимог об’єктивних законів у процесі 
суб’єктивної людської діяльності. (охоплює широкі надбудовні відносини 
(політичні, ідеологічні, морально-етичні, правові тощо), що активно 
впливають на базис) 

* Систематизовано та узагальнено автором за результатами базових положень і концепцій, 
представлених у наукових працях [3-4, 7-8, 10, 13, 15-16, 21, 25] 

 
Як відомо, організаційно-економічний механізм є способом забезпечення реалізації вимог 

об’єктивних законів у процесі суб’єктивної людської діяльності. Він задає правила економічної гри, 
орієнтуючи діяльність і поведінку господарюючих суб’єктів у напрямі реалізації визначених цілей. 
Очевидно, що організаційно-економічний механізм значно ширший за сферу дії економічних законів та 
конкретних форм їх прояву, оскільки, охоплює, крім базисних, і надбудовні відносини – політичні, 
ідеологічні, морально-етичні, правові й інші, що активно впливають на базис. У складі організаційно-
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економічного механізму виділяються самостійними об’єктами такі сфери, як державно-правова, 
господарсько-правова, адміністративно-виконавча, державного і господарського управління, 
самоуправління, самоврядування та ін. Водночас, можна стверджувати, що кожна із цих сфер (систем чи 
підсистем економічної діяльності) має свій тип і структуру механізму. Оскільки, сформована природа 
механізму та умови його функціонування випливають з економічних інтересів різних соціальних груп як 
однієї з основних форм прояву виробничих відносин і забезпечення простору для суспільно-
економічного поступу. Так, наприклад, цільова орієнтація економічного механізму та сукупність його 
важелів формується з урахуванням інтересів, впливу на них, управління інтересами та через інтереси, 
реалізації економічних інтересів, сукупність яких становить рушійну силу суспільного розвитку. 

Проте, слід вказати і на те, що в умовах реалізації інтеграційного вибору в державі та намагання 
забезпечити сталий розвиток туристичного комплексу України (далі – ТКУ), розбудова та архітектура 
будь-якого типу механізму залежать від наявності ознак сталого розвитку в державі. Механізм повинен 
передбачати залучення трьох системоутворюючих регуляторів (тобто, ключових елементів – які 
репрезентують найдієвіші важелі впливу, а саме: нормативно-правового, організаційного, когнітивно-
інформаційного), однак, сформованих за принципами реалізації процесного підходу до управління 
розвитком ТКУ. Відтак, визнаємо, що у цій площині, зарубіжні та вітчизняні науковці, наразі, у своїх 
дослідженнях із питань розвитку ТКУ, в основному, зосереджують увагу на розв'язанні окремих 
практичних проблем (фінансових, маркетингових, організаційних та ін.) і, як правило, розглядають 
проблемні питання в окремих секторах туристичного комплексу. Відтак, до теперішнього часу 
недостатньо обґрунтованими є методологічні засади формування цілісного механізму розвитку ТКУ. 
Таким чином, питання щодо формування і реалізації дії дієвого організаційно-економічного механізму 
розвитку ТКУ як соціо-еколого-економічної системи та розбудови суміжних для нього й окремих 
господарюючих суб'єктів є особливо актуальним для України у нових економічних умовах трансформації 
пріоритетів в процесі реструктуризації національної економіки, у тому числі на користь туризму та, 
відповідно, при реалізації інтеграційного вибору держави. Прогресивний розвиток, як ми вбачаємо, при 
цьому, визначиться характеристиками і параметрами управління розвитком об'єктів загальної системи, 
яка є предметом дослідження. 

Відтак, вважаємо, що організаційно-економічний механізм розвитку туристичного комплексу 
України – це сукупність організаційних, еколого-економічних, техніко-технологічних, когнітивно-
інформаційних, логістичних та методичних заходів, засобів і важелів організаційно-економічного 
характеру, реалізація дії яких провадиться за рахунок розбудови відповідного типу структур управління 
та залучення оптимізаційного складу системоутворюючих регуляторів, методів процесного управління 
задля прийняття раціональних управлінських рішень, які формують умови для забезпечення 
результативності функціонування ТКУ та його розвиток, що сприятиме досягненню очікуваних 
економічних, соціальних, екологічних, системно-універсальних та інших цілей туристично-рекреаційної 
діяльності в межах національного господарства.  

З огляду на приведене вище дефініційне визначення, можна стверджувати, що, по-перше, 
функціонування організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу (як і будь-
якої природи системоутворюючого регулятора), включає поєднання двох складових потенційно-
факторної природи, а саме: 1) організаційної, яка передбачає формування системи різних інститутів, що 
мають організаційний вплив на суб’єкти туристичної діяльності та суміжні сектори економіки; 2) 
економічної – податкова система, фінансова політика, інвестиційна діяльність тощо; 

по-друге, вважаємо, що організаційно-економічний механізм розвитку ТКУ – є цілісним 
утворенням з чітко вираженою структурою – підсистемами, які її формують за двома базовими блоками 
(організаційним й економічним), між якими налагоджена система стійких взаємозалежностей. Тобто, у 
цьому випадку деструктивні трансформації однієї компоненти (підсистеми) спричиняє руйнування 
іншої і, як наслідок, усього механізму, і навпаки. 

