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ВАН ЮЙГУАН 
Харківська національна академія міського господарства 
  
СУЧАСНИЙ СТАН МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО 
УДОСКОНАЛЕННЯ  
 

Розглянуто сучасний стан розвитку туризму в Китаї, вплив зовнішніх та внутрі-
шніх чинників. Визначено головні тенденції та перспективи розвитку туризму в сучас-
них умовах. Здійснено розробку основ регіонального менеджменту в туризмі, вивчено 
чинники функціонування і розвитку туристських організацій, а також напрямки розвит-
ку туризму в регіонах Китаю. 
 

В останній час туризм як в Китаї [1, 2], так і в усьому світі одер-
жав значний розвиток і став масовим соціально-економічним явищем 
міжнародного масштабу. Швидкому його розвитку cприяє розширення 
політичних, економічних, наукових і культурних зв’язків між держа-
вою і народами світу. Масовий розвиток туризму дозволяє мільйонам 
людей розширити знання по історії своєї Батьківщини та інших країн, 
познайомитися з культурою, традиціями тієї чи іншої країни. 

За умов ринкової економіки відбуваються глибокі якісні зміни у 
всіх сферах діяльності людини, підвищуються вимоги до управління 
економічним механізмом суспільства. Це пов’язано зі складністю ви-
робництва і реалізації товарів (послуг). Якщо у виробництві товарів 
(послуг) приймають участь тисячі спеціалізованих підприємств і орга-
нізацій, то виникає необхідність раціонального вирішення великої кі-
лькості повсякденних виробничих проблем, для вирішення яких при-
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значена особлива, відносно відособлена сфера управлінської діяльнос-
ті – менеджмент (від англ. manage – “управляти”, що означає “уміти 
управляти”).  

Менеджмент – це закономірний результат подальшого еволюцій-
ного розвитку такого фундаментального суспільного процесу, як поділ 
праці. Це особлива і відносно відокремлена діяльність, яка визначаєть-
ся, як цілеспрямований вплив на працівників, управління і координація 
операцій підприємств в умовах ринку для досягнення комерційної ме-
ти – одержання прибутку [3]. 

Але, якщо менеджмент у багатьох технічних, соціально-
економічних та інших сферах діяльності людини давно плідно викори-
стовується [4-6], то в сфері туризму він не знайшов широкого викорис-
тання, що не дає змоги надійно і ефективно здійснювати управління 
цією важливою сферою в економіці Китаю [2] та інших країн світу [7]. 
Все це ставить нагальну проблему поглибленого дослідження пробле-
ми менеджменту в туризмі. 

Виходячи з цього, метою даної роботи є дослідження теоретико-
методологічних основ і розробка принципів забезпечення ефективної 
роботи підприємств туризму на сучасному етапі, використовуючи 
принципи менеджменту і його окремих структур на регіональному 
рівні. 

Виходячи з методології менеджменту в цілому регіональний ме-
неджмент у туризмі [8] розглядається, як сукупність раціональних ме-
тодів і організаційних важелів територіального управління туризмом. 
Регіональний менеджмент у туризмі – це економіко-географічний про-
цес, шляхом якого раціонально використовуються природні ресурси, 
при цьому робиться акцент на ефективний розвиток туризму. 

Регіональний менеджмент у туризмі – це процес просторової ор-
ганізації, прогнозування, планування, контролю, які здійснюються з 
метою управління туризмом у регіоні. 

Серйозною проблемою теорії і практики регіонального менедж-
менту у туризмі є протиріччя між вигодою використання рекреаційних 
ресурсів та їх виснаженням. Високим економічним показникам госпо-
дарської діяльності в туристичній галузі далеко не завжди відповіда-
ють наслідки раціонального використання рекреаційних ресурсів. 
Практика засвідчує, що заради вигоди суб’єкти господарської діяльно-
сті в більшості випадків не рахуються з раціональним використанням 
рекреаційних ресурсів і завдають їм нерідко непоправної шкоди. Між 
тим саме здорове для людського життя довкілля, а не вигоди суб’єктів 
господарської діяльності повинні виступати пріоритетною метою. 

