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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Україна посідає одне з провідних місць за рівнем 

забезпеченості цінними природними лікувальними та історико-культурними 

ресурсами на Європейському континенті, який щорічно відвідує 51 % усіх 

туристів на планеті, що створює об’єктивні передумови для сталого розвитку 

економіки країни за рахунок туризму. Проте, на фоні високих темпів будівництва 

туристичних об’єктів за світовими стандартами, інтеграції областей України до 

міжнародного ринку туристичних послуг та зростання кількості туристичних 

організацій по всій території Україні, базові умови розвитку туризму в регіонах 

характеризуються наявністю глибоких протиріч в організаційній структурі 

управління, спрямованості розвитку, стані якісних і кількісних характеристик 

інфраструктури.  

Забезпечення багатовекторного позитивного впливу туризму на економіку 

кожного регіону, на суспільство й місцеві громади, потребує: формування 

туристичної дестинації як конкурентної територіально-просторової одиниці 

регіонального туристично-рекреаційного комплексу; регулювання і узгодження 

публічних інтересів, що виникають у процесі створення конкурентних переваг 

регіональних туристичних дестинацій; узгодження стратегічного підходу до 

розвитку території з проектами розвитку дестинацій; удосконалення 

організаційної структури публічного управління проектами розвитку 

регіональної туристичної дестинації.  

Вищезазначене актуалізує наукове завдання державного управління – 

формування механізму публічного управління розвитком регіональної 

туристичної дестинації як структурно-функціонального підґрунтя комплексної 

реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристично-

рекреаційного комплексу регіону.  

Сутність туристичних дестинацій, закономірності їх розвитку та роль у 

системі туризму досліджено у працях вітчизняних і закордонних учених: 

Р. Батлер, М. Бойко, С. Гаврилюк, А. Головчан, В. Данильчук, Л. Дядечко, 

В. Євдокименка, В. Захарченко, Х. Кім, Л. Кірьянової, Ю. Леонт’євої, Н. Лейпер, 

А. Мазаракі, К. Макаричевої, С. Медлік, С. Мельниченко, О. Любіцевої, 

В. Семенова, Т. Ткаченко, Ю. Швець, Н. Шмола, Л. Черчик та ін. Значну увагу 

розвитку механізмів публічного управління рекреаційно-туристичною та 

курортною сферою приділили вітчизняні науковці: Ю. Алєксєєва, О. Білотіл, 

М. Блащук, О. Василів, М. Кабушкін, Є. Пархоменко, О. Шаптала та інші. 

Основні аспекти використання органами влади проектного підходу, як одного з 

інноваційних механізмів публічного управління, є об’єктом наукових досліджень 

Т. Безверхнюк, Т. Берегой, І. Дробота, В. Куйбіди, І. Мазура, Є. Морозова, 

В. Рача, Т. Сивак, О. Федорчак, Ю. Шарова, І. Чикаренко та інших відомих 

науковців.  

Аналіз наукового доробку в даній сфері свідчить, що механізм публічного 

управління регіональною туристичною дестинацією лише формується і багато 

організаційно-інституційних та інфраструктурно-технологічних аспектів його 



 

функціонування є неврегульованими. Тому дослідження даного питання є 

актуальним у науковому і практичному аспектах. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи відповідає тематиці досліджень ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України в межах комплексного наукового проекту “Державне 

управління та місцеве самоврядування” за темами науково-дослідних робіт: 

“Механізми узгодження інтересів та координації дій суб’єктів регіональної 

політики при реалізації соціальних проектів” (ДР № 0113U000795) та 

“Державний механізм антикризового проектного управління соціально-

економічними процесами” (ДР № 0115U001263), у межах яких автором, як 

виконавцем, обґрунтовано концептуальні засади формування механізму 

публічного управління проектами розвитку туристично-рекреаційного комплексу 

регіону. 

Мета і завдання дослідження полягають у теоретичному обґрунтуванні 

концептуальних засад організації публічно-управлінської діяльності із 

забезпечення конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу 

регіону та розробленні концептуальної моделі механізму публічного управління 

розвитком регіональної туристичної дестинації в Україні. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі дослідницькі завдання: 

- дослідити передумови і пріоритети реформування публічного управління 

у туристично-рекреаційній сфері, обґрунтувати актуальність використання 

проектного підходу під час формування та реалізації стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу регіону; 

- узагальнити вітчизняний і зарубіжний досвід організації ефективного 

управління туристично-рекреаційним комплексом регіону та сформулювати 

об’єктивні ознаки інституціоналізації механізму публічного управління 

розвитком регіональної туристичної дестинації; 

- здійснити аналіз можливостей формування регіональної туристичної 

дестинації на прикладі Одеської області та визначити ключові фактори 

забезпечення її конкурентоспроможності; 

- обґрунтувати концептуальну модель механізму публічного управління 

розвитком регіональної туристичної дестинації за інтеграційним підходом; 

- розробити організаційну структуру механізму публічного управління 

проектами розвитку регіональної туристичної дестинації; 

- сформулювати рекомендації органам публічної влади щодо розроблення 

портфельної стратегії управління проектами розвитку регіональної туристичної 

дестинації. 

Об’єкт дослідження – система публічного управління туристично-

рекреаційним комплексом регіону в Україні.  

Предмет дослідження – механізм публічного управління розвитком 

регіональної туристичної дестинації. 

Методи дослідження. Теоретичну та методологічну основу дисертаційної 

роботи становлять фундаментальні положення теорії публічного  

  



 

управління, публічної політики, регіонального розвитку, стратегічного та 

проектного управління, ринкової економіки, територіального планування та 

соціального проектування; наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців із 

теорії інституціоналізації управлінських відносин і зв’язків, теоретико-

методологічних основ механізму прийняття проектних рішень, удосконалення 

публічного управління у сфері туризму, методології організації управління 

проектами і проектами розвитку туристичної сфери. Наукові принципи і засоби 

наукового пізнання гарантують достовірність результатів, досягнення 

поставленої мети.  