Звідси, оскільки, основним цільовим завданням формування та реалізації організаційно-
економічного механізму розвитку ТКУ в умовах євроінтеграції є забезпечення якості надаваних послуг, 
конкурентоспроможності туристичного комплексу, поповнення бюджетів державного та місцевого 
рівнів, залучення зовнішніх інвестицій, підвищення попиту на туристичні послуги, збільшення 
зайнятості населення, забезпечення збереження природних, історико-культурних ресурсів та 
підвищення якості внутрішньої інфраструктури. 

Пропонуємо на рис. 1, основні елементи авторської концепції формування організаційно-
економічного механізму розвитку ТКУ процесного типу, в межах якого ідентифіковано та передбачено 
застосування кросінжинірингової технології задля убезпечення цілеорієнтованого розвитку даної сфери 
економічної діяльності в державі. 
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Рис. 1. Домінанти концепції формування організаційно-економічного механізму розвитку 

туристичного комплексу України в контексті євроінтеграції на основі процесного підходу з 
реалізації кросінжинірингової технології 

Процесний підхід до формування організаційно-економічного механізму розвитку 
туристичного комплексу України в контексті інтеграційного вибору держави 

Розвиток туристичного комплексу повинен здійснюватися на основі процесного підходу, який 
включає в собі наступні етапи: 
 1) формування цілей розвитку ТК; 2) розробка термінологічно-понятійного апарату; 3) визначення 
структури ТК; 4) аналіз досвіду провідних туристичних країн світу з питань розвитку ТК; 5) 
побудова організаційно-економічного механізму розвитку ТК; 5) аналіз економічних, 
управлінських ресурсних проблем розвитку ТК; 6) обґрунтування необхідності реалізації концепції 
формування організаційно-економічного механізму розвитку ТК на основі кросінжинірингового 
підходу. 

Основна мета: збільшення кількості туристів, які здійснюють подорожі в межах України, зокрема 
іноземців; створення нових робочих місць; збільшення обсягу наданих туристичних послуг; 
підвищення рівня ВВП; збільшення обсягу надходжень до бюджетів усіх рівнів від провадження 
туристичної діяльності. 

Суб’єкти управління розвитком ТК 
Органи державної (ВРУ, ВР АРК, КМУ, 
Міністерства інфраструктури, ДАУТК). 
регіональної та місцевої влади (місцеві 
державні адміністрації; органи місцевого 
самоврядування, неурядові інституції), 
громадські організації, що функціонують в 
сфері туризму (АЛТУ, ТАУ, Спілка сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму, ФСТ та 
ін.) 

Об’єкти управління розвитком ТК 
Готельне господарство, санаторно-курортний 
комплекс, ресторанне господарство, суб’єкти 
туристичної діяльності (туроператори, 
туристичні агенти, суб’єкти, що надають 
екскурсійні послуги, заклади культури, 
відпочинку та розваг, транспортні організації, 
лікувальні та культурні установи тощо. 
(обґрунтовано і доведено дисертантом у п. 1.1 
та викладено у праці [125]) 

Концепція формування організаційно-економічного механізму розвитку ТК на основі 
кросінжинірингового підходу – це процес створення сприятливих умов розвитку окремих 
підкомплексів ТК, що забезпечує сталий розвиток національної економіки та проявляється у 
колективній участі держави і приватного сектору(ДПП) у реалізації окремих бізнес-процесів. 

Етапи реалізації концепції формування організаційно-економічного механізму розвитку ТК 
України: 
1. Інкорпорація організаційно-економічного механізму розвитку ТКУ до регуляторів європейської 
системи управління туристичною діяльністю задля підвищення якості послуг за використання 
кросінжинірингової технології раціоналізації бізнес-процесів; 
2. Створення в межах сучасної системи державного управління, Національної туристичної 
організації з метою реалізації системи державно-приватного партнерства і забезпечення 
цілеорієнтованого розвитку ТКУ; 
3. Інкорпорація нормативно-правого забезпечення розвитку ТКУ шляхом формування 
Туристичного кодексу України; 
4. Забезпечення результативності організаційно-економічного механізму розвитку ТКУ за рахунок 
реструктуризації системи управління його розвитком. 
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З огляду на репрезентовані на рис. 1 домінанти концепції формування ОЕМРТКУ, можна 
підтвердити, що побудований організаційно-економічний механізм розвитку ТКУ (рис. 2) повинен бути 
гнучким й адекватним до змін і темпів розвитку економіки держави в цілому, а також включати, у першу 
чергу: 