Для виявлення шляхів підвищення ефективності територіального 
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управління в туристичній галузі регіонів Китаю [1, 2] слід: 
– провести аналіз методологічних аспектів, принципів і методів регі-
онального менеджменту в туризмі;  

– дослідити туристський ринку та оцінити рекреаційні ресурси як 
чинники розвитку туризму та управління ним; 

– виявити напрямки розвитку туризму в регіонах. 
Розуміючи всю складність поставлених завдань, ми не претенду-

ємо на розгляд всіх питань регіонального менеджменту в туризмі з 
однаковою повнотою. 

Регіональний менеджмент у туризмі реалізується через територіа-
льну організацію об’єкта управління, яка є сукупністю певним чином 
розміщених просторових елементів туристичного господарства, що 
знаходяться в складній взаємодії [9]. 

Виявлення територіальної організації туризму в регіоні базується 
на таких основних принципах:  

а) генетичному (таксономічні одиниці виділяються на основі іс-
торичного аналізу територіальної організації туристичного господарс-
тва і прогнозу його розвитку);  

б) соціально-економічному (має на меті максимальне задоволення 
рекреаційних потреб суспільства, раціональне використання рекреа-
ційних ресурсів, підвищення ефективності туристичного господарства 
регіону через зниження  витрат на виробництво туристських послуг та 
збільшення доходів від їхньої реалізації;  

в) єдності територіальної організації туризму з економічним і ад-
міністративно-територіальним устроєм. 

Визначення територіальної організації туризму – головне завдан-
ня регіонального управління. Але, на жаль, в Китаї воно недостатньо 
міцне і гнучке, не оперативно мобілізує можливі кошти і ресурси для 
розвитку туризму. 

Туристичне господарство як галузь народного господарства роз-
глядається як одна з складових частин територіально-виробничого 
комплексу (ТВК). Причому вже нині в окремих регіонах Китаю [2] 
воно стає галуззю спеціалізації ТВК. А з розширенням територіальних 
рамок організації туризму і зростання його масштабів кількість таких 
регіонів збільшиться. І в цих регіонах туристичне господарство буде 
виступати важливою ланкою виробничої спеціалізації, яка повинна 
розумно поєднуватися в своєму розвитку з іншими ланками ТВК. 

На території Китаю сформувалися туристичні регіони, зони, ра-
йони, підрайони, вузли, комплекси, центри, пункти. Всі вони є таксо-
номічними одиницями територіальної організації туристичного госпо-
дарства. Слід зазначити, що в туристичних регіонах туристичне госпо-
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дарство виступає як профілююча галузь, а в туристичних вузлах, які 
охоплюють окремі населенні пункти, як важливий містоутворюючий 
чинник.  

Туристична діяльність пов′язана з певними територіальними рин-
ками. Регіональний менеджмент у туризмі вимагає оцінки територіа-
льного ринку, яка здійснюється за такими показниками: реальні дохо-
ди населення, вартість платних і туристських послуг населенню. Кіль-
кісні параметри цих показників мають безпосередній вплив на приваб-
люючу здатність рекреаційного ресурсу [10].  

Оцінка атрактивності в натуральних одиницях за своєю суттю є 
трансформація балів через реальні доходи населення, вартість платних 
і туристських послуг населенню. Саме кількісні параметри цих показ-
ників туристського ринку визначають величину приваблюючої здатно-
сті в натуральних одиницях. 

Приваблююча та пропускна здатність разом складають потенціал 
рекреаційного ресурсу. Для зіставлення цих складових необхідна сумі-
рність їхніх показників. Цієї сумірності можна досягнути, використо-
вуючи єдиний натуральний показник (чоловік). Потенціал рекреацій-
ного ресурсу не є простою сумою показників його складових [11]. 

Стратегічною метою в плануванні розвитку туризму в регіоні має 
бути створення територіально-рекреаційного комплексу  (ТРК), як од-
ного з можливих шляхів найбільш  оптимального  вирішення  проблем  
використання  багатих рекреаційних ресурсів [12].  Доцільність ство-
рення ТРК продиктована нагальною  необхідністю  об'єднання  розріз-
нених  підприємств  сфери обслуговування і створення  матеріально 
технічної бази для подальшого  розвитку  туристичного  господарства. 

