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Максютова О. В. Системний підхід до формування та функціонування туристично-рекреаційного бізнесу
Мета статті полягає в дослідженні системних підходів до формування та функціонування туристично-рекреаційного бізнесу. Обґрунтовано 
важливе економічне та соціальне значення туристично-рекреаційного бізнесу для розвитку національної та регіональної економіки, адже з роз-
витком цього бізнесу в Україні в цілому та у регіонах зокрема пов’язують перспективи економічного зростання, вирішення соціальних проблем, 
підвищення якості життя населення, розвитку регіонів і покращення іміджу країни. Визначено основні рівні систем у туристично-рекреаційному 
бізнесі, під якими слід розуміти впорядковані рамки управлінської, виконавчої, інноваційної діяльності, спрямовані на вдосконалення та розвиток 
туристично-рекреаційної сфери. Для дослідження туристично-рекреаційного бізнесу виокремлено такі рівні: загальноукраїнський, регіональний, 
районний, міський і рівень підприємств. Визначено підсистеми туристично-рекреаційного бізнесу, зокрема: туристична, рекреаційна і логістична 
та охарактеризовано їх основні елементи. Окреслено найважливіші завдання державних і місцевих органів управління туристично-рекреаційним 
бізнесом, а саме: проведення маркетингових досліджень, для чого необхідне залучення великої кількості експертів; координація зусиль багатьох 
організацій і об’єднань; розробка стратегічних національних, регіональних і місцевих концепцій розвитку туристично-рекреаційного бізнесу з 
рекомендаціями щодо їх реалізації для туристично-рекреаційних підприємств; інвестиційна та правова підтримка розвитку туристично-рекре-
аційної інфраструктури; консультаційні послуги з питань реалізації концепцій розвитку туристично-рекреаційного бізнесу; створення привабли-
вого іміджу, образу країни, регіону, туристично-рекреаційного центру; здійснення рекламних заходів для зв’язків з громадськістю.
Ключові слова: туристично-рекреаційний бізнес, теорії систем, управління туристично-рекреаційним бізнесом.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-10-233-239
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Maksyutova O. V. System Approach to the Formation and Functioning of Tourism and Recreation Business
The article is aimed at studying system approaches to the formation and functioning of the tourism and recreation business. The economic and social impor-
tance of tourism and recreation business for the development of the national and regional economy is substantiated, for with the development of this business 
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in Ukraine in general and in the regions are particularly connected the prospects for economic growth, solving social problems, improving the quality of life of 
the population, developing regions and improving the image of the country. The main levels of systems in the tourism and recreation business are defined, by 
which the ordered framework of management, executive, innovation activities directed towards improving and developing the tourism and recreation sphere 
should be understood. The following levels are distinguished for the study of tourism and recreation business: all-Ukrainian, regional, district, city and level of 
enterprises. Subsystems of tourism and recreation business are defined, in particular: tourism, recreational and logistic; their main elements are characterized. 
The most important tasks of the State and local authorities of tourism and recreation business management are outlined, which are the following: conducting 
marketing research that requires the involvement of a large number of experts; coordination of efforts of many organizations and associations; development 
of strategic national, regional and local conceptions for the development of tourism and recreation business with recommendations for their implementation 
for tourism and recreation enterprises; investment and legal support for the development of tourism and recreation infrastructure; consulting services on the 
implementation of concepts of development of tourism and recreation business; creating an attractive image of the country, region, tourism and recreation 
center; implementation of advertising events for purposes of public relations.
Keywords: tourism and recreational business, theories of systems, management of tourism and recreation business.
Fig.: 2. Bibl.: 11.
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Сьогодні в Україні з боку органів державної 
влади, бізнесу та громадськості пильна увага 
приділяється туристично-рекреаційному біз-

несу. З розвитком туристично-рекреаційного бізнесу 
в Україні в цілому та в регіонах зокрема пов’язують 
перспективи економічного зростання, вирішення со-
ціальних проблем, підвищення якості життя населен-
ня, розвитку регіонів і покращення іміджу країни. 

Важливим завданням регіонального та націо-
нального економічного розвитку є визначення сис-
темного підходу до формування та функціонування 
туристично-рекреаційного бізнесу. Питаннями до-
слідження розвитку та управління туристично-ре-
креаційного бізнесу займалася низка вчених, серед 
яких Біль М. М. [1], Гоблик В. В. [2; 6], Папп В. В. [3], 
Меліх О. О., Іртищева І. О., Арчибісова Д. С., Сус- 
лов В. С. [4], Любіцева О. О. [5], Хаустова К. М., Чер-
ничко Т. В. [6] та інші. Разом із тим, питання визна-
чення системного підходу до формування та функці-
онування туристично-рекреац ійного бізнесу є недо-
статньо дослідженими. Це обумовило необхідність 
проведення наукових розвідок у цьому напрямку та 
визначило тему статті, її мету та завдання.

