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КЛАСИФІКАЦІЯ  МЕХАНІЗМІВ  ПУБЛІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ 

 
THE CLASSIFICATION OF MECHANISMS  

OF PUBLIC ADMINISTRATION OF DEVELOPMENT  
OF THE AGRICULTURAL GREEN TOURISM 

 
У статті проаналізовано визначення, структуру та класифікацію загальних 

механізмів публічного регулювання. Автором представлена класифікація 
механізмів публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму.  

Ключові слова: класифікація, механізм, публічне регулювання, розвиток 
сільського зеленого туризму. 

 
The definition, structure and classification of general mechanisms of public admin-

istration are analyzed in the article. The author presents the classification of mechanisms 
of public administration of the development of agricultural green tourism. 



116 

 

Keywords: classification, mechanism, public administration, development of agri-
cultural green tourism. 

 
 
Постановка проблеми. На сьогоднішній день невід’ємною складовою 

всього туристичного бізнесу України є розвиток сільського зеленого 
туризму, що дає змогу вирішити питання стабілізації екологічної ситуації в 
країні, забезпечення належного рівня і якості життя сільського населення, 
соціально-економічний розвиток сільських територій. Результативність роз-
витку сільського зеленого туризму залежить від розподілу повноважень і 
відповідальності між органами влади і управління. Оскільки ефективне 
публічне управління здійснюється лише за наявності досконалих механізмів 
публічного регулювання, то виникає необхідність розробити комплекс 
механізмів щодо підвищення ефективності публічного регулювання розвит-
ком сільського зеленого туризму, що розглядається як «процес впливу 
суб’єкта на об’єкт» та їх взаємодію. Для виконання органами публічної влади 
своїх функцій і завдань можна використовувати різноманітні засоби, важелі 
та інструменти державної політики у розвитку сільського зеленого туризму. 
Для цього є необхідними визначення класифікації механізмів публічного ре-
гулювання щодо ефективного розвитку сільського зеленого туризму, що й 
обумовлює актуальність теми статті.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження механізмів 
державного управління в цілому висвітлено в наукових працях українських 
вчених, а саме: О. Амосова, Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Князева, 
О. Коротич, В. Малиновського, Н. Нижника, Г. Одінцової тощо, а механізми 
публічного регулювання розвитку сільського зеленого туризму досліджували 
Д. Дармостук, С. Кравцов, М. Латинін та інші. 

Якщо загальні засади механізмів публічного регулювання опрацьовані 
на високому рівні, то питання класифікації механізмів публічного регулю-
вання розвитком сільського зеленого туризму є малодослідженим. 

Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування та аналіз 
класифікації механізмів публічного регулювання розвитком сільського зелено-
го туризму.  

Виклад основного матеріалу. Питання класифікації механізмів 
публічного регулювання слід розглядати із визначення терміну «механізм», 
що застосовується в багатьох науках і трактується в кількох значеннях. 
Згідно із словником іншомовних слів механізм – це «внутрішня будова, сис-
тема чогось, устрій» [16].  

Слід звернути увагу на словник-довідник за редакцією В. Князева та 
В. Бакуменка, де механізми публічного регулювання визначаються, як 
«практичні заходи, засоби, важелі, стимули, за допомогою яких органи 
державної влади впливають на суспільство, виробництво, будь-яку соціальну 
систему з метою досягнення поставлених цілей» [6]. Зокрема, Г. Одінцова 
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вважає, що «механізм управління – це засіб розв’язання суперечностей явища 
або процесу, послідовна реалізація дій, які базуються на основоположних 
принципах, цільовій орієнтації, функціональній діяльності з використанням 
відповідних їй методів управління та спрямовані на досягнення визначеної 
мети» [7]. У той же час О. Амосов зазначає, що «на регіональному рівні 
механізм регулювання – це сукупність форм і методів впливу територіальних 
органів виконавчої влади та місцевого самоврядування на реформування та 
функціонування економічних суб’єктів у всіх сегментах і ланках господарст-
ва району» [2]. Словник-довідник з державного управління містить схему 
«реального механізму державного управління», яку подано в такому вигляді 
«цілі-рішення-впливи-дії-результати» [6], що являє собою процес управління 
будь-якою сферою, в тому числі і розвитком сільського зеленого туризму. 
Наприклад, таку послідовність у розвитку сільського зеленого туризму мож-
на подати таким чином: 

– ставляться цілі розвитку сільського зеленого туризму та аналізуються 
шляхи їх досягнення; 

– приймаються відповідні рішення, які втілюються в механізмах 
публічного регулювання; 

– конкретні механізми публічного регулювання здійснюють на розви-
ток сільського зеленого туризму, який спонукає здійснення конкретних дій, 
які дають позитивний результат. 