У дисертації застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи 

дослідження, зокрема абстрагування, узагальнення, аналіз і синтез, індукція й 

дедукція, системний аналіз. За допомогою аналітичного методу здійснено відбір 

наукової інформації за темою дисертації; компаративний та логіко-семантичний 

методи застосовувалися під час дослідження понятійного апарату; за допомогою 

структурно-функціонального аналізу та декомпозиції розроблено інтегровану 

модель механізму публічного управління розвитком регіональної туристичної 

дестинації; для вирішення окремих наукових завдань використовувалися 

відповідні методи економіко-статистичного аналізу та теоретичного 

моделювання. Емпіричною основою дослідження стали нормативно-правові акти, 

що регламентують управлінські відносини суб’єктів публічного управління при 

реалізації проектів і програм у сфері туризму, особисті спостереження автора.  

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в 

обґрунтуванні теоретичних положень і розробленні конкретних пропозицій щодо 

формування механізму публічного управління розвитком регіональної 

туристичної дестинації як структурно-функціонального підґрунтя комплексної 

реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристично-

рекреаційного комплексу регіону. У результаті проведеного дослідження 

отримано нові наукові й практичні результати: 

вперше: 

- обґрунтовано концептуальну модель механізму публічного управління 

розвитком регіональної туристичної дестинації за інтеграційним підходом, 

технологічними перевагами якої є: функціональна – мережева форма організації 

управління дестинацією (координованість, консолідація інтересів, пул ресурсів, 

оптимізація інформаційних потоків та управлінських зв’язків), що уможливлює 

отримання вигоди всіма групами заінтересованих сторін; структурна – 

конкретизація видів взаємодії органів публічної влади в межах кожної фази 

життєвого циклу туристичної дестинації, що сприятиме інституціоналізації 

механізму публічного управління; процесна – стратегічна орієнтація 

портфельного управління розвитком дестинації, що забезпечує розстановку 

пріоритетів між проектами у відповідності зі стратегічними завданнями розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу регіону;  

удосконалено: 

- понятійний апарат науки державного управління в аспекті досліджуваної 

проблеми, зокрема уточнено і представлено авторське визначення понять:  

  



 

“портфельна стратегія управління розвитком туристичної дестинації”, що 

пропонується розглядати як безперервний процес створення та оцінювання 

портфеля стратегічних ініціатив, призначених для досягнення стійких результатів і 

переваг у збільшенні цінностей дестинації та спрямованих на вирішення 

найважливіших проблем розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону в 

умовах фінансових та інших ресурсних обмежень. Поняття “механізм публічного 

управління розвитком регіональної туристичної дестинації”, на відміну від існуючих 

наукових підходів, акцентує увагу на регламенті взаємодії органів публічної влади та 

інших заінтересованих сторін у межах кожної фази життєвого циклу розвитку 

регіональної туристичної дестинації;  

- теоретичні підходи до формулювання принципів туристичного 

проектування, що дозволило виокремити та охарактеризувати інформаційно-

технологічний принцип, що проявляється по-різному під час вирішення 

конкретних завдань у межах туристичної дестинації;  

- методичні підходи до технологізації мережевої форми організації 

публічного управління регіональною туристичною дестинацією шляхом 

створення інформаційно-аналітичної системи просторового аналізу і 

моделювання комплексного освоєння та розвитку туристично-рекреаційних 

ресурсів території;  

набули пoдaльшого розвитку: 

- типологія адміністративних районів Одеської області за рівнем розвитку 

туризму, що дозволило обґрунтовано визначити можливі стратегії якісної зміни 

наявного стану та ключові фактори забезпечення конкурентоспроможності 

регіональної туристичної дестинації; 

- концептуальні положення щодо пріоритетів реформування системи 

публічного управління у туристичній сфері з обґрунтуванням інтеграції 

проектного та стратегічного підходів до забезпечення конкурентоспроможності 

регіонального туристично-рекреаційного комплексу. 

Практичне значення одержаних результатів. Концептуальні положення, 

висновки та рекомендації можуть бути враховані органами публічної влади під 

час реалізації проектів і програм розвитку туристично-рекреаційного комплексу 

регіону, для запровадження мережевого підходу до публічного управління 

розвитком регіональних туристичних дестинацій у інших областях, під час 

розробки та реалізації портфельної стратегії управління розвитком туристичної 

дестинації, а також у процесі навчання персоналу органів публічної влади для 

розвитку проектної компетентності. 

Основні наукові положення дисертаційного дослідження використано у 

діяльності: Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства 

аграрної політики та продовольства України для організації залучення 

заінтересованих сторін до розроблення і реалізації проектів (довідка від 

17.05.2016 № 37-18-1-15/7166); Департаменту туризму та курортів Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України під час підготовки інформаційно-

аналітичних матеріалів до парламентських слухань (довідка від 11.05.2016  

№ 27-14/642); ДУ “Український науково-дослідний інститут медичної 



 

реабілітації та курортології МОЗ України” під час розробки Концепції стійкого 

розвитку рекреаційної зони (довідка від 25.11.2015 № 41-32/2015). 

Особистий внесок здобувача. Наукові положення, розробки і висновки 

дисертаційної роботи є особистим здобутком здобувача. У дисертації не 

використовуються ідеї і розробки, що належать співавторам. Особистий внесок 

здобувача в наукових працях, написаних у співавторстві [1; 2; 8; 10; 14; 20], 

наведено у списку публікацій.  

Апробація результатів дисертації. Основні наукові положення 

дисертаційного дослідження були оприлюднені та обговорені на розширеному 

засіданні кафедри економічної та фінансової політики ОРІДУ НАДУ при 

Президентові України (протокол від 06.06.2016 № 18), а також апробовані в 

навчальному процесі і на науково-комунікативних заходах: “Стратегія 

регіонального розвитку: формування та механізми реалізації” (м. Одеса, 2007 р., 

2008 р.); “Соціально-економічний потенціал регіону та бюджетний процес” 

(м. Одеса, 2011 р.); “Соціально-економічний розвиток регіонів та його 

програмування: цілі, механізми, інструменти” (м. Одеса, 2012 р., 2013 р.); 

“Актуальні проблеми та перспективи розвитку публічного управління” (м. Одеса, 

2013 р.); “Реформування публічного управління: теорія, практика, міжнародний 

досвід” (м. Одеса, 2014 р.); “Геоінформаційні технології в територіальному 

управлінні” (м. Одеса, 2015 р.); “Теорія і практика стратегічного управління 

розвитком галузевих і регіональних суспільних систем” (м. Івано-Франківськ, 2015 

р.); “Сучасні суспільні комунікації: проблеми, пріоритети та першочергові завдання 

в євроінтеграційних процесах” (м. Хелм, Польща, 2015 р.).  

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 

21 працю, у тому числі: 2 – колективні монографії; 8 статей – у наукових фахових 

виданнях України та 1 – у зарубіжному виданні, що індексується наукометричними 

базами; 10 публікацій – у збірниках матеріалів науково-комунікативних заходів. 

Структура обсяг та дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Обсяг основного 

тексту дисертації становить 175 сторінок, у тексті містяться 29 рисунків та 

6 таблиць. Список використаних джерел налічує 319 найменувань. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено мету, 

основні завдання, об’єкт та предмет, методологічні основи дослідження, зв’язок 

роботи з науковими програмами, планами, вказуються положення, що складають 

наукову новизну, наукове та практичне значення дисертаційної роботи, 

наводяться відомості щодо апробації та публікації результатів дослідження, 

вказується структура та обсяг роботи. 

У першому розділі “Теоретичні основи та стратегічні орієнтири 

публічного управління туристично-рекреаційною сферою” досліджено 

передумови та пріоритети реформування публічного управління туристично-

рекреаційною сферою; узагальнено підходи до визначення регіональної  

 



 

туристичної дестинації як об’єкта публічного управління; обґрунтовано 

актуальність використання проектної методології під час формування та 

реалізації стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристично-

рекреаційного комплексу регіону. 

Стратегічним завданням публічного управління туристично-рекреаційною 

сферою є створення системних і комплексних передумов для розвитку туристичної 

індустрії як одного із пріоритетних напрямків для економічного зростання країни та 

наповнення бюджетів всіх рівнів. Аналіз наукових підходів до організації публічно-

управлінської діяльності в туристично-рекреаційній сфері засвідчив наявність 

кількох концептуальних векторів реформування публічного управління у даній 

сфері: інституціональний – удосконалення нормативно-правової бази та 

розроблення стратегічних і програмних документів розвитку туризму відповідно до 

стандартів ЄС; організаційний – приведення у відповідність до стратегічних завдань 

і функцій структури управління туристично-рекреаційною сферою на 

регіональному рівні; інформаційний – створення Державного кадастру природних 

лікувальних ресурсів та курортних територій, забезпечення спільно з місцевими 

органами публічної влади збору актуальних даних щодо показників розвитку сфери 

туризму; економічний – впровадження механізмів економічного стимулювання 

розвитку туризму та рекреації, виділення грантових коштів на співфінансування 

інноваційних та ефективних проектів тощо. 

Глобалізація туристичного ринку вносить корективи в процеси публічного 

управління туристично-рекреаційною сферою – розуміння туристичних територій 

у контексті якісно нових маркетингових позицій і формування нового об’єкта 

управління – туристичної дестинації. Ключовою характеристикою є те, що 

дестинація – це комплексний простір, що включає достатню кількість засобів 

розміщення і туристичних пам’яток, туристичну інфраструктуру, а також 

туристичну спільноту, здатну забезпечити необхідну зайнятість населення у 

сфері туризму і необхідні транспортні зв’язки в середині дестинації. 

Узагальнення наукових досліджень зарубіжних і вітчизняних учених та 

практичного досвіду країн з розвиненою туристичною індустрією дало змогу 

встановити, що дестинації посідають центральне місце в складній ієрархічній 

структурі взаємозалежних елементів туризму та бувають різних таксономічних 

рівнів, що й обумовлює відповідний рівень управлінського процесу.  

В умовах децентралізації влади в Україні та посилення повноважень 

місцевих громад, туристична діяльність на регіональному рівні стає фактором 

консолідації та соціальної інтеграції усіх груп заінтересованих сторін у сталому 

розвитку території. Ідентифікація туристичної дестинації як просторово-

збалансованої, поліструктурної соціально-економічно-природної таксономічної  

одиниці є передумовою раціональної організації туристичної діяльності на 

регіональному рівні. Відповідно, формується новий складний об’єкт публічного 

управління на регіональному рівні – дестинація. Визначено, що регіональна 

туристична дестинація – це інфраструктурно-об’єднані між собою локальні 

дестинації в межах території регіону, які володіють привабливими для 

подорожуючих туристично-рекреаційними ресурсами, що є доступними завдяки  

 



 

наявності системи засобів і служб обслуговування, та доведеними до споживача у 

формі комплексного туристичного продукту сучасними маркетинговими та 

проектними інструментами в системі інтегрованого публічного управління 

забезпеченням конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу 

регіону. 

Доведено, що основою ефективного публічного управління туристично-

рекреаційною сферою є використання інтегрованої сукупності управлінських 

методів та інструментів проектного менеджменту, спрямованих на задоволення 

потреб туристів протягом подорожі через ініціацію й реалізацію проектів у 

дестинаціях. Інтегрований механізм публічного управління акцентує увагу на 

регламенті взаємодії органів публічної влади та інших заінтересованих сторін у 

межах кожної фази життєвого циклу розвитку регіональної туристичної 

дестинації.  

У другому розділі “Аналіз можливостей формування та посилення 

конкурентних переваг регіональної туристичної дестинації на прикладі Одеської 

області” визначено особливості, проблеми та потенційні напрямки розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу (далі ТРК) Одеської області; здійснено 

типологію адміністративних районів Одеської області за рівнем розвитку туризму 

та визначено можливі стратегії якісної зміни наявного стану; досліджено ключові 

фактори забезпечення конкурентоспроможності регіональної туристичної 

дестинації. 

Одеська область обрана пілотним регіоном для аналізу конкурентних 

переваг регіональної туристичної дестинації через те, що на даній території 

одночасно представлено чотири типи інфраструктурно-об’єднаних локальних 

дестинацій: велике місто (Одеса); центри цілеспрямованого розвитку туризму 

(Одеса, Білгород-Дністровський, Шабо, Затока, Вилкове тощо); туристичний 

центр з високою концентрацією вторинних туристичних ресурсів (Одеса); 

курорти (Одеса, Сергіївка, Куяльник тощо).  

Аналіз стану розвитку ТРК Одеської області виявив концептуальну 

помилку в процесі розвитку і просування регіонального туристичного продукту – 

цей процес не носить системного характеру, а представляє набір непов’язаних 

між собою заходів, що реалізуються різними учасниками (владою, бізнесом, 

населенням, асоціаціями тощо) без взаємодії. Стійкою тенденцією рекреаційно-

туристичного розвитку адміністративних районів Одеської області є 

виокремлення специфічних у сфері туризму “точкових” територіальних зон 

концентрації туристичних потоків. Це, з одного боку, сприяло фокусуванню в 

них суб’єктів туристичного бізнесу, а з іншого – зумовило виникнення 

інфраструктурної проблеми – відсутність системи засобів і служб, діяльність 

яких спрямована на задоволення потреб туристів. Через нерівномірність 

концентрації туристичних ресурсів та відмінності внутрішньо-регіонального 

розвитку туристичної інфраструктури, позитивний вплив туристичної діяльності 

на стан регіональної економіки є недостатнім.  

З метою визначення особливостей, проблем та потенційних напрямків 

розвитку туристично-рекреаційного комплексу Одеської області було проведено  

 



 

експрес-аналіз 519 відгуків туристів про відпочинок в м. Одеса й Одеської 

області та проаналізовано офіційну статистичну інформацію за 2009-2014 роки, 

що характеризує діяльність готелів та специфічних закладів розміщення. На 

основі результатів аналітичного дослідження було визначено “кореневу” 

проблему неефективного функціонування ТРК Одеської області – низька 

конкурентоспроможність регіонального туристичного продукту. За 

результатами причинно-наслідкового аналізу побудовано дерево проблем, що 

дозволило визначити причини і можливі реальні наслідки процесів, що 

відбуваються в туристично-рекреаційній сфері Одеської області. Основними 

причинами наявної проблемної ситуації є: економічно неефективна та 

функціонально нераціональна структура спеціалізованих закладів розміщення; 

відсутність комплексних маркетингових досліджень та низькоефективна, 

несистемна маркетингова діяльність суб’єктів туристичного бізнесу; відсутність 

стратегії розвитку територіальних зон туризму як туристичної дестинації, де всі 

елементи взаємозалежні у комбінації: ресурси, інфраструктура, сервіс. 

Отриманий аналітичний матеріал дозволив визначити пріоритетні 

напрямки формування конкурентних переваг регіональної туристичної 

дестинації: забезпечення високої якості пропонованого туристичного продукту 

шляхом приведення різноспрямованих товарів і послуг в єдиний 

взаємозв’язаний комплекс; забезпечення відповідності ціна-якість на туристичні 

продукти шляхом оптимізації організаційно-економічної структури діяльності 

суб’єктів туристичного бізнесу через упровадження кластерної моделі; 

забезпечення ефективного і комплексного використання наявного туристично-

рекреаційного потенціалу шляхом його ідентифікації у межах певної 

територіальної зони – туристичної дестинації. Запропоновані напрями є 

взаємопов’язаними і взаємозалежними й формують стратегічну та пріоритетні 

цілі розвитку регіональної туристичної дестинації Одеської області.  

Для того, щоб регіональна туристична дестинація забезпечувала у 

реальному режимі конкурентоспроможність туристичного продукту, 

необхідним є створення інтегрованої моделі механізму публічного управління, 

що має враховувати дві унікальні особливості: дестинаційну – територіально 

сфокусований розвиток суб’єктів туристичного бізнесу; кластерну – 

внутрішньомережева співпраця суб’єктів публічного управління, туристичної 

діяльності та суб’єктів підприємництва суміжних областей.  

У третьому розділі “Інтегрована модель механізму публічного управління 

розвитком регіональної туристичної дестинації” розроблено концептуальну 

модель публічного управління розвитком регіональної туристичної дестинації за 

інтеграційним підходом; запропоновано організаційну структуру проектного 

механізму публічного управління розвитком регіональної туристичної 

дестинації; обґрунтовано доцільність застосування портфельної стратегії 

управління розвитком регіональної туристичної дестинації.  

Встановлено, що чітке визначення об’єктів і суб’єктів у системі 

публічного управління регіональною туристичною дестинацією, а також у 

кожному з її структурних компонентів, є передумовою оптимізації  

 



 

інформаційних потоків між суб’єктами реалізації управлінських рішень та 

базується на інституціональному характері взаємовідносин. Тому механізм 

публічного управління регіональною туристичною дестинацією – це регламент 

взаємодії органів публічної влади та інших заінтересованих сторін у процесі 

здійснення економіко-правових та організаційно-розпорядчих заходів з 

формування конкурентоспроможного регіонального туристичного продукту. За 

сучасних умов децентралізації влади та посилення ролі місцевих громад, 

адекватним методологічним підходом до консолідованої реалізації державних, 

регіональних і локальних інтересів розвитку регіональної туристичної 

дестинації є інтеграційний підхід.  

Інтеграційний підхід до формування механізму публічного управління 

дестинацією – це не лише спільне використання ресурсів, а й особливі форми і 

технології управління. Інтеграційний підхід передбачає: узгодженість цілей 

діяльності; інтеграцію планування з ресурсами і видатками у розрізі результатів; 

інтеграцію планування управлінських заходів з організаційною структурою; 

інтеграцію планування координаційних заходів і моніторингу; об’єднання і 

координацію всіх інформаційних систем в єдину систему. Результатом 

запровадження інтеграційного підходу є регламент комунікації між суб’єктами 

взаємодії на основі встановлених єдиних принципів циркуляції інформаційних 

потоків, що забезпечить ефективну взаємодію та синхронізацію дій між усіма 

дійовими особами розвитку регіональної туристичної дестинації на всіх фазах її 

життєвого циклу.  

Доведено, що мережа – це найбільш ефективна форма взаємодії 

заінтересованих сторін розвитку регіональної туристичної дестинації, 

технологічним підґрунтям функціонування якої є інформаційно-аналітична 

система просторового аналізу і моделювання комплексного освоєння та 

розвитку туристично-рекреаційних ресурсів у межах певної дестинації. 

Інтеграція мережевої моделі в механізм публічного управління розвитком 

регіональної туристичної дестинації вирішує питання: консолідація інтересів, 

очікувань та ресурсів усіх заінтересованих сторін; володіння унікальною 

компетенцією (публічне управління); проектний підхід до оперативного 

управління; забезпечення комунікацій на далеких відстанях (дистанційна 

взаємодія між децентралізованими інформаційними центрами сприяє 

оптимальному прийняттю управлінських рішень); перехід від вузької 

функціональної спеціалізації до інтегрованого багатопланового управління. 

Підґрунтям структуризації мережевої моделі є інформаційно-технологічний 

принцип туристичного проектування.  

Обґрунтовано, що комплексна реалізація стратегії забезпечення 

конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу регіону 

неможлива без інтеграції в механізм публічного управління інструментарію 

проектного менеджменту з певною організаційною структурою, що визначає 

розподіл відповідальності та повноважень між учасниками проекту, обов’язки і 

відносини звітності, систему прийняття рішень. Механізм публічного 

управління проектами розвитку регіональної туристичної дестинації – це 



 

послідовність взаємопов’язаних дій суб’єктів управління, узгоджених з наявною 

сукупністю засобів і  

регламентуючих методів, що забезпечує перетворення вихідних рішень у 

результат. Ключовим елементом механізму є чітке визначення цілей і ресурсів 

кожного організаційного елементу проекту та процедури їх узгодження. Успіх 

реалізації проекту визначається організаційною структурою управління, яка має 

виробити комплекс взаємодій, спрямованих на своєчасне та якісне виконання 

всіх робіт, що передбачає проект. Організаційна структура проекту розвитку 

регіональної туристичної дестинації не обмежується участю замовника-

інвестора-виконавця, кредитора, підрядників. Вона більш розгалужена і включає 

широке коло заінтересованих осіб. Саме тому важливим в управлінні таким 

проектом є вибір організаційного рівня планування та управління. 

Специфіка проектів розвитку регіональної туристичної дестинації полягає 

в тому, що для їх реалізації необхідним є створення специфічного 

організаційного механізму взаємозв’язку між рівнями публічного управління та 

організаційними елементами проекту. Виділено три основних рівні 

організаційної структури механізму публічного управління проектами розвитку 

регіональної туристичної дестинації: стратегічний – розроблення і реалізація 

стратегії, на основі якої розробляються плани дій для всіх рівнів управління 

(рис. 1); функціональний (проектний) – реалізація комплексу завдань із 

розробки основних документів проекту та контролю за їх виконанням; 

операційний – виконання робочих планів згідно з графіком робіт, у межах 

виділених ресурсів, у відповідності зі встановленими критеріями якості. Для 

ефективного управління проектами доцільно створити відповідну організаційну 

структуру – офіс управління проектами, з метою забезпечення ефективної 

комунікації між стратегічним і функціональним рівнями управління. 

Для підвищення ефективності публічного управління проектами розвитку 

регіональної туристичної дестинації доцільно створити портфель проектів. 

Основною відмінністю портфеля проектів є його стратегічна орієнтація. 

Об’єднання проектів у портфелі дозволяє отримати нову якість управління 

ними, посилити загальний ефект реалізації проектів, а самі портфелі проектів 

стають одним з найбільш дієвих механізмів публічного управління розвитком 

регіональної туристичної дестинації. Управління портфелем проектів – це 

прийняття важливих рішень – визначення пріоритетів, розміщення ресурсів і 

направлення інвестицій. Основне завдання полягає в тому, щоб здійснювати 

управління портфелем наряду з постійним розвитком стратегії туристичного 

бізнесу для отримання максимальної цінності з інвестицій. Стратегічне 

управління портфелем проектів − це безперервний процес створення та 

оцінювання набору (портфеля) стратегічних ініціатив, призначених для 

досягнення стійких результатів і переваг у збільшенні цінностей. Результати та 

переваги, отримані завдяки реалізації цих ініціатив, сприяють здійсненню 

стратегії й дозволяють оцінити ефективність стратегії у створенні цінності.



 

  Заінтересовані сторони (стейкхолдери) 

Органи державного 

управління на 

регіональному рівні 

Органи місцевого 

самоврядування  

Трансрегіональні та 
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структури  

Органи 

саморегулювання в 

туристичній сфері 

Інфраструктурні та 

сервісні об’єкти 

території 

Майно, 

фінансові 

ресурси, 

дозволи, 

регуляторні 

функції 

Витрати, пов’язані з 

утворенням 

інституції, дозволи, 

спец. законодавчо-

нормативні 

документи  

Трудові, 

інтелектуальні, 

інформаційні, 

фінансові ресурси, 

майно  

Майновий 

комплекс, 

трудові ресурси 

Офіс управління проектами – проектування заходів зі створення та розвитку регіональної 

туристичної дестинації, балансування портфеля проектів 

Звітність 

Варіанти організаційної структури 

Комунальне підприємство (КП) – формування складу і 

керівництво якого здійснюється обласною радою. Діяльність КП 

включає в себе елементи комерційної діяльності з 

використанням доходів від інвестування тимчасово вільних 

фінансових ресурсів на поповнення коштів КП, які будуть 

становити додаткові надходження від позабюджетних джерел 

Консолідація та узгодження інтересів у процесі спільної роботи над розробленням і реалізацією стратегії конкурентоспроможності 

Організаційні, майнові, економічні та управлінські позиції реалізуються на платформі публічно-приватного партнерства 

Рис. 1. Організаційна структура механізму публічного управління проектами розвитку регіональної туристичної 

дестинації на стратегічному рівні  
 

Регіональна туристична організація – некомерційна 

організація, формування складу і керівництво якої 

здійснюється радою директорів. Працює на засадах 

публічно-приватного партнерства. Основним джерелом 

фінансування є гранти, надходження від партнерів, 

членські внески. 



 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено нове вирішення наукового завдання державного 

управління, що полягає в теоретичному обґрунтуванні концептуальних засад 

організації публічно-управлінської діяльності із забезпечення 

конкурентоспроможності туристично-рекреаційного комплексу регіону та 

розробленні концептуальної моделі механізму публічного управління 

розвитком регіональної туристичної дестинації. Узагальнення результатів 

дослідження дало підстави сформулювати низку висновків і рекомендацій, що 

мають теоретичне і практичне значення. 

1. Дослідження передумов та пріоритетів реформування публічного 

управління у сфері туризму дозволило зробити висновок, що першочерговим 

завданням є створення відповідного інституціонального середовища для 

стійкого розвитку туристично-рекреаційного потенціалу регіонів, створення 

туристичних дестинацій, формування конкурентоспроможного регіонального 

туристичного продукту. Вирішальна роль в організації ефективної системи 

управління туристично-рекреаційним комплексом регіону належить органам 

публічної влади, які шляхом введення інституційних обмежень і впровадження 

ефективних механізмів їх дотримання, зможуть забезпечити рівноправність усіх 

заінтересованих сторін розвитку дестинації у реалізації публічних економічних 

інтересів через проекти. Доведено, що основою формування та реалізації 

стратегії забезпечення конкурентоспроможності туристично-рекреаційного 

комплексу регіону має стати проектний підхід, побудований на інтеграції 

публічно-управлінських функцій, інструментарію когнітивного маркетингу і 

технології туристичного проектування, що дає можливість конвертувати 

стратегічний план розвитку території у конкретні проекти й програми.  

2. Аналіз вітчизняного і зарубіжного досвіду організації ефективного 

управління туристично-рекреаційним комплексом регіону засвідчив, що 

основою забезпечення його конкурентоспроможності є здатність органів 

публічної влади вибудовувати ефективний механізм прийняття й реалізації 

управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію туристичної діяльності в 

дестинаціях. Важливою проблемою створення дієвого механізму публічного 

управління розвитком туристичної дестинації на регіональному рівні є 

організація ефективної взаємодії між інституційно різними дійовими особами 

та досягнення необхідного рівня децентралізації. Ефективна реалізація 

управлінських рішень безпосередньо залежить від інституціонального 

характеру відносин між суб’єктами публічного управління та іншими 

заінтересованими сторонами. Першою ознакою інституціоналізації механізму 

публічного управління розвитком регіональної туристичної дестинації є 

нормативно-правове регулювання проектної діяльності в системі публічного 

управління. Наступною ознакою інституціоналізації даного механізму є 

закріплення форм і способів взаємодії заінтересованих сторін розвитку 

регіональної туристичної дестинації. Найважливіше значення в цьому питанні 

має інформаційне забезпечення. Фінансова компонента механізму публічного 

управління розвитком регіональної туристичної дестинації також потребує 



 

інституціоналізації, що передбачає сплановані та розраховані дії із 

забезпечення адресності використання державних коштів. 

3. З метою об’єктивного визначення ключових факторів забезпечення 

конкурентоспроможності регіональної туристичної дестинації було проведено 

двоетапне дослідження особливостей територіальної та функціональної 

організації туристично-рекреаційного комплексу регіону: порівняння стану 

розвитку регіональної туристичної дестинації Одеської області з іншими 

регіонами України; визначення відповідності рівня розвитку туристичної 

індустрії в локальних туристичних дестинаціях сучасному потенціалу 

природно-рекреаційних ресурсів в адміністративних районах Одеської області. 

Узагальнення результатів аналітичного дослідження дозволило сформулювати 

стратегічні пріоритети розвитку регіональної туристичної дестинації та 

комплекс умов, необхідних для створення конкурентоспроможного 

регіонального туристичного продукту. Доведено, що конкурентоспроможність 

туристичного продукту безпосередньо залежить від організаційно-

управлінських та економічних умов, що створені органами публічної влади в 

регіональній туристичній дестинації. Запропоновано критерії оцінки 

конкурентоспроможності туристичного продукту регіональної дестинації за 

параметрами “якість-споживча цінність”, “ціна-якість-цінність враження” та 

“ціна-ринкова цінність (імідж)”.  

4. Запропоновано концептуальну модель механізму публічного 

управління розвитком регіональної туристичної дестинації, функціональною 

особливістю якої є інтеграція сучасних технологічних підходів до управління: 

мережевої форми взаємодії, що передбачає здійснення спільних дій, спільне 

використання ресурсів і компетенцій двох або більше самостійних учасників 

(індивідуальних або інституційних) однієї або кількох територій для спільного 

досягнення цілей кожного з учасників; проектного підходу, побудованого на 

інтеграції управлінських функцій і структуризації процесів проекту, 

спрямованих на ефективне досягнення його цілей шляхом застосування 

сучасних методів і способів, техніки і технології управління для отримання 

запланованих результатів проекту щодо складу й обсягу робіт, вартості, часу, 

якості та задоволення учасників проекту; спеціалізованого програмного 

забезпечення на основі ГІС-технологій для вирішення завдань моделювання, як 

процесів функціонування і розвитку дестинацій, так і управляючих впливів; 

стратегічного портфельного управління, що дозволяє отримати від них 

максимум цінності шляхом створення міцних зв’язків між стратегією та 

безліччю проектів. 

5. Обґрунтовано, що ефективна реалізація проектів розвитку регіональної 

туристичної дестинації неможлива без специфічної організаційної структури 

механізму публічного управління, що забезпечує: 

- організацію структури системи, що управляє – правила, організаційно-

правові норми і стандарти, що визначають та регулюють структуру управління, 

обов’язки, права та відповідальність суб’єктів управління проектом, 

організацію процесу їх діяльності;  

  



 

- організацію процесу функціонування системи, якою управляють – 

розподіл робіт між виконавцями, ресурсне забезпечення цих робіт, мотивацію 

та стимулювання працівників;  

- організацію специфічної інфраструктури, здатної забезпечити 

оптимізацію взаємозв’язку між суб’єктами публічного управління та 

організаційними елементами проектного процесу.  

Доведено доцільність виділення трьох основних рівнів організаційної 

структури механізму публічного управління розвитком регіональної 

туристичної дестинації: стратегічного, проектного та операційного. Для 

кожного рівня запропоновано модель організаційно-функціональної структури, 

здатної ефективно вирішувати поставлені завдання.  

6. Доведено, що для підвищення ефективності публічного управління 

проектами розвитку регіональної туристичної дестинації необхідно створювати 

портфелі проектів, основною відмінністю яких є стратегічна орієнтація. 

Об’єднання проектів у портфелі дозволяє отримати нову якість управління 

ними, посилити загальний ефект реалізації проектів, а самі портфелі проектів 

стають одним із найбільш дієвих механізмів публічного управління розвитком 

дестинації. Портфельний підхід до управління розвитком дестинації 

передбачає: розстановку пріоритетів між проектами у відповідності зі 

стратегічними завданнями розвитку території; розподіл ресурсів між 

проектами, згідно з пріоритетами. Стратегічне управління портфелем проектів 

− це безперервний процес створення та оцінювання набору (портфеля) 

стратегічних ініціатив, призначених для досягнення стійких результатів і 

переваг у збільшенні цінностей. 

7. Розроблено рекомендації органам публічної влади щодо запровадження 

портфельної стратегії управління проектами розвитку регіональної туристичної 

дестинації:  

- відповідальним за формування, управління та реалізацію портфеля 

проектів розвитку дестинації є місцевий орган публічної влади, що законодавчо 

відповідає за формування стратегічних пріоритетів і програм розвитку 

території. Проте, ключовим моментом портфельного управління є 

компетентність персоналу та рівень зрілості організації, що реалізує проектний 

підхід. Суб’єкту публічного управління, уповноваженому в питаннях 

менеджменту туристичної дестинації, необхідно забезпечити навчання 

персоналу та організувати структурний підрозділ − офіс управління проектами; 

- розробляючи стратегію розвитку туризму в регіоні, відповідному 

структурному підрозділу органу публічної влади, під час планування нових 

стратегічних цілей, варто їх розглядати через призму проектного підходу. 

Необхідно визначити систему критеріїв оцінки цілей розвитку дестинації та 

процедуру відбору елементів портфеля у просторі заданих критеріїв. До 

портфеля проектів мають потрапити лише ті проекти, що приносять найбільшу 

користь, задовольняють ресурсним обмеженням і відповідають стратегічним 

цілям. 

  



 

8. Перспективами подальших наукових досліджень з даного напряму має 

стати формування інтеграційних і координаційних механізмів стратегічного 

портфельного управління розвитком туристичних дестинацій. 
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АНОТАЦІЇ 

 

Левицький А.О. Механізм публічного управління розвитком 

регіональної туристичної дестинації. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного 

управління за спеціальністю 25.00.02 – механізми державного управління. – 

Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, Одеса, 2016.  

У дисертації наведено нове вирішення наукового завдання державного 

управління, що полягає в обґрунтуванні теоретичних положень і розробленні 

конкретних пропозицій щодо організації публічно-управлінської діяльності у 

сфері туризму та курортів, сукупність яких сприятиме системному розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу регіону через запровадження в практичну 

діяльність проектного підходу до публічного управління розвитком 

регіональної туристичної дестинації.  

На основі визначення особливостей сучасних методологічних підходів до 

організації публічно-управлінської діяльності у сфері туризму та курортів 

обґрунтовано засади їх удосконалення в організаційно-технологічному аспекті, 

що дозволило довести доцільність формування інтегрованої моделі проектного 

механізму публічного управління розвитком регіональної туристичної 

дестинації, розробити його організаційну структуру з конкретизацією видів 



 

взаємодії органів  

 

публічної влади в межах кожної фази життєвого циклу туристичної дестинації 

та обґрунтувати мережевий підхід до публічного управління розвитком 

регіональних туристичних дестинацій. 

