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Abstract. In this article we give the model of economic mechanism of interaction management 

of participants of the regional tourism market, which involves the identification and selection 

of priority directions of cooperation of market participants. We constructed the concept of 

synergies in the management of the development of the tourist market using appropriate 

mathematical economic models that are based on the territorial principle localized tourism 

development. The approach to the formation of coordinated interaction mechanisms is to 

construct a compromise area within which selected stimulating action to ensure the interest of 

each participant in the most efficient operation of the whole tourist market. The mechanism of 

coordinated interaction on the tourist market is formed as a set of mechanisms: identification 

plan, actual selection, promotion and evaluation of efficiency as a result of balancing the 

interests of all market participants.

Keywords: tourist market, economic mechanism, region, interac!on management.

Вступ. В контексті формування ефективної системи управління взаємодією учасників 

регіонального туристичного ринку представляється доцільним застосування системного підходу при 

розробці відповідного механізму управління. При цьому необхідно виділити клас управлінських задач, 

що виникають в процесі взаємодії, для вирішення яких доцільно застосування відповідних економіко-

математичних моделей. Такий науковий підхід спирається на якісні моделі систем з урахуванням 

швидко мінливих чинників зовнішнього середовища.

Управління розвитком туристичного ринку в контексті організації взаємодії його учасників можна 

визначити як проблемно-орієнтоване, тобто, таке управління спрямоване на усунення дисбалансу 

між створенням умов для повного і якісного задоволення потреб населення регіонів у туристичних 

послугах з урахуванням наявного і прогнозованого попиту, ресурсного потенціалу та рівня соціально-

економічного розвитку регіону, та збереженням і захистом його природного, етнокультурного, історично-

архітектурного потенціалу. 

В рамках проблемно-орієнтованого управління регіональний туристичний ринок розглядається як 

система мезоекономічного рівня і як сукупність економічних підсистем, що описуються за допомогою 

ієрархічного комплексу моделей, які відображають різні аспекти функціонування ринку. При цьому 

розглядають такі предметні принципи: екологічності та стійкості (передбачає такий розвиток, при 

якому економічне зростання обумовлюється екологічною рівновагою, збалансованістю економічної 

та соціальної сфер, врахуванням інтересів майбутніх поколінь), інноваційності (полягає в державній 

підтримці новацій, спрямованих на більш повне і якісне задоволення потреб людей в туристичних 

продуктах і послугах), соціальної орієнтованості (передбачає гарантування доступності туристичних 

послуг для населення даного регіону), рівноваги (передбачає збалансований розвиток основних галузей 

економіки регіону), регіональної специфічності (передбачає обов’язкове врахування наявних природно-

кліматичних, культурно-історичних особливостей регіону при розробці стратегій розвитку туристичного 

ринку), врахування лабільності і логістичності (означає необхідність врахування нестійкості попиту на 

туристичні продукти і послуги, викликаної суб’єктивними причинами і об’єктивно зумовленими змінами 

інтенсивності туристичного потоку). 
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Аналіз останніх досліджень. Проблемам розвитку ринку туристичних послуг присвячено 

наукові праці таких вчених як: Л. Дядечко1, Т. Перекрест2, М. Борущак3, О. Любіцева4, Н. Остап’юк5, Л. 

Гонтаржевська6, М. Войнаренко7, В. Гречаник, І. Криховецький, Н. Луцька8, І. Дишловий9, О. Лютак, Л. 

Михальчук10, В. Семенов11, Т. Яхно, С. Зіник12 та ін.

Однак, варто відзначити недостатність належного відображення в наукових дослідженнях 

соціально-економічної значущості розробки науково-методичних підходів щодо організації ефективної 

співпраці учасників регіонального туристичного ринку внаслідок запровадження відповідних 

економічних механізмів управління, в яких основний акцент переноситься на створення якісного 

туристичного продукту і стимулювання сталого соціально-економічного розвитку регіону.

Цілі статті. Метою статті є розробка моделі економічного механізму управління взаємодією 

учасників регіонального туристичного ринку в рамках концепції узгодженої взаємодії на ринку з 

визначенням критеріїв, принципів і підходів формування окремих механізмів узгодженої взаємодії. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Управління розвитком регіонального туристичного 

ринку повинно задовольняти потреби споживачів якісним туристичним продуктом і послугами, 

стимулюючи при цьому стійкий соціально-економічний розвиток регіону. Виходячи з представлених 

цілей, можна визначити основні задачі управління:

– розвиток інфраструктури регіонального туристичного ринку;

– підвищення якості туристичних продуктів і послуг, пропонованих на ринку;

– створення умов для збільшення обсягів приватних інвестицій і зростання конкуренції;

– збереження і відтворення природних ресурсів регіону;

– розширення ринку праці та підвищення зайнятості населення регіону;

– активізація в’їзного та внутрішнього туризму в регіоні.