Ця послідовність доводить, що використані механізми публічного ре-
гулювання є одним із засобів впливу на розвиток сільського зеленого туриз-
му. Втім механізми публічного регулювання включають в себе не тільки 
вплив, а й механізм взаємодії органів публічної влади у розвитку сільського 
зеленого туризму.  

Виникає необхідність розглянути публічне регулювання з позиції впли-
ву на зовнішні і внутрішні фактори у розвитку сільського зеленого туризму та 
їх взаємодію, що проявляється у використанні світових технологій у розвитку 
сільського зеленого туризму, залученні кваліфікованих фахівців, організації 
виконання поставлених завдань та правильному прийнятті рішень, 
налагодженні взаємодії з профспілками, що впливає на створення сприятли-
вих умов для роботи працівників, вплив на розвиток науково-технічного 
прогресу за рахунок застосування новітніх технологій тощо. Виходячи з 
цього, можна стверджувати, що вплив на розвиток сільського зеленого 
туризму потрібно розглядати з позиції публічного управління і, враховуючи 
необхідність цього впливу, розробляти механізми публічного регулювання. 

У словнику-довіднику за редакцією В. Князева та В. Бакуменка «згідно з 
характером факторів впливу виокремлюють політичні, економічні, соціальні, 
організаційні та правові механізми» [6]. В залежності від факторів, на які 
здійснюється вплив виокремлюються методи впливу, які визначають 
механізми публічного регулювання. Разом з тим, на думку В.М. Князева, 
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В. Бакуменка, метод управління трактується «як засіб, як спосіб, як характер 
дії і визначається як спосіб впливу на об’єкт, що управляється з метою досяг-
нення поставлених цілей» [6]. Досить близьку позицію демонструє науковець 
О. Ковалюк «механізм управління – це система форм, методів, важелів, 
інструментів, які використовуються в діяльності держави» [8]. Цікаву думку 
щодо механізмів управління висловлює український вчений В. Малиновський, 
який підкреслює, що «механізм управління – сукупність засобів організації 
управлінських процесів та способів впливу на розвиток керованих об’єктів із 
використанням відповідних методів управління, спрямованих на реалізацію 
цілей державного управління» [13].  

Більш конкретним можна вважати визначення науковця О. Коротич, а 
саме «механізм управління» – «це певне знаряддя для здійснення 
цілеспрямованих перетворень, сукупність способів, методів, важелів, через які 
суб’єкт управління впливає на об’єкт управління для досягнення певної мети. 
Кожний конкретний механізм управління – це сукупність взаємопов’язаних 
методів управління» [11]. Отже, багато аргументів на користь того, що кожний 
механізм публічного регулювання можна вважати як сукупність 
взаємопов’язаних методів управління і тому розрізняють економічні, 
соціально-психологічні, організаційні та розпорядчо-правові механізми. Іншу 
класифікацію подають у словнику-довіднику за редакцією В. Князева та 
В. Бакуменка, де автори виділяють «морально-етичні, соціально-політичні, 
економічні та адміністративні» і зазначають, що «в них містяться механізми 
встановлення взаємовідносин між суб’єктом та об’єктом державного 
управління» [6]. 

Як зазначає Г. Астапова, механізм управління – «це система елементів 
організаційно-економічного впливу на процес управління» [3]. Зокрема 
С. Кравцов вважає, що «механізм державного регулювання – це спосіб дій 
суб'єкта регулювання, який грунтується на базових принципах і функціях, за-
безпечуючи за допомогою певних форм, методів і засобів ефективне 
функціонування системи державного регулювання для досягнення 
поставленої мети та розв'язування протиріч» [12].  