Мета статті полягає в дослідженні системних 
підходів до формування та функціонування турис-
тично-рекреаційного бізнесу. 

Необхідно відзначити, що туристично-рекреа-
ційний бізнес як вид економічної (або господарської) 
діяльності має важливе економічне та соціальне зна-
чення для самої держави та її регіонів, оскільки спри-
яє: створенню нових робочих місць; упровадженню 
новітніх технологій; посиленню економічного співро-
бітництва та розвитку нових форм підприємництва; 
зростанню валютних надходжень; підвищенню ефек-
тивності використання природних ресурсів; збіль-
шенню інвестицій; притоку кваліфікованих кадрів; 
проведенню політики імпортозаміщення; забезпе-
ченню синергетичного ефекту від об’єднання зусиль 
організацій, розташованих на території особливих 
економічних зон; підвищенню конкурентоспромож-
ності туристичного продукту; зростанню ефектив-

ності роботи суб’єктів господарювання; забезпе-
ченню державно-приватного партнерства, а також 
дозволяє створювати та розвивати наявні проєкти 
туристично-рекреаційної інфраструктури. В Украї - 
ні проєктуванням систем управління туристично-ре-
креаційного бізнесу займаються органи виконавчої 
влади в межах своїх компетентних повноважень.

На підставі попередніх досліджень встанов-
лено, що одним зі шляхів підвищення ефективності 
функціонування туристично-рекреаційного бізнесу є 
необхідність формування систем управління ним. 

Для окреслення механізму систем управління в 
туристично-рекреаційному бізнесі необхідно виділи-
ти основні рівні систем.

Під рівнями систем у туристично-рекреаційно-
му бізнесі слід розуміти впорядковані рамки 
управлінської, виконавчої, інноваційної ді-

яльності, спрямовані на вдосконалення та розвиток 
туристично-рекреаційного бізнесу.

Існують кілька смислових визначень поняття 
«система». 

За Л. Берталанфі, який був основоположником 
загальної теорії систем, «система» – це «комплекс 
елементів, що взаємодіють між собою» [7]. Можна 
сказати, що система – це довільний набір елементів, 
які дозволять дослідити об’єкт у цілому, розглядаючи 
його як систему зі складними взаємозв’язками. При 
цьому під взаємодією розуміється обмін інформаці-
єю, енергією, речовиною. 

В основі системного підходу лежить ідея ці-
лісності об’єктів і явищ, які досліджуються, і єднос-
ті їх внутрішньої динаміки, а також взаємодії з на-
вколишнім середовищем. Тому досить поширеним 
уявленням про систему є її розуміння як сукупності 
компонентів, що мають конкретну структуру та певні 
зв’язки зі своїм оточенням. 

Системи досить різнорідні, проте вони мають 
ряд спільних рис, а саме, повинні: 
 представляти собою цілісний комплекс взає-

модіючих елементів; 
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 утворювати певну єдність із зовнішнім серед-
овищем; 

  бути елементом системи більш високого рів-
ня (надсистеми). 

Водночас елементи будь-якої системи мають 
виступати системами нижчого рівня (підсистеми).

У ході проведеного дослідження вважаємо до-
цільним запропонувати основні рівні систем у турис-
тично-рекреаційному бізнесі (рис. 1).

ційних послуг, що, своєю чергою, зводиться до ви-
явлення основних завдань у туристично-рекреацій-
ному бізнесі: формування та подальший розвиток 
туристичних і рекреаційних комплексів на території 
України; просування туристично-рекреаційного про-
дукту України на міжнародному та регіональному ту-
ристичних ринках, а також проведення заходів щодо 
підвищення якості обслуговування туристично- 
рекреаційного бізнесу. 

Загальноукраїнський 
рівень

Регіональний рівень

Районний рівень

Міський рівень

Рівень організацій
(підприємств)

Рис. 1. Рівні систем у туристично-рекреаційному бізнесі
Джерело: авторська розробка.

Першим рівнем систем туристично-рекреацій-
ного бізнесу є загальноукраїнський рівень. 
Функціонування туристично-рекреаційного 

бізнесу можливо лише за умови злагодженої співпра-
ці з органами державної влади.