Ключові слова: стратегічний підхід, проектний підхід, туристично-

рекреаційний комплекс, механізм публічного управління, регіональна 

туристична дестинація, інтегрована модель, мережевий підхід до публічного 

управління. 

 

Левицкий А.О. Механизм публичного управления развитием 

региональной туристической дестинации. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата наук 

государственного управления по специальности 25.00.02 – механизмы 

государственного управления. – Одесский региональный институт 

государственного управления Национальной академии государственного 

управления при Президенте Украины, Одесса, 2016. 

В диссертации представлено новое решение научной задачи 

государственного управления, которое заключается в обосновании 

теоретических положений и разработке конкретных предложений по 

организации публично-управленческой деятельности в сфере туризма и 

курортов, совокупность которых способствует системному развитию 

туристическо-рекреационного комплекса региона через внедрение в 

практическую деятельность проектного подхода к публичному управлению 

развитием региональной туристической дестинации.  

На основе определения особенностей современных методологических 

подходов к организации управленческой деятельности в сфере туризма и 

курортов обоснованы направления их усовершенствования в организационно-

технологическом аспекте, что позволило доказать целесообразность 

формирования интегрированной модели механизма публичного управления 

развитием региональной туристической дестинации, разработать его 

организационную структуру с конкретизацией видов взаимодействия органов 

публичной власти в пределах каждой фазы жизненного цикла туристической 

дестинации и обосновать сетевой подход к публичному управлению развитием 

региональных туристических дестинаций.  

 Ключевые слова: стратегический подход, проектный подход, 

туристическо-рекреационный комплекс, механизм публичного управления, 

региональная туристическая дестинация, интегрированная модель, сетевой 

подход к управлению.  

 

Levytskyy А. О. Mechanism of public administration of regional tourist 

destination development. – As the manuscript. 

The Thesis for a Candidate Degree in Public Administration, Specialty 

25.00.02 - Mechanisms of Public Administration. – Odessa Regional Institute for 



 

Public Administration of the National Academy for Public Administration, under the 

President of Ukraine, Odessa, 2016. 

The thesis shows new solution of scientific assignment of public administration 

- substantiation of theoretical principles and development of specific proposals for the 

organization of public management activities in tourism and resort industry. The 

combination of these principles and proposals will facilitate systematic development 

of tourism and recreational sector in the region through the implementation of project 

approach into practical activities of public management of regional tourist destination 

development. 

It is proved that basis for the formation and implementation the strategy of the 

ensuring of tourism and recreational sector competitiveness in the region has to 

become the project approach built on the integration of governmental functions, tools 

of cognitive marketing and technology of tourism planning, which makes it possible 

to convert the territory strategic development plan into specific projects and 

programs. Successful implementation of the strategic development goals in tourism 

and recreation industry requires not only significant financial costs, but also well-

organized management of work progress at all stages, which depends on the skills, 

experience, and personal leaders’ abilities. Professional application of tools, methods 

and techniques of project management will allow public administration entities in the 

tourism industry to ensure the effectiveness of project activities, reduce costs and 

execute the project in time. Project approach as a convergence of traditional and 

innovative methods and technologies, forms a basic platform for the adoption and 

implementation of effective management decisions within existing and new programs 

as both medium-term and strategic nature. The strategic approach is to be directly 

corresponded to the project approach - no matter how well the tourism development 

strategy is written, if it is not supported by specific projects, it can remain on paper. 

This project approach exactly makes it possible to convert the strategic plan into 

specific projects and programs of a particularly territory development. The 

combination of strategic and project approach provides an opportunity to form a 

strategic project portfolio as an effective mechanism for the public management of 

destination development. 

It is grounded that the product of strategic goals realization of regional tourism 

and recreational complex development (TRC) is a tourist destination, which 

functioning in real time creates competitive advantages of tourism product that are 

the result of management and marketing activities. To make the concept of tourist 

destinations work it is necessary to create a certain management model. 

The management model of formation and strengthening of the regional TRC 

competitive advantages must take into account two unique features: destination - 

territorially focused development of tourism business entities; cluster – on-net 

collaboration of public administration entities, tourism activities and business entities 

of related areas. Respectively, the management model should have two visualizations 

to make better management decisions, the functional – activities on the organization 

of competitive advantages creating process; the spatial – activities on the 



 

implementation of competitive advantages creating process in certain territorial 

locations. Based on the definition of the features of modern methodological 

approaches to public management activities in the field of tourism and resorts 

principles of their improvement in organizational and technological aspects are 

grounded. It has made possible to prove the feasibility of forming an integrated 

model of project mechanism for public management of regional tourist destination 

development, to develop its organizational structure with the specification of 

interaction types of public authorities within each phase of the life cycle of tourist 

destination and substantiate the network approach to public administration in regional 

tourist destinations development. 

The network model - is a form of public administration of destination by 

creating opportunities for all groups of stakeholders to obtain benefit. Functional 

advantages of network mechanisms of public administration development of regional 

tourism destination is: consolidation of interests, expectations and resources of all 

stakeholders; possession of a unique competence (public administration); project 

approach to operational management; ensuring the communications over long 

distances, distance interaction between decentralized information centers facilitates 

optimal decision-making; transition from narrow functional specialization to an 

integrated multilateral governance. 

Application of integrated approach to the formation of mechanism network 

model of public administration of destination - is not just sharing resources but also 

special forms and management technologies. Integration approach implies: the 

coherence of purposes; integration planning with resources and expenditures in terms 

of results; integration planning of administrative measures with organizational 

structure; integration planning of coordination measures and monitoring; unification 

and coordination of all information systems into a single system. 

Key words: strategic approach, project approach, tourist and recreational 

complex, public administration mechanism, regional tourist destination, the 

integrated model, network approach to public administration. 
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