Виходячи з основних стратегічних завдань і очікуваних результа-
тів, планування розвитку туризму в регіонах Китаю слід здійснювати 
по кількох генеральних лініях. 

І. Створення сприятливого організаційного, економічного та пра-
вового середовища, функціонування рекреаційної сфери. 

II. Реконструкція та модернізація наявної матеріально-технічної 
бази рекреаційної індустрії (заходи по реконструкції рекреаційних 
об’єктів, автомобільних та залізничних доріг, розвитку сервісного об-
слуговування, поліпшенню зв’язку). 

III. Нове будівництво і реалізація престижних проектів. Реалізу-
вати значний обсяг нового будівництва повністю через дефіцит фінан-
сових ресурсів не вдасться – потрібна селекція. Можна розраховувати 
в певній мірі на державну підтримку будівництва нових об’єктів у гір-
ській частині регіону.  В перелік об’єктів першочергового будівництва 
можна віднести і ті, у фінансуванні яких переважає частка коштів під-
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приємств, фондів тощо, наприклад «Велика китайська стіна» [13] та ін. 
Наукова розробка і впорядкування такого поєднання дасть вели-

кий соціально-економічний ефект, різко підвищить рентабельність 
туризму. Одним з ефективних засобів вирішення питань територіаль-
ної організації туризму є удосконалення форм і методів його територі-
ального управління. Необхідна переорієнтація деяких великих сфер 
економіки окремих регіонів країни з галузевого на переважно терито-
ріальний принцип управління. Це насамперед відноситься до туристи-
чної та обслуговуючих її галузей такого важливого району рекреацій-
ної спеціалізації загальнодержавного значення [14].  

Перехід на управління туристичним господарством регіонів та 
районів переважно за територіальним принципом – веління часу, на-
зріла необхідність. Таке управління дозволить, з одного боку, усунути 
протиріччя між територіальною єдністю і спільністю туристичного 
господарства Китаю [13] та відомчою розрізненістю його управління – 
з другого [2]. Переважно територіальне управління туризмом забезпе-
чить більшу його ефективність, ніж галузеве та вирішить важливі про-
блеми. 
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Рассматриваются подходы к инновационному развитию предприятий водоснаб-
жения. Разработаны концептуальные положения и рекомендации инновационного про-
ектирования развития водопроводных систем города. 
 

Базовые инновационные процессы, направленные на технологи-
ческое обновление производственных систем, проявили себя как рево-
люционные начала в разных отраслях промышленности, в организаци-
онной сфере ведения хозяйства и в целом в социуме. В последнее вре-
мя их влияние ощутимо и в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
(ЖКХ). Сам комплекс ЖКХ, особенно в крупных городах, сформиро-
ван как многоотраслевое хозяйство (жилье, водоснабжение, тепло-
снабжение, водоотведение, энергообеспечение и другие коммунальные 
предприятия), которое для города является единым целостным объек-
том управления и развития. Но отдельные его подотрасли, учитывая 
рыночную направленность реформ и реорганизаций, объективно и 
обоснованно сами отвечают за укрепление своих позиций в системе 
городского хозяйства, ориентируясь на свою отраслевую специфику. 

В этом аспекте мы особо выделяем городскую водопроводную 
систему, в которой главной структурой является предприятие центра-
лизованного водоснабжения. В сложившихся условиях действующие 
предприятия системы водоснабжения городов Украины выполняют 
свою социально-экономическую роль в обществе на грани техниче-
ских, экономических и организационных возможностей, о чем свиде-
тельствуют: 

• износ основных фондов (техническая сторона); 
• дотационность отрасли (экономическая сторона); 
• устаревший менеджмент (организация и управление). 
Эти и многие другие негативы текущего состояния водоснабже-

ния хорошо известны, многократно и масштабно представлены в циф-
рах. Достаточно упомянуть, что износ основных фондов в среднем по 