Застосування моделювання в значній мірі обумовлено необхідністю дослідження складних 

систем, якою і є туристичний ринок, що включає в себе множину елементів різної природи, і залежності 

між елементами яких носять як кількісний, так і якісний характер. 

Невпорядкованість організаційної структури управління розвитком туристичного ринку в 

значній мірі зумовила низьку ефективність його державного регулювання. Реорганізаційні методи 

далеко не завжди ведуть до зростання авторитету державних інститутів управління в даній сфері і, 

що особливо важливо, до принципової зміни структури управління розвитком туристичного ринку. 

Відсутність узгодження на рівні держави стратегії і тактики розвитку туристичного ринку за наявності 

багатьох відомчих органів управління (управлінь, відділів, рад, об’єднань тощо) стає тягарем у 

реалізації туристичного потенціалу регіонів України. Це свідчить про об’єктивну необхідність у 

міру зростання економічної значущості туристичної сфери в розвитку регіону створення ефективної 

організаційної структури державного регулювання туристичного ринку. Економічна, організаційна 

та правова відособленість учасників регіонального туристичного ринку об’єктивно породжує умови 

локалізації функцій управління в рамках професійних інтересів даного ринку. Внутрішня ринкова  

 

1 Дядечко, Л. (2007). Економіка туристичного бізнесу. Київ: Центр навчальної літератури.
2 Перекрест, Т. (2012). Оцінювання економічної ефективності туризму: науково-практичний аспект. Вісник 
економічної науки України, 1, 121–126.
3 Борущак, М. (2006). Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів. Львів: ІРД НАН 
України.
4 Любіцева, О. (2005). Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). Київ: «Альтерпрес».
5 Остап’юк, Н. (2010). Моделювання туристичного ринку України. Інституціональний вектор економічного 
розвитку, 3(1), 127–133.
6 Гонтаржевська, Л. (2008). Ринок туристичних послуг в Україні. Донецьк : Східний видавничий дім.
7 Войнаренко, М. (2007). Кластерні моделі об’єднання підприємницьких структур у туристичній галузі та сфері 
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8 Гречаник, В., Криховецький, І., Луцька, Н. (2006). До проблем розвитку туризму: світ і Україна. Вісник ДІТБ. 
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конкуренція значно посилює цю відособленість, що формує замкнутість цієї сфери бізнесу на власних 

інтересах. Зазначені процеси ускладнюють процес реалізації спільних цілей, так як кожен учасник 

прагне максимально реалізувати свої власні інтереси в першу чергу, причому часто на шкоду партнеру, 

тобто реалізує прагнення отримати власні максимальні переваги. Все це ускладнює процеси вирішення 

спільних задач, які природно випливають із специфіки функціонування туристичного ринку в рамках 

певного регіону.

Керуючій підсистемі туристичного ринку, в якості якої в більшості випадків виступають відповідні 

відділи регіональних органів влади, достатньо складно організувати спільні зусилля незалежних 

господарюючих суб’єктів, консолідувати спільні дії на вирішення пріоритетних регіональних проблем, 

що сприяють створенню більш прийнятних умов розвитку туристичного ринку в цілому. Фактично, 

регіональні органи управління не мають достатньо дієвих важелів впливу і можливостей ефективно 

управляти суб’єктами туристичного бізнесу, тому їх діяльність обмежується регулюючою і контрольно-

координуючою функціями, що фіксує основні параметри розвитку туристичного ринку та організацією 

окремих заходів. 

Вирішити дану проблему можна в рамках концепції узгодженої взаємодії при управлінні 

розвитком туристичного ринку з використанням відповідних моделей, які спираються на територіально-

локалізований принцип розвитку туризму. У контексті вищезазначеного механізм формування 

ефективних рішень з управління взаємодією на регіональному туристичному ринку, метою якого є 

забезпечення ефективного функціонування туристичного ринку представлений на рис. 1.

Даний механізм заснований на застосуванні моделей для ідентифікації та вибору пріоритетних 

напрямів взаємодії учасників туристичного ринку. Сам процес моделювання взаємодії складається з 

певних етапів (рис. 2).

Дослідження взаємодії чинників дозволяє оцінювати міру їх впливу з часом, що спричинює зміну 

їх стану (значення). Поведінка (стан) системи може бути описана на основі значень системних змінних, 

що робить можливим використання класичних підходів з теорії систем, зокрема, для моделювання, 

аналізу динаміки, управління. Аналіз ключових ознак, взаємозв’язків між ними дозволяє виявити 

структуру проблеми (системи), знайти найбільш значущі чинники, що впливають на неї, оцінити вплив 

чинників один на одного. 

Якщо виділені цільові та вхідні чинники, на які можна впливати, то коло вирішуваних задач включає 

оцінку досяжності цілей, розробку сценаріїв і стратегій управління, пошук управлінських рішень13. 

Задачу аналізу ситуацій взаємодії можна розділити на два типи: статичні і динамічні. Статичний аналіз, 

або аналіз впливів – це аналіз досліджуваної ситуації за допомогою вивчення структури взаємовпливів 

в процесі взаємодії. 

Прийняття рішень з управління взаємодією на туристичному ринку – це складний багатоаспектний 

процес, що протікає в умовах ризику і невизначеності. Для вирішення проблем і прийняття рішень 

за умови наявності альтернатив або варіантів стратегії можна використовувати платіжну матрицю як 

одну із моделей статистичної теорії рішень14. Вона особливо корисна, коли необхідно встановити, яка 

стратегія в найбільшій мірі буде сприяти досягненню цілей.

Моделювання сценаріїв взаємодії в сукупності з використанням стратегічного підходу до 

управління відіграє ключову роль у науково обґрунтованому процесі управління, оскільки надає 

можливість врахувати всі чинники, як зовнішні, так і внутрішні. Оскільки необхідний системний погляд 

на всі процеси управління та прийняття рішень щодо вибору альтернатив взаємодії пропонується 

інструментарій з включенням моделювання, що дає можливість розробляти рекомендації (заходи) для 

стратегічного планування.

Необхідність узгодження взаємодії викликана тим, що при відсутності збалансованості інтересів 

всіх учасників туристичного ринку знижується ефективність його функціонування. Проблема полягає 

у відсутності єдиної концепції формування моделей і механізмів узгодженої взаємодії, адаптованих до 

реальних ринкових умов господарювання, здатних забезпечити стійкість функціонування регіонального 

туристичного ринку, коли враховуються інтереси всіх його учасників. Для вирішення поставленої 

проблеми визначимо концепцію формування механізмів узгодженої взаємодії учасників регіонального 

туристичного ринку. Така концепція реалізує три функції – пояснювальну, передбачення і припису, 

включаючи принципи і критерій вибору механізмів узгодженої взаємодії, підхід до формування  

13 Кизим, М., Гейман, О. (2009). Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, 
особливості, механізм. Регіональна економіка, 4, 16–23.
14 Литвак, Б. (2002). Разработка управленческого решения. Москва: Дело.
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Рис. 1. Механізм управління взаємодією на регіональному туристичному ринку
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Рис. 2. Етапи моделювання взаємодії на регіональному туристичному ринку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

механізмів і областей компромісу, задаючи межі змін параметрів і умов взаємодій. Слід визначити 

параметри і умови взаємодії, за допомогою яких можливо погоджувати різноспрямовані інтереси. 

На їх основі визначаються способи (методи) узгодження взаємодій і методики розробки моделей для 

прикладних задач управління розвитком регіонального туристичного ринку.

Механізми узгодженої взаємодії формуються на основі області компромісу шляхом перерозподілу 

прибутку в явному вигляді (функції стимулювання) або параметричної координації.

Елементами концепції формування механізмів узгодженої взаємодії на регіональному 
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компромісу, класифікація параметрів взаємодії, методи узгодження взаємодії, модель узгодження 

взаємодії при розв’язанні практичних задач управління.
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Принципи формування механізмів узгодженої взаємодії на регіональному туристичному ринку 

такі:

– цілісність – механізм повинен бути цілісною системою управління з можливістю поділу 

на взаємозв’язані підсистеми (прийняття рішень учасниками туристичного ринку, планування і 

стимулювання);

– цілеспрямованість – механізм повинен забезпечувати найефективніше функціонування 

регіонального туристичного ринку за умови досягнення оптимальних значень цільовими функціями 

кожного з учасників;

– стійкість – механізм узгодженої взаємодії повинен забезпечувати стійке функціонування 

регіонального туристичного ринку;

– комплексність – механізм повинен враховувати обмеження співпраці учасників регіонального 

туристичного ринку, оскільки всі вони взаємозв’язані маркетинговим ланцюгом;

– неперервність – механізм повинен забезпечувати узгодження взаємодії протягом довгострокового 

періоду, оскільки внутрішнє і зовнішнє середовище туристичного ринку динамічно змінюються.

Крім того, можна виділити низку специфічних принципів формування механізмів взаємодії, а 

саме:

– орієнтація механізмів на споживача, оскільки результати функціонування туристичного ринку 

залежать від споживачів, а тому слід враховувати наявні та потенційні потреби, забезпечувати зростаючі 

вимоги і прагнути перевершити очікування споживачів;

– залучення всіх учасників туристичного ринку в процес виробництва туристичного продукту і 

послуг і їх просування;

– впровадження методів мотивації, забезпечення взаємовигідної взаємодії між усіма учасниками 

ринку.

Критерієм формування механізмів взаємодії в загальному вигляді є сумарна корисність 

функціонування всіх учасників туристичного ринку. Під корисністю, зокрема, розуміється чистий 

прибуток туристичних підприємств за підсумками роботи за рік, чистий приведений дохід за весь 

життєвий цикл інвестиційного проекту, дисконтований грошовий потік.

Підхід до формування механізмів узгодженої взаємодії полягає в побудові області компромісу, 

всередині якої вибираються стимулюючі дії, що забезпечують зацікавленість кожного учасника в 

найефективнішому функціонуванні всього туристичного ринку. Запропонований підхід включає такі 

етапи: формування плану за умови узгодженої взаємодії; формування фактичних станів за відсутності 

узгодженості; визначення стимулюючих дій, що забезпечують стійкість функціонування туристичного 

ринку і зацікавленість кожного учасника в узгодженій взаємодії.

На першому етапі визначаються оптимальні стани і параметри взаємодії на туристичному ринку, 

при яких сумарна корисність всіх учасників максимальна. На другому етапі в залежності від значень 

корисності учасників до і після узгодженої взаємодії виділяють групи тих, що «виграли» і «програли», 

і визначають їх додаткові ефекти. На наступних етапах формується область компромісу, всередині якої 

вибираються стимулюючі дії, що забезпечують зацікавленість всіх учасників в узгодженій взаємодії, 

і оцінюється ефективність учасників ринку, як різниця до і після узгодженої взаємодії з урахуванням 

стимулюючих дій. 

Таким чином, механізм узгодженої взаємодії на туристичному ринку формується як комплекс 

механізмів (визначення плану, вибору фактичних станів, стимулювання і оцінки ефективності в 

результаті збалансованості інтересів всіх учасників ринку).

До параметрів взаємодії відносять: терміни, обсяг, якість, ціну, вартість, терміни платежу, обсяги 

авансування, передачу технології, ноу-хау, передачу права використання бренду (туристичної марки), 

передачу інформації про фінансово-господарську діяльність.

У відповідності зі специфікою взаємозв’язків, трансферабельністю корисності та затратності 

змін параметрів, визначають способи вибору стимулюючих дій, що реалізовують узгодження інтересів 

на туристичному ринку.

У випадку взаємодій з трансферабельною корисністю узгодженість забезпечується шляхом 

вибору функцій стимулювання, коли корисність перерозподіляється в явному вигляді від тих учасників, 

що «виграли» до тих, що «програли» за умови реалізації останніми планових станів і параметрів.

При взаємодії з нетрансферабельною корисністю узгодженість забезпечується шляхом 

параметричної координації, коли корисність перерозподіляється від тих учасників, що «виграли» до 

тих, що «програли» опосередковано. Це означає, що при виконанні плану ті, що «виграли» змінюють 
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параметри взаємодії так, щоб корисність тих, що «програли», збільшилася, наприклад, здійснення 

непрямого стимулювання можливе через збільшення обсягу замовлення, збільшення розміру авансу, 

скорочення терміну платежу за виконані роботи та надані послуги.

Комбінований спосіб передбачає використання як функції стимулювання, так і параметричну 

координацію, що дозволяє при досягненні рамок обмеженого бюджету тих, що «виграли», опосередковано 

стимулювати тих, що «програли», для реалізації узгодженої взаємодії. Кожний із вказаних способів 

включає формування області компромісу, всередині якої учасники ухвалюють управлінські рішення, 

реалізовуючи найефективніше функціонування туристичного ринку через узгоджену взаємодію.

Область компромісу – це множина узгоджених взаємодій, в яких економічно зацікавлені всі 

учасники туристичного ринку. Визначається з умови перевищення додаткових ефектів тих, що «виграли» 

над витратами на стимулювання тих, що «програли», і умови перевищення ефектів від стимулювання, 

одержуваних останніми, над втратами від узгодженої взаємодії.

Відсутність області компромісу означає неможливість при існуючих ресурсних обмеженнях 

реалізувати найефективніше функціонування туристичного ринку шляхом узгодженої взаємодії.

Висновки. Таким чином, розроблено модель економічного механізму управління взаємодією 

учасників регіонального туристичного ринку в рамках концепції узгодженої взаємодії, що включає 

критерії, принципи і підхід формування механізмів узгодженої взаємодії. На основі такої концепції 

визначаються способи узгодження інтересів, області компромісу. 

Область компромісу використовується при обґрунтовуванні управлінських рішень, усередині неї 

вибираються параметри взаємодії для узгодження інтересів всіх учасників туристичного ринку. Крім 

того, побудова області компромісу дозволяє виявити, хто з учасників не зацікавлений в узгодженій 

взаємодії, або яка із змінних, що задає межі області, не забезпечує узгодження інтересів, а також, що 

необхідно змінити, щоб добитися збалансованості інтересів всіх сторін.

References 

1. Diadechko, L. (2007). Ekonomika turystychnoho biznesu. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury.

2. Perekrest, T. (2012). Otsiniuvannia ekonomichnoi efektyvnosti turyzmu: naukovo-praktychnyi 

aspekt. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy, 1, 121–126.

3. Borushchak, M. (2006). Problemy formuvannia stratehii rozvytku turystychnykh rehioniv. Lviv: IRD 

NAN Ukrainy.

4. Liubitseva, O. (2005). Rynok turystychnykh posluh (heoprostorovi aspekty). Kyiv: «Alterpres».

5. Ostapiuk, N. (2010). Modeliuvannia turystychnoho rynku Ukrainy. Instytutsionalnyi vektor 

ekonomichnoho rozvytku, 3(1), 127–133.

6. Hontarzhevska, L. (2008). Rynok turystychnykh posluh v Ukraini. Donetsk : Skhidnyi vydavnychyi dim.

7. Voinarenko, M. (2007). Klasterni modeli obiednannia pidpryiemnytskykh struktur u turystychnii 

haluzi ta sferi rozvah. Visnyk DITB. Seriia: Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy  
(v turystychnii sferi), 11, 13–19.

8. Hrechanyk, V., Krykhovetskyi, I., Lutska, N. (2006). Do problem rozvytku turyzmu: svit i Ukraina. 

Visnyk DITB. Seriia «Ekonomika, orhanizatsiia i upravlinnia pidpryiemstvamy» (v turystychnii sferi), 10, 
160–168.

9. Dyshlovyi, I. (2011). Pytannia formuvannia ta funktsionuvannia klasteriv u rekreatsiino-turystychnomu 

kompleksi rehionu. Ekonomichni innovatsii, 44, 79–89.

10. Liutak, O., Mykhalchuk, L. (2012). Analiz ta otsiniuvannia informatsii pro osnovni turystychni 

potoky Ukrainy. Aktualni problemy ekonomiky, 12(138), 217–225.

11. Semenov, V. (2010). Klasterna polityka v upravlinni rehionalnym rozvytkom turyzmu. Visnyk 
sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen, 40, 381–387.

12. Yakhno T., Zinyk S. Priorytetni napriamy rozvytku turystychnykh posluh v Ukraini. Naukovyi 
visnyk NLTU Ukrainy, 21.6, 45–51.

13. Kyzym, M., Heiman, O. (2009). Stsenarne modeliuvannia rozvytku sotsialno-ekonomichnykh 

system: napriamky, osoblyvosti, mekhanizm. Rehionalna ekonomika, 4, 16–23.

14. Litvak, B. (2002). Razrabotka upravlenčeskogo rešeniâ. Moskva: Delo.