Зокрема, необхідно відзначити зв’язок з інсти-
туційною структурою, що охоплює нормативну та 
законодавчу бази, консульську та митну службу; з фі-
нансово-економічною структурою, яка включає сис-
теми оподаткування та страхування і навіть фінансо-
ві відносини; з науково-дослідною структурою, яка, 
своєю чергою, включає наукові дослідження та впро-
вадження інновацій в туристично-рекреаційному 
бізнесі; а також з кадровою (трудовою) структурою, 
що передбачає наявність професійного персоналу на-
лежної кваліфікації. Державна підтримка полягає в 
стимулюванні потреби населення в послугах турис-
тично-рекреаційного бізнесу. 

На загальноукраїнському рівні системи турис-
тично-рекреаційного бізнесу реалізується розвиток 
нормативно-правових програм, метою яких висту-
пає збільшення показників конкурентоспроможності 
туристично-рекреаційного бізнесу на українському 
ринку, що сприяє задоволенню потреб населення  
у використанні якісно наданих туристично-рекреа-

На загальноукраїнському рівні відбувається 
виявлення таких видів ефективності (ефектів) від ре-
алізації цих основних завдань:

1) економічний, який характеризується залу-
ченням додаткових інвестицій у туристично- 
рекреаційний бізнес за допомогою формуван-
ня певних механізмів державно-приватного 
партнерства з метою організації привабливих 
для туристично-рекреаційного бізнесу умов; 
поліпшенням платіжного балансу завдяки вдо-
сконаленню структури в’їзного туризму, а та-
кож зменшення кількості показників виїзного 
туризму та переорієнтації на внутрішній ринок;

2) соціальний, який забезпечує реалізацію спри-
ятливих умов для підвищення якості життя 
громадян за рахунок туристично-рекреацій-
ної інфраструктури, сприяє задоволенню по-
треб внутрішніх споживачів у якісному від-
починку, а також використання культурних 
цінностей;

3) іміджевий, що зумовлюється створенням по-
зитивного образу країни як суб’єкта, спри-
ятливого для вдосконалення та подальшого 
розвитку туристично-рекреаційного бізнесу, 
поліпшення думки світової громадськості про 
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державу в цілому, а крім того, забезпечує під-
вищення міжнародних рейтингів, у тому числі 
пов’язаних із забезпеченням безпеки в країні, 
і рейтингів, які відображають основні пара-
метри конкурентоспроможності туристично-
рекреаційного бізнесу;

4) бюджетний, до якого слід віднести підви-
щення виплат у податковій сфері, виплат від 
організації та формування об’єктів турис-
тично-рекреаційної інфраструктури, а також 
економію коштів бюджету в результаті під-
вищення міських фінансових надходжень за-
вдяки залученню індивідуальних інвесторів  
у туристично-рекреаційний бізнес.

Другим рівнем систем туристично-рекреацій-
ного бізнесу є регіональний рівень. 

Ефективне функціонування туристично-рекреа-
ційної бізнесу в регіонах неможливо без регу-
лювання, планування, а також координації дій 

структур, відповідальних за її розвиток. Це вимагає 
необхідність розробки комплексного механізму сти-
мулювання туристично-рекреаційного бізнесу на 
регіональному рівні. Виявлені умови розвитку регіо-
нального туристично-рекреаційного бізнесу є певни-
ми чинниками, що впливають на формування меха-
нізму стимулювання. До них належать:

1) дієвий економічний механізм стимулювання 
регіонального туристично-рекреаційного біз-
несу, який передбачає формування системи 
підтримки органами влади, що включає ши-
рокий спектр економічних важелів;

2) розробка та реалізація системи моніторингу 
й оцінки використання туристично-рекреа-
ційного потенціалу;

3) розробка цільових регіональних програм роз-
витку туристично-рекреаційного бізнесу, а та - 
кож створення умов для діяльності, регулю-
вання та контролю підприємств туристично-
рекреаційного бізнесу.

У ході дослідження були виділені основні умови 
розвитку систем на регіональному рівні в туристич-
но-рекреаційному бізнесі:

1) визначення історико-культурних і природно-
географічних особливостей і ресурсів у регіоні;

2) забезпеченість кадровими (трудовими) ре-
сурсами в регіоні;

3) доступність інформації про суб’єкти турис-
тично-рекреаційного бізнесу в регіоні;

4) розвиненість туристично-рекреаційної інф-
раструктури в регіоні;

5) наявність транспортно-логістичної інфра-
структури в регіоні;

6) регіональне планування й управління розви-
тком туристично-рекреаційного бізнесу.

