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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі суттєве підвищення ролі ту"

ристичної індустрії обумовлює розвиток відповідної

конкуренції між державами на світовому рівні.

Відповідно в межах державної туристичної політики

країн світу спостерігається інтенсифікація розвитку

туристичної індустрії з боку урядів через впровад"

ження різнохарактерних державних програм

підтримки, створення сприятливого інвестиційного

клімату, формування позитивного іміджу країни та
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У статті здійснено оцінку рівня критичності складових комплексної державної політики у сфері
туризму та курортів стосовно їх впливу на розвиток туристичної індустрії Причорноморського
регіону України за допомогою методу експертних оцінок.

An estimation of criticality level of components of the complex state policy in sphere of tourism
and resorts concerning their influence on Ukrainian Black Sea region tourist industry development
by means of expert estimations method is carried out in the article.

її регіонів. Все це підтверджує актуальність обраної

теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню державної туристичної політики при"

святили свої наукові напрацювання такі вчені, як: А.

Парфіненко, Н. Гостєва, Н. Антонюк, Ю. Занько та ін.

Проте недостатньо уваги приділяється оцінці сучасно"

го стану комплексної державної туристичної політики з

Ключові слова: комплексна державна політика, сфера туризму та курортів, Причорноморський регіон
України, туристична індустрія, рівень критичності.

Key words: complex state policy, sphere of tourism and resorts, Ukrainian Black Sea region, tourist industry,
criticality level.



119

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

точки зору її впливу на розвиток туристичної індустрії

Причорноморського регіону України в нинішніх умовах.

МЕТА СТАТТІ
Виходячи з вищенаведеного, метою статті є оцінка

сучасного стану комплексної державної політики у

сфері туризму та курортів на прикладі туристичної

індустрії Причорноморського регіону України.

Для досягнення поставленої мети в роботі потрібно

поставити та вирішити такі завдання:

— обгрунтувати вибір методу оцінки сучасного ста"

ну комплексної державної політики у сфері туризму та

курортів на прикладі туристичної індустрії Причорно"

морського регіону України;

— виявити рівень критичності складових комплекс"

ної державної політики у сфері туризму та курортів

відносно їх негативного впливу на розвиток туристич"

ної індустрії зазначеної території.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Оцінку сучасного стану державної політики у сфері

туризму та курортів на прикладі туристичної індустрії

Причорноморського регіону України в даній роботі про"

понується виконувати за допомогою методу експертних

оцінок.

Частіше за все метод експертних оцінок вико"

ристовується при недостатній кількості інформації

або при визначенні ступеня критичності стану об"

'єкту дослідження, який не має аналогів, що, в свою

чергу, не дає можливості аналізувати минулі показ"

ники.

Сутність використання даного методу для виявлен"

ня ступеня критичності стану складових комплексної

державної політики у сфері туризму та курортів поля"

гає в тому, що експерти здійснюють аналіз рівня їх ри"

зикованості з точки зору впливу на розвиток туристич"

ної індустрії Причорноморського регіону України за

допомогою бальних оцінок.

У загальному випадку середній рівень компетент"

ності експертів залежить від ступеня їх кваліфікації, яка,

в свою чергу, оцінюється за допомогою індивідуальних

значень компетентності, величина яких визначається

власне експертами. Відповідно середній рівень компе"

тентності визначеного експерта розраховується як се"
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1     0,7 0,15 0,15 0,5 0,4 

2    0,8 0,8 0,6 0,98 0,75 

3    0,5 0,6 0,4 0,3 0,45 

4 -   0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 

5   0,5 0,4 0,3 0,25 0,45 

6   0,5 0,9 0,6 0,25 0,3 
7   0,7 0,15 0,15 0,5 0,4 
8   0,3 0,5 0,55 0,45 0,6 

9   0,95 0,8 0,9 0,75 0,85 
10    0,6 0,3 0,8 0,5 0,4 

11      0,98 0,95 0,98 0,99 0,9 

Таблиця 1. Значення рівня критичності
складових комплексної державної політики у сфері туризму та курортів стосовно розвитку

туристичної індустрії Причорноморського регіону України
за даними опитування експертів
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  0,85   

    0,78    
   0,52   

  0,5  
 

  0,38   
   0,45   
    0,45   
    0,38   

  0,38   
-   0,06    

Таблиця 2. Ранжовані середньозважені рівні критичності
складових комплексної державної політики у сфері туризму та курортів

для розвитку туристичної індустрії та відповідна
оцінка рівня їх критичності
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редньоарифметична величина з індивідуальних значень

даного показника.

Обробка результатів експертного опитування по"

лягає у визначенні показників критичності стану комп"

лексної державної політики у сфері туризму та курортів

стосовно розвитку туристичної індустрії Причорно"

морського регіону України. Дані індикатори традицій"

но розраховуються також як середньозважені величи"

ни.

У роботі було вирішено опитати п'ятьох експертів

— представників Управління культури і туризму, націо"

нальностей та релігій Одеської обласної державної ад"

міністрації, управління культури Херсонської обласної

державної адміністрації та управління культури Мико"

лаївської обласної державної адміністрації.

По"перше, експерти оцінили компетентність один

одного. Далі було проведено опитування експертів

щодо вірогідного рівня критичності складових комплек"

сної державної політики у сфері туризму та курортів

стосовно розвитку туристичної індустрії Причорно"

морського регіону України. Процедура оцінювання

здійснювалася за десятибальною шкалою. Результати

опитування відображено в таблиці 1.

На основі даних таблиці 1 було визначено середнь"

озважені величини критичності стану складових комп"

лексної державної політики у сфері туризму та курортів

стосовно розвитку туристичної індустрії Причорно"

морського регіону України.

Відповідні ранжовані середньозважені рівні критич"

ності складових комплексної державної політики у

сфері туризму та курортів стосовно розвитку туристич"

ної індустрії Причорноморського регіону України наве"

дені в таблиці 2.

З проведених досліджень видно, що найбільