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АНОТАЦІЯ 
Магістерська кваліфікаційна робота на тему «Механізми державного регулювання розвит-

ку рекреаційно-туристичної сфери» 
Мамедова  Фаріда  Закіра  огли 

 
Актуальність теми. Динамічний розвиток рекреаційно-туристичної галузі у світі, по-

силення ролі місцевих органів державної влади в державному управлінні, висока ймовірність 
не лише позитивного впливу туристичної галузі на соціально-економічний розвиток 
регіону, але й виникнення загроз (ризиків) від неконтрольованих туристичних потоків, чут-
ливість р е кр е ац і йно - туристичної галузі до факторів зовнішнього макро- та мезоото-
чення, обумовлюють необхідність державного регулювання розвитку рекреаційно-
туристичної сфери. 

Мета і задачі дослідження.   Основною метою магістерської роботи є дослідження 
функціонування механізму державного управління рекреаційно -туристичною сферою. 

Досягнення поставленої мети зумовило потребу розгляду та вирішення наступних 
завдань теоретичного та практичного характеру, а саме: 

- розглянути теоретичні засади формування механізму державного управління         
рекреаційно - туристичним сектором; 

- розглянути суть та складові механізму державного управління рекреаційно-
туристичною галуззю; 

- дослідити механізми державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичної 
сфери в Азербайджані. 

Об’єктом дослідження є механізми державного регулювання розвитку рекреацій-
но-туристичної сфери  

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти держа-
вного регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери. 

Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи є фунда-
ментальні концепції теорії управління, наукові положення в галузі природокористування 
та охорони навколишнього середовища, класичні підходи до рекреаційно-туристичної 
діяльність в системі соціально-економічних пріоритетів життєзабезпечення сучасної лю-
дини, роботи з вдосконалення державного регулювання розвитку рекреаційно-
туристичної сфери. 

Інформаційною базою виступають нормативно - законодавчі акти України та Азер-
байджану, статистичні звіти Державної служби статистики України та Азербайджану, 
наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вчених, інформація електронних Інтернет-
ресурсів. 

Результати, їх новизна, теоретичне та практичне значення. В магістерській ро-
боті розглянуто теоретичні засади формування механізму державного управління         рек-
реаційно - туристичним сектором; суть та складові механізму державного управління рекре-
аційно-туристичною галуззю; досліджено механізми державного регулювання розвитку ре-
креаційно-туристичної сфери в Азербайджані. 

Рекомендації щодо використання результатів роботи з зазначенням галузі за-
стосування. Сформульовані та обґрунтовані положення та рекомендації можна застосо-
вувати для подальшого дослідження механізмів державного регулювання розвитку рекре-
аційно-туристичної сфери. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, 
списку використаних джерел. Повний обсяг тексту магістерської роботи – 106 сторінок,  
таблиць – 7, рисунків – 7. 

Перелік ключових слів: рекреаційно-туристична сфера, туризм, рекреація, держав-
не регулювання, механізми державного регулювання. 

 
 



 
 

ANNOTATION 
Master's degree qualifying work on a theme of « Mechanisms of state regulation of the  

development of the recreational and tourist sphere» 
Mamedov Farid Zakir ogli 

 
Actuality of theme. Dynamic development of the recreational and tourism industry in the 

world, strengthening the role of local authorities in public administration, high probability not 
only of a positive impact of the tourism industry on the socio-economic development of the re-
gion, but also the emergence of threats (risks) from uncontrolled tourist flows, the sensitivity of 
tourism branches to the factors of external macro- and mesoenvironment, determine the need for 
state regulation of the development of the recreational and tourist sphere. 

Aim and research tasks. The main purpose of the master's thesis is to study the func-
tioning of the mechanism of public administration in the recreational and tourism sphere. 

Achieving this goal led to the need to consider and solve the following problems of theo-
retical and practical nature, namely: 

- to consider theoretical bases of formation of the mechanism of state management of the 
recreational - tourism sector; 

- to consider the essence and components of the mechanism of state management of the 
recreational and tourism industry; 

- to investigate the mechanisms of state regulation of the development of recreational and 
tourist sphere in Azerbaijan. 

A research object there are mechanisms of state regulation of the development of the 
recreational and tourist sphere. 

The article of research is there are theoretical, methodological and practical aspects of 
state regulation of the development of the recreational and tourist sphere. 

Research methods. Theoretical and methodological basis of the work are fundamental 
concepts of management theory, scientific provisions in the field of nature management and en-
vironmental protection, classical approaches to recreational and tourist activities in the system of 
socio-economic priorities of life support of modern man, work to improve the state regulation. 

Legislative acts - legislative acts of Ukraine and Azer-Bajan, statistical reports of the 
State Statistics Service of Ukraine and Azerbaijan, scientific publications of domestic and for-
eign scientists, information of electronic Internet resources are the information base. 

Results, their novelty, theoretical and practical value. In the master 's work the theo-
retical bases of formation of the mechanism of state management of the recreational - tourism 
sector are considered; the essence and components of the mechanism of state management of the 
recreational and tourism industry; mechanisms of state regulation of development of recreational 
and tourist sphere in Azerbaijan are investigated. 

Recommendations are in relation to drawing on the results of work with pointing of 
industry of application. Formulated and substantiated provisions and recommendations can be 
applied to further study the mechanisms of state regulation of the development of the recreational 
and tourist sphere. 

Structure and volume of work. Work consists of entry, three divisions, conclusions, list of 
the used sources. A complete volume of text of master's degree work is 106 pages,  tables - 7, 
pictures - 7. 

Key words: recreational tourism sphere, tourism, recreation, state regulation, mecha-
nisms of state regulation. 
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ВСТУП 

 

Сучасні тенденції розвитку рекреаційно-туристичної діяльності свідчать 

про зростання його впливу як на світову економіку в цілому, так і на економі-

ку окремих країн. Туризм є сферою національного господарства, діяльність 

якої, з одного боку, спрямована на задоволення специфічних потреб, що ви-

никають у населення під час подорожі і відпочинку, а з іншого - може забез-

печити підйом економіки регіону при створенні ефективної системи регулю-

вання даної галузі. 

Туристичний бізнес являє собою основний вид економічної діяльності, 

що має позитивний вплив на економічний ріст і занятість у країні. Туризм 

постає як складний міжгалузевий комплекс, що потребує системного підходу 

до регулювання соціально-економічних взаємовідносин галузей народного 

господарства як на державному, так і на регіональних рівнях. Цей бізнес 

приваблює підприємців невеликим стартовим капіталом, швидким терміном 

його окупності, постійним зростанням попиту на туристичні послуги, висо-

ким рівнем рентабельності. Феноменальний успіх туризму зумовлений ще 

й тим, що в його основі лежить задоволення постійних прагнень людства 

пізнати навколишній світ. Це пізнання через туризм уможливило підвищен-

ня в багатьох країнах життєвого рівня населення, розвитку транспорту, ін-

формаційних та інших технологій, глобалізації в цілому. 

Актуальність дослідження зумовили такі закономірності, як динаміч-

ний розвиток туристичної галузі у світі та Україні, посилення ролі місцевих ор-

ганів державної влади в державному управлінні, висока ймовірність не лише 

позитивного впливу туристичної галузі на соціально-економічний розви-

ток регіону, але й виникнення загроз (ризиків) від неконтрольованих туристи-

чних потоків, чутливість туристичної галузі до факторів зовнішнього мак-

ро- та мезооточення. 

Такі закономірності обумовлюють необхідність державного управ-

ління туристичною галуззю. Водночас, не доцільно переоцінювати зна-



 
 

чення туризму, адже туристична галузь значною мірою належить до сфери 

послуг, надмірна залежність від якої є загрозою національній безпеці, оскіль-

ки її основою практично завжди є вторинні потреби, що в кризових ситуаціях 

втрачають своє значення, і на перше місце виходять потреби первинні, що 

продукуються матеріальним виробництвом. Тому при державному управ-

лінні туристичною галуззю важливо чітко визначити місце туризму в галу-

зевій структурі національної (регіональної) економіки для того, щоб усунути 

надмірну залежність від галузі, яка характеризується високим ступенем мін-

ливості внаслідок впливу екзогенних факторів. 

Важливість пошуку нових підходів до функціонування механізму держав-

ного управління туристичною галуззю на регіональному рівні зумовлена існу-

ванням значної кількості проблем, що доводить аналіз тенденцій розвитку ту-

ризму на регіональному рівні у розрізі складових такого механізму. Тому бага-

то вітчизняних та зарубіжних вчених звертаються до дослідження пробле-

матики туризму, його впливу на соціально-економічний розвиток регіону, а 

також державного управління туризмом як самостійною галуззю економіки. 

Питанням дослідження особливостей розвитку рекреаційно-

туристичного комплексу, проблемам територіальної організації діяльності 

присвячені праці таких провідних вчених, як Б. М. Данилишин, М. І. Доліш-

ній, Л. С. Гринів, В. К. Євдокименко, В. С. Кравців, В. І. Мацола, О. В. Мель-

ник, Т. І. Ткаченко, О.О. Любіцева, В. К. Федорченко, Л. Т. Шевчук, І. Ю. 

Швец та ін. 

Серед науковців, що досліджували теоретичні та практичні аспекти форму-

вання та функціонування механізму державного управління, є Г. Атаманчук, 

М. Долішній, В. Загорський, Т. Куценко, О. Лазор, М. Лесечко, В. Малиновсь-

кий, А. Мельник, І. Михасюк, А. Никифоров, О. Оболенський, С. Чистов та інші. 

Водночас, сучасні тенденції розвитку рекреаційно-туристичної сфери 

та визнання рекреаційно-туристичної галузі як однієї з пріоритетних галузей 

як національної, так і регіональних економік вимагають постійних досліджень, 

зокрема в напрямку визначення суті механізму державного управління 



 
 

рекреаційно-туристичною галуззю. 

Основною метою магістерської роботи є дослідження функціонування 

механізму державного управління рекреаційно -туристичною сферою. 

Досягнення поставленої мети зумовило потребу розгляду та вирішення 

наступних завдань теоретичного та практичного характеру, а саме: 

- розглянути теоретичні засади формування механізму державного 

управління         рекреаційно - туристичним сектором; 

- розглянути суть та складові механізму державного управління рекреа-

ційно-туристичною галуззю; 

- дослідити механізми державного регулювання розвитку рекреаційно-

туристичної сфери в Азербайджані. 

Об’єктом дослідження є механізми державного регулювання розвитку 

рекреаційно-туристичної сфери  

Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні ас-

пекти державного регулювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери. 

Теоретичною та методологічною основою роботи є фундаментальні 

концепції теорії управління, наукові положення в галузі природокористуван-

ня та охорони навколишнього середовища, класичні підходи до рекреацій-

но-туристичної діяльність в системі соціально-економічних пріоритетів жит-

тєзабезпечення сучасної людини, роботи з вдосконалення державного регу-

лювання розвитку рекреаційно-туристичної сфери. 

Інформаційною базою виступають нормативно - законодавчі акти 

України та Азербайджану, статистичні звіти Державної служби статистики 

України та Азербайджану, наукові публікації вітчизняних і зарубіжних вче-

них, інформація електронних Інтернет-ресурсів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ВИСНОВКИ 

 

За результатами магістерської роботи можна зробити наступні виснов-

ки. 

1. Особливістю розвитку інноваційної діяльності в туризмі є створен-

ня нового або зміна існуючого продукту, вдосконалення транспортних,  го-

тельних та інших послуг, освоєння нових ринків, впровадження передових 

інформаційних і телекомунікаційних технологій і сучасних форм організа-

ційно-управлінської діяльності. Успіх функціонування підприємства в сфері 

туризму багато в чому залежить від інноваційного менеджменту. Практичне 

застосування інновацій в туристичній сфері дозволить не тільки підвищити 

рівень конкурентоспроможності підприємства, але й оцінити доцільність 

впровадження нових видів послуг. Вкладення невеликих інвестицій в інно-

вації дає великий економічний ефект у вигляді прибутку, з одного боку, та 

економії власних коштів – з іншого. А застосування інновацій в цілому дає 

суттєвий прорив в розвитку туристичної фірми. 

Інноваційні технології у туристичній галузі є вимогою часу, що до-

зволяють не тільки підвищувати якість послуг, але і раціонально використо-

вувати всі наявні ресурси як для туристів, так і для власників туристичного 

бізнесу. Із розвитком науково-технічного прогресу будуть розвиватися і ін-

новаційні технології у туристичній галузі, які дозволяють відкривати нові 

можливості для інноваторів та роблять туризм доступним для різних катего-

рій населення. 

2. Проведений аналіз стану маркетингу інновацій на ринку туристських 

послуг країни дозволив зробити висновок про те, що ефективне використання 

маркетингових інновацій у сфері туризму сприятимуть задоволенню усіх по-

треб споживачів. Застосування маркетингових прийомів в діяльності турист-

ської фірми дозволяє їй забезпечувати регулярність купівлі свого турпродук-

ту, створює умови для стійкого її положення на туристському ринку шляхом 

розширення своєї клієнтури. 



 
 

Досконаліший маркетинг у сфері туризму дозволить Азербайджану в 

цілому і більшості вітчизняних компаній претендувати на збільшення долі в 

міжнародному обороті такої прибуткової галузі, як туризм. 

3. Дослідження ринку туристських послуг Азербайджану і споживчих 

переваг дозволило виявити пріоритети у розвитку національного туризму, 

орієнтовані на стимулювання ділової активності в туризмі, реконструкцію 

туристських об'єктів, підтримку курортів, розвиток соціальних програм в ту-

ризмі та громадських форм управління туристською галуззю країни. 

4. Багатство і різноманітність природи Азербайджану створюють мож-

ливості для розвитку різних видів туризму в регіонах. Хоча це спонтанно, мі-

сцеве населення вже використовує цю можливість. Сільський туризм має 

справу з місцевими та іноземними туристами протягом року, забезпечуючи 

харчування, проживання і навіть екскурсії в деяких селах. Варто зазначити, 

що поряд з місцевими жителями, які приймають туристів, інші жителі також 

користуються наданими послугами. Таким чином, сусідні селяни можуть 

продавати свої продукти і ремесла туристам. Кількість таких сільських буди-

нків збільшується з кожним сезоном. Щоб підтримати цей вид туризму, який 

грає важливу роль в поліпшенні соціального забезпечення, Головне управ-

ління туризму постійно організовує тренінги в регіонах для розвитку сільсь-

кого туризму. Сільський туризм є незамінним фактором у розвитку культури 

Азербайджану, традицій і кухні, а також є джерелом матеріального доходу, і 

в найближчому майбутньому буде широко поширене в усіх регіонах Азер-

байджану. 
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