Третім рівнем систем у туристично-рекреацій-
ному бізнесі є районний рівень. Для вдосконалення 

та розвитку туристично-рекреаційного бізнесу на 
рівні районних рад і районних державних адміністра-
цій необхідно вирішувати певні завдання, а саме:

1) удосконалювати нормативно-правове регу-
лювання туристично-рекреаційних локаль-
них систем у районах;

2) розвивати й удосконалювати туристично-ре-
креаційну інфраструктуру (засоби розміщен-
ня, індустрія розваг, сфера обслуговування, 
сфера громадського харчування, транспортне 
обслуговування та ін.);

3) створювати в районах нові пріоритетні турис-
тично-рекреаційні центри;

4) підвищувати якість обслуговування в турис-
тично-рекреаційному бізнесі.

Одним із найбільш важливих завдань районно-
го рівня туристично-рекреаційного бізнесу  
з наведених вище виступає необхідність удо-

сконалення туристично-рекреаційної інфраструк-
тури. Під інфраструктурою в туристично-рекреа-
ційному бізнесі мається на увазі сукупність будівель  
і споруд, комунікаційних та інженерних розв’язок, 
насамперед інформаційних і комунікаційних систем, 
транспортної складової, доріг, що забезпечують до-
ступ споживачів до ресурсів та їх належне викорис-
тання в туристично-рекреаційних цілях.

Четвертим рівнем систем у туристично-рекре-
аційному бізнесі є місцевий рівень. В умовах підви-
щення ролі туристично-рекреаційного бізнесу в укра-
їнській економіці відбувається збільшення вкладень 
міських утворень у розвиток туристично-рекреацій-
ної політики, найважливішою ланкою якої виступає 
туристично-рекреаційна політика органів місцевого 
самоврядування. Управління туристично-рекреа-
ційною діяльністю на міському рівні є необхідною 
умовою для реалізації комфортних умов стосовно 
стабільного формування туристично-рекреаційного 
бізнесу в Україні та подальшого економічного розви-
тку завдяки конкурентоспроможності туристично-
рекреаційного ринку.

Основою фінансової складової міського рівня в 
туристично-рекреаційному бізнесі є міський бюджет, 
який виступає як певний гарант здійснення турис-
тично-рекреаційної політики в конкретному місті, 
реалізації певних завдань міського управління в ту-
ристично-рекреаційному бізнесі.

Державна політика підтримки регіонально-
го розвитку та децентралізації, формування нового 
адміністративно-територіального устрою на осно-
ві об’єднаних територіальних громад (ОТГ) сприяє 
якісному покращенню життєвого середовища для 
мешканців громад, створенню реальних умов для 
всебічного розвитку територій і людських ресурсів, 
формування засад дієвого місцевого самоврядуван-
ня. Наявність достатніх ресурсів у бюджетах малих 
населених пунктів, які мають привабливі туристич-
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но-рекреаційні об’єкти, дає можливість реалізувати 
соціальні й інфраструктурні проєкти, створити умо-
ви для розвитку підприємництва та залучення інвес-
тицій, що забезпечить значний економічний ефект. 

Організація міських фондів з метою економіч-
ного та соціального розвитку сприяє вдосконаленню 
та подальшому розвитку туристично-рекреаційної 
інфраструктури. Основні статті власних доходів бю-
джету міста утворюються за рахунок внесків фізич-
них і юридичних осіб, доходів від проведених торгів 
і аукціонів, а також інших існуючих джерел. Місцеві 
органи влади повинні законодавчо затверджувати рі-
шення щодо створення даних муніципальних фондів.

Ресурси та кошти міських фондів мають усі шан-
си субсидіювати грошові кошти в будівництво під-
приємств туристично-рекреаційної сфери, у місцеві 
бюджети, а також муніципальні установи в туристич-
но-рекреаційній сфері, що сприяє зміцненню турис-
тично-рекреаційної інфраструктури та комунального 
господарства в туристично-рекреаційній сфері.

При формуванні та просуванні туристич-
ного продукту роль органів місцевого само-
врядування полягає в залученні можливостей  
і ресурсів суб’єктів туристично-рекреаційного бізне-
су, які займаються організацією міжнародного та вну-
трішнього туризму. У цьому випадку місцеві органи 
будуть виступати в ролі посередників, допомагаючи 
їм у формуванні, просуванні та реалізації конкурен-
тоспроможного туристичного продукту.

