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Всебічна підтримка діяльності рекреаційних комплексів, яка 

пов'язана з усіма галузями національного господарства, сприяє 
покращенню функціонування останніх і зростанню соціально-
економічного рейтингу регіону. Саме тому актуальними є поглиблене 
вивчення вагомості рекреаційної сфери в розвитку регіону, 
вдосконалення роботи рекреаційних комплексів та проведення 
прогнозування щодо розвитку рекреаційної сфери в часовому розрізі. 

Дослідження процесу формування наукової думки та підходів 
до окремих аспектів регіонального розвитку склали праці таких 
українських і зарубіжних учених-регіоналістів: Бубенко П.Т., Бабаєва 
В.М., Герасимчук З.В., Стеченко Д.М., Чернюк Л.Г. та ін. 

Рекреаційні комплекси у своїй сукупності виступають одним з 
найважливіших осередків підвищення соціально-економічних 
стандартів життя населення. В наукових дослідженнях недостатньо 
розкриті питання оцінки сукупного соціально-економічного впливу 
рекреаційних комплексів як складової регіону. 

Зважаючи на досвід розвинених країн та беручи до уваги 
прогресивну практику ефективного стратегічного управління 
рекреаційною сферою, регіональна влада має змогу прискорити 
позитивні соціально-економічні перетворення територій. Виходячи з 
необхідності дотримання балансу в регіональному розвитку зазначено 
основні принципи, що за ними повинна здійснюватись регіональна 
політика галузі, керуючись регулюючими прямими та 
опосередкованими засобами, визначеними у дослідженні. Необхідність 
впровадження системи податкового стимулювання реакційних 
комплексів, впровадження кредитування бізнесу у сфері рекреаційної 
діяльності, заснованої як на природних, так на і на ресурсах 
урбанізованої території, є основою для прибуткової роботи 
рекреаційних комплексів. Таким чином, інвестування в розвиток 



регіону набуває привабливості для приватного, іноземного та 
державного капіталів. 

Серед причин, що гальмують розвиток рекреаційних 
комплексів основними назвемо: 

1. Недостатню підтримку з боку держави як у сфері 
фінансування так і з точки зору пропагування здорового образу життя. 

2. Рівень цін на послуги не пропорціональний 
середньостатистичному заробітку.  

3.Недотримання всесвітньо визнаних стандартів якості, 
недовершеність системи контролю якості. 

4. Відсутність єдиної маркетингової політики серед 
рекреаційних комплексів регіонів та держави в цілому. 

Складність проблем з якими стикаються рекреаційні 
комплекси регіону, обумовлює  необхідність розробки напрямків їх 
діяльності. Бажаним автор бачить також реорганізацію цінової 
політики, що сприятиме використанню потенціалу  регіону через 
користування послуг рекреаційних комплексів. Необхідним є 
впровадження  закордонного досвіду ефективного управління 
рекреаційними комплексами трансформованого до особливостей 
менталітету населення та особливостей ведення бізнесу у державі.  

На думку автора, Харківський регіон потребує збільшення 
кількості рекреаційних комплексів, як приватної, так і державної 
форми власності. Отже, реалізація напрямків  з підвищення 
ефективності роботи рекреаційних комплексів може здійснюватись за 
наступними етапами: 

 перше - створення законодавчої  та податкової бази що 
сприятиме стабілізації роботи рекреаційних комплексів та сприятиме 
їх розвитку;  

друге - сприяння на державному рівні організації нових 
рекреаційних комплексів;  

третє - розробка  ефективної моделі управління рекреаційним 
комплексом;  

четверте - впровадження   зваженого тарифно-цінового 
механізму надання рекреаційних послуг населенню. 

З позиції розвитку регіону запропоновані заходи вимагають 
експертної оцінки за сучасними технологіями. Остання виражається у 



вигляді рекомендацій приватним підприємствам, у розрізі 
ціноутворення -  у вигляді встановлення єдиних тарифів для 
рекреаційних комплексів державної власності. 
Відповідно до завдань гармонійного розвитку рекреаційних 
комплексів необхідно поєднувати державне регулювання вплив та 
закони ринкових відносин. Саме така взаємодія є важливою засадою 
стабілізації діяльності рекреаційних комплексів регіону. Комплексний 
підхід до прийняття державних управлінських рішень на основі 
синтезу знань різних наук є необхідним у державному управлінні 
рекреаційними комплексами. Зауважуючи на пріоритетності створення 
конкурентного середовища та розвитку територій регіону відмітимо 
необхідність створення механізму прийняття рішень державними 
органами влади, що задіяні у формуванні та розвитку рекреації в 
регіоні. Регіон потребує системи, яка б дозволила без надмірних 
зусиль визначати ефективність обраного плану розвитку, проводити 
оцінку перспективності окремих дій зі стимулювання рекреаційної 
діяльності в регіоні. 

 