О. Федорчак наводить двадцять три визначення механізму державного 
управління і робить висновок про те, що усі наявні механізми управління 
можна поділити на три типи: механізми-знаряддя (інструменти), механізми-
системи (набір взаємопов’язаних елементів) та механізми-процеси 
(послідовність певних перетворень) [17]. Він виділяє механізми державного 
управління за функціональним призначенням: економічний, мотиваційний, 
організаційний, політичний та правовий механізми. О. Коротич пропонує 
класифікацію механізмів державного управління залежно від суб’єктів 
управління. Відповідно до цієї ознаки, в Україні механізми державного 
управління поділяються на такі, які здійснюються органами управління: 

– вищого рівня (ВРУ, КМУ, Президент); 
– обласного рівня (обласні ради, обласні державні адміністрації; 
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– районного рівня (районні ради, районні державні адміністрації); 
– місцевого рівня (міські, селищні, сільські ради) [11]. 
Підсумовуючи вищезазначене, можна визначити механізм публічного 

регулювання як систему, яка має структуру, методи, важелі, інструменти 
впливу на об'єкт управління, призначена для досягнення поставлених цілей, 
ефективного функціонування і розв'язування протиріч. 

Складові механізмів публічного регулювання розвитку сільського зе-
леного туризму наведено на рис. 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Основні складові механізму публічного регулювання розвитку 
сільського зеленого туризму 
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Публічне регулювання розвитку сільського зеленого туризму 
реалізується шляхом економічного, правового та адміністративного впливу 
через нормативні акти, державні стандарти; державні норми, державні про-
грами та плани тощо. 

Основними методами публічного регулювання розвитку сільського зе-
леного туризму є: 

– правові – закони та підзаконні акти, що регулюють туристичну діяль-
ність на селі; 

– адміністративні – накази, розпорядження виконавчих органів та по-
садових осіб, які дозволяють, забороняють, обмежують чи нормують розви-
ток сільського зеленого туризму; 

– організаційні – передбачають організацію діяльності суб’єктів публі-
чного регулювання шляхом створення державою умов розвитку сільського 
зеленого туризму; 

– економічні – передбачають організацію оподаткування суб’єктів пуб-
лічного регулювання; 

– психологічні – базуються на відкритості інформації про доступ до 
користування об’єктами сільського зеленого туризму. 

Аналіз наукової літератури доводить, що методи розвитку сільського 
зеленого туризму реалізуються через засоби та інструменти публічного регу-
лювання, тобто через способи державно-управлінського впливу. Засіб – це 
конкретний спосіб дії, який є невід’ємною складовою реалізації розвитку 
сільського зеленого туризму, а інструмент є комплексним знаряддям для до-
сягнення поставленої мети, який може впливати на розвиток сільського зеле-
ного туризму лише опосередковано і має першочергове значення, насамперед 
для органів публічної влади.  

Важелі – форми впливу держави на розвиток сільського зеленого ту-
ризму. Серед важелів особливе місце займають податки і збори, за допомо-
гою яких держава отримує кошти та впливає на розвиток сільського зеленого 
туризму. Для зацікавлення суб’єктів розвитку сільського зеленого туризму в 
досягненні певних результатів використовуються стимули, зокрема 
фінансові. До них належать заохочувальні фонди, бюджетне фінансування 
ефективних напрямів розвитку, спеціальні фінансові пільги. 

Зазначимо, що в науковій літературі з державного управління існують 
різні підходи щодо класифікації механізмів публічного регулювання. Залеж-
но від сфери управління механізми публічного регулювання мають 
специфічні особливості. Виходячи з вищенаведеного, можна зосередити ува-
гу на класифікації механізмів публічного регулювання розвитком сільського 
зеленого туризму (рис. 2). 

Класифікація включає поділ механізмів публічного регулювання розвит-
ком сільського зеленого туризму за суб’єктом управління, за функціональним 
призначенням та за напрямком діяльності. 