Доцільно розмежувати інфраструктуру турис-
тично-рекреаційного бізнесу як системи на такі під-
системи: забезпечувальну (логістичну), туристичну 
та рекреаційну. 

Об’єднуючою ланкою наведених підсистем ту-
ристично-рекреаційного бізнесу є підприєм-
ства туристично-рекреаційної індустрії, які 

здійснюють формування, просування та реалізацію 
туристично-рекреаційного продукту в системах ту-
ристично-рекреаційного бізнесу. Необхідно відзна-
чити, що основним видом застосування ресурсів у 
туристично-рекреаційному бізнесі є використання 
ключових факторів у даній галузі – критеріїв форму-
вання конкретних соціально-економічних, політичних, 
екологічних, природно-кліматичних умов регіону, а та-
кож взаємозв’язок туристичного регіону із зовнішнім 
середовищем. Завдяки цим умовам формуються осно-
вний характер і стан удосконалення та розвитку інфра-
структури системи туристично-рекреаційного бізнесу. 

Основні елементи підсистем туристично- 
рекреаційного бізнесу зображені на рис. 2.

П’ятим рівнем систем в туристично-рекреацій-
ній сфері є рівень організацій (підприємств). До 
даного рівня систем у туристично-рекреаційному 
бізнесі належать компанії-туроператори; туристич-
ні агентства; підприємства, що надають санаторно- 
курортні послуги (пансіонати, бази відпочинку, сана-

торії); підприємства, головною метою яких є органі-
зація транспортного обслуговування; підприємства, 
що надають послуги громадського харчування; ко-
лективні та індивідуальні засоби розміщення й ін.

Найважливішим елементом даного рівня є ма-
теріально-технічні ресурси, які виступають 
невід’ємною складовою системи в туристич-

но-рекреаційному бізнесі та безпосередньо вплива-
ють на розробку, впровадження та розвиток нового 
конкурентоспроможного продукту, що впливає на 
сприятливий розвиток підприємств та організацій 
туристично-рекреаційного бізнесу. 

Крім матеріально-технічних ресурсів, особливу 
роль в управлінні системами в туристично-рекреа-
ційному бізнесі відіграє кадрове забезпечення. Для 
розвитку рівня організації (підприємств) туристич-
но-рекреаційного бізнесу необхідно враховувати, що 
в туристично-рекреаційному бізнесі кадрове забез-
печення характеризується такими складовими: 
 повністю визначає структуру, професійний  

і кваліфікаційний склад керуючої системи ту-
ристично-рекреаційного бізнесу; 

 виконує функції управління: планування, ре-
гулювання, облік, контроль і аналіз за напрям-
ками туристично-рекреаційної діяльності та 
відповідно до прийнятого в даній організації 
(підприємстві) поділу праці; 

 здійснює консультаційну діяльність і реаліза-
цію продукту/послуги; 

 визначає обмеження та можливості суб’єктів 
туристично-рекреаційного бізнесу та турис-
тично-рекреаційної інфраструктури.

ВИСНОВКИ
Розглянувши особливості формування та функ-

ціонування системи управління туристично-рекре-
аційного бізнесу й узагальнивши системні підходи 
до функціонування бізнесу в цілому [8–11], можна 
окреслити найважливіші завдання державних і міс-
цевих органів управління туристично-рекреаційним 
бізнесом: 
 проведення маркетингових досліджень (про-

гноз, визначення тенденцій розвитку ринку, 
визначення цільових груп споживачів турис-
тично-рекреаційного ринку на національно-
му, регіональному та місцевому рівнях), для 
чого необхідно залучення великої кількості 
експертів, координація зусиль багатьох орга-
нізацій і об’єднань; 

 розробка стратегічних національних, регіо-
нальних і місцевих концепцій розвитку ту-
ристично-рекреаційного бізнесу з рекомен-
даціями щодо їх реалізації для туристично- 
рекреаційних підприємств; 

 інвестиційна та правова підтримка розвитку 
туристично-рекреаційної інфраструктури;
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Рис. 2. Основні елементи підсистем туристично-рекреаційного бізнесу
Джерело: авторська розробка.

 консультаційні послуги з питань реалізації 
концепцій розвитку туристично-рекреацій-
ного бізнесу;

 створення привабливого іміджу країни, регіо-
ну, туристично-рекреаційного центру;

 здійснення рекламних заходів для зв’язків з 
громадськістю.                   
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