– чітку систему принципів реалізації ОЕМРТКУ, сформованих за використання вихідних положень 
процесного і системного підходу до провадження цілеорієнтованого управління розвитком ТКУ; 

– специфічний склад інструментарію, методів, завдань та особливий комплекс функцій. 
Поряд із вказаним, слід зауважити, що з підвищенням значення туристичної діяльності в економіці 

країни збільшується участь держави в управлінні туристичним комплексом. 
В Україні туризм визнано одним з ключових секторів національної економіки, що регламентовано 

у низці нормативно-правових документів. Так, у ЗУ «Про туризм» зазначено, що держава проголошує 
туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку національної культури та економіки і створює 
сприятливі умови для туристичної діяльності (деталізовано у науковій праці [11]). Відповідно, реалізація 
цих завдань і вимагає особливих підходів до управління туристичними підприємствами. Сучасні умови 
розвитку світової глобалізованої економіки вимагають особливих підходів визначення структури їх 
організаційного забезпечення. Нагальним є засвідчити, що, зокрема,  

– нормативно-правові елементи організаційно-економічного механізму розвитку ТКУ 
розробляються і впроваджуються центральними та місцевими органами влади і передбачають загальну 
організацію та правову регламентацію туристичної діяльності, створення сприятливого нормативно-
правового поля для всіх суб’єктів туристичного комплексу; 

– фінансово-кредитна та системно-універсальна політика організаційно-економічного механізму 
розвитку повинна спрямовуватися на створення сприятливого кредитного середовища для розвитку 
підприємницької діяльності через запровадження мікрокредитування, пільгового кредитування 
суб’єктів туристичного бізнесу, державне субсидіювання, лізинг, тренінги з фінансово-кредитних питань 
для працівників туристичних підприємств; 

– когнітивно-інформаційна компонента механізму дозволить за використання сформованого і 
розробленого прикладного інструментарію та, відповідно, визначеного складу інформативних засобів і 
архітектури комунікаційної системи управління в його межах, убезпечити результативність реалізації дії 
формалізованого у дослідженні ОЕМРТКУ. 

Проте, при розбудові концептуально-аналітичної моделі реалізації дії ОЕМРТКУ слід передбачити і 
наступне: аспекти ідентифіковані за результатами вивчення й аналізу умов функціонування як НГ, у 
цілому, так і ТКУ, зокрема. А саме, для: 

– гарантованої підтримки туристичних потоків в Україну та виконання господарських завдань 
ТКУ необхідно суттєво активізувати інформаційну діяльність щодо рекламування туристичного 
потенціалу підприємств у країні та за кордоном. Акцент належить спрямувати на рекламу унікальних 
природно-кліматичних ресурсів, екскурсійних програм, гостинності населення. При цьому, особлива 
увага повинна і буде зосереджуватись на розширенні екскурсійних, культурних, розважальних програм і 
заходів; 

– забезпечення сталого розвитку туристичної сфери в умовах поглиблення відносин між Україною 
і ЄС, необхідне підвищення якості національних пропозицій до рівня міжнародних стандартів і 
розширення ринків збуту; 

– одночасного виконання цих двох взаємозалежних завдань необхідним є суттєве державне 
фінансування / підтримка за двома напрямами: а) залучення туристів на вибраних цільових ринках 
(рекламно-інформаційна діяльність, зокрема виставкова, створення інформаційних центрів, створення 
національного туристичного інтернет-порталу); б) приведення національних нормативів, стандартів 
безпеки, якості товарів і послуг у відповідність до міжнародних. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

 
 

Рис. 2. Структура організаційно-економічного механізму розвитку туристичного комплексу 
України (розроблено автором) 

 
При цьому, слід зважати і на те, що податкові інструменти передбачають оптимізацію кількості 

податків для підприємств туристичного комплексу, надання податкових пільг під конкретні проекти, які 
спрямовані на розв’язання регіональних і соціальних проблем, інвестування у туристичну діяльність. До 
них належать: податкове регулювання, оптимізація кількості і величини податків; створення 
сприятливих умов для залучення інвестицій підприємствами туристичного комплексу; бюджетне 
фінансування програм розвитку туризму; надання податкових пільг для розв’язання проблем 
соціального туризму.  

4. Висновки та перспективи подальших досліджень в даному напрямку 

Отже, автором статті деталізовано теоретико-концептуальні підходи до розв’язання науково-
прикладного завдання щодо формування і реалізації дії організаційно-економічного механізму розвитку 
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туристичного комплексу держави, що репрезентовано за результатами синхронного застосування 
принципів системного й процесного підходу до управління розвитком даної сфери економічної 
діяльності. Сформовано та обґрунтовано наукові засади розбудови дієвого організаційно-економічного 
механізму розвитку туристичного комплексу держави, формалізацію якого запропоновано здійснити за 
рахунок інкорпорації до поліфункціонального важеля трьох системоутворюючих регуляторів, а саме: 
нормативно-правового, організаційного, когнітивно-інформаційного. 
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