Механізм покращення соціальної інфраструктури передбачає удоскона-
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лення транспортної інфраструктури, туристичних організацій, які здійсню-
ють організаційно-правове та кадрово-наукове забезпечення розвитку сільсь-
кого зеленого туризму, підприємств, що займаються виробництвом та реалі-
зацією товарів туристичного попиту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Класифікація механізмів публічного регулювання розвитку 
сільського зеленого туризму 
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Механізми надання туристичних послуг передбачають надання послуг 
громадянам з метою відпочинку в сільській місцевості, ознайомлення з 
традиціями, звичаями населення, вживання екопродуктів тощо.  

Механізми управління конкурентоспроможністю пов’язані з викори-
станням методів забезпечення конкурентних переваг на ринку, пропозиції 
особливого роду товарів, послуг тощо.  

Механізми обігу коштів і інформації передбачає обмін, як засіб задово-
лення потреб населення в розвитку сільського зеленого туризму, який 
здійснюється у товарно-грошовій та інформаційній формі. Видом обміну є 
переміщення туристів до місця перебування, їх волевиявлення до співпраці в 
сільській місцевості. 

Таким чином, основними складовими механізмів публічного регулю-
вання розвитку сільського зеленого туризму є планування та розвиток туриз-
му, що на державному рівні характеризується наявністю відповідної 
інформації, впровадженню сучасних технологій, інфраструктури, культури, 
природних ресурсів тощо. Розвиток сільського зеленого туризму складається 
з майнових, адміністративних, трудових, фінансових та інших відносин між 
споживачами і надавачами послуг та їх регулювання, що характеризується 
створенням умов, що давали можливість для ефективного розвитку 
сільського зеленого туризму. Характер публічного регулювання у розвитку 
сільського зеленого туризму в Україні визначається Конституцією України 
[9], у якій закріплено право населення на відпочинок, що забезпечує трива-
лий робочий день, обов’язкове надання щотижневого відпочинку та щорічної 
відпустки; право власників агросадиб на працю (ст. 43) і на власність (ст. 14), 
створює умови здійснення права на працю. З огляду на вищесказане, в 
Україні існують певні конституційні засади розвитку сільського зеленого ту-
ризму, але вони не передбачають конкретних засобів правового регулювання. 
З цієї причини розробляються нормативно-правові документи, що регулюють 
розвиток сільського зеленого туризму, а саме: Закон України «Про туризм» [ 
15, ст. 241], проект Закону «Про сільський зелений туризм» [14], Концепція 
Державної цільової програми розвитку туризму та курортів на період до 2022 
року [10] тощо.  

Без сумніву, публічне регулювання розвитку сільського зеленого ту-
ризму здійснюється Верховною Радою України, Кабінетом міністрів України, 
центральним органом виконавчої влади з питань туризму, та міністерствами, 
які опосередковано впливають на його розвиток, а саме: Міністерство 
аграрної політики та продовольства України, Міністерство екології та при-
родних ресурсів України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерство закордонних справ України, Міністерство 
інфраструктури України, Міністерство культури України, Міністерство 
освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України, Міністерство 
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 
України, Міністерство соціальної політики України, Міністерство фінансів 
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України, Міністерство інформаційної політики України. Регулювання роз-
витку сільського зеленого туризму на місцевому рівні здійснюється 
місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядуван-
ня, а саме: системами рад: обласних, районних, селищних, сільських, також 
іншими органами в межах ії повноважень. 

Органи місцевого самоврядування, в межах своїх повноважень, 
вирішують питання з розвитку сільського зеленого туризму таким чином:  

– при розробці проектів місцевих програм включають програми роз-
витку сільського туризму; 

– створюють на місцях сприятливі умови для заохочення місцевого на-
селення до роботи в розвитку сільського зеленого туризму; 

– вживають заходи з розвитку соціальної інфраструктури й благоуст-
рою сіл з метою підвищення їх туристичної привабливості, надають послуги 
в сфері сільського зеленого туризму; 

– співпрацюють з органами державної влади у вирішенні питань роз-
витку сільського зеленого туризму; 

– вирішують на місцях питання розвитку сільського зеленого туризму 
відповідно до законодавства України. 

Зупинімося докладніше на публічному регулюванні розвитку 
сільського зеленого туризму відповідно до програм розвитку, які розгляда-
ють туризм як вплив з боку держави та її органів, яким державою делеговані 
відповідні повноваження щодо розвитку сільського зеленого туризму, 
організації відпочинку та вільного часу сільського населення, підготовки 
кадрів у розвитку сільського туризму тощо. Як стверджує український науко-
вець Ю.В. Алексєєва, «необхідність розвитку сільського зеленого туризму в 
Україні визначається такими факторами: 

– зростаючим попитом мешканців українських міст та іноземців на 
відпочинок у сільській місцевості; 

– унікальною історико-етнографічною спадщиною українських сіл; 
– багатими рекреаційними ресурсами; 
– екологічною чистотою сільської місцевості; 
– відносно вільним сільським житловим фондом для прийому туристів; 
– наявністю вільних трудових ресурсів для обслуговування туристів; 
– традиційною гостинністю господарів та доступною ціною за 

відпочинок; 
– можливістю надання комплексу додаткових послуг з екскурсій, 

риболовлі, збирання ягід і грибів, катання на конях тощо [1, c. 183]. 
Програми розвитку сільського зеленого туризму є частинами держав-

них, регіональних, місцевих та інших програм розвитку туризму, які за-
тверджують сільські, селищні ради, об’єднані територіальні громади. До їх 
повноважень входить визначати кошти місцевих бюджетів, вживати заходів 
для стимулювання об’єктів господарювання, які здійснюють діяльність з 
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дання туристичних послуг, заохочення селян до розвитку сільського зеленого 
туризму, екологічного виховання населення, створення нових робочих міст 
та збільшення надходжень до бюджетів, розвиток соціальної інфраструктури 
і благоустрою сіл, забезпечення конституційних прав громадян на 
відпочинок, забезпечення безпеки громадян при здійсненні туристичних по-
дорожей з сільського зеленого туризму тощо. 

Отже, класифікація механізмів публічного регулювання розвитку 
сільського зеленого туризму визначається через гілки законодавчої та 
виконавчої влади. Особлива увага приділяється регулюванню туристичної 
діяльності в сільській місцевості в кожній з гілок влади. На сьогоднішній 
день, існують різні організаційні системи управління сільським зеленим ту-
ризмом – від міністерств до сільських, селищних рад, адміністрацій, прямо 
підлеглих урядові. За повідомленням українського вченого С. Галасюка, 
«деякі країни світу здійснюють керування туристичною діяльністю тільки на 
рівні регіональних органів державної влади, інші – не мають державних 
важелів регулювання сферою туризму взагалі [5]. 

Згідно Концепції Державної цільової програми розвитку туризму та 
курортів на період до 2022 року процес державного регулювання сфери 
сільського зеленого туризму потребує здійснення комплексу організаційних, 
економічних, фінансових, управлінських та інших заходів як складових 
ефективної реалізації державної політики розвиток сільського зеленого туризму 
є одним з пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку держави, 
що визначається державним регулювання, формуванням і здійсненням 
реалізації державної політики, спрямованої на його розвиток [10].  

Висновки. Сучасний розвиток сільського зеленого туризму дає змогу 
вирішити питання стабілізації екологічної ситуації в країні, забезпечення  
належного рівня і якості життя сільського населення, соціально-економічний 
розвиток сільських територій, стимулює розвиток соціальної інфраструктури 
на селі тощо. Результативність розвитку сільського зеленого туризму  
залежить від розподілу повноважень і відповідальності між органами 
публічної влади. Тому для ефективного публічного управління доцільно  
розробити класифікацію механізмів публічного регулювання загалом і  
розвитку сільського зеленого туризму зокрема. Таким чином, на основі 
дослідження можна стверджувати, що для виконання органами публічної 
влади своїх функцій і завдань необхідно використовувати різноманітні  
засоби, важелі та інструменти державної політики у сфері розвитку 
сільського зеленого туризму.  

Таким чином, проблема класифікації механізмів публічного регулюван-
ня розвитку сільського зеленого туризму є актуальною та потребує подаль-
шого дослідження, оскільки розвиток сільського зеленого туризму, а 
відповідно й територій, залежить від механізмів публічного регулювання, а 
саме різноманітних методів, засобів, інструментів і важелів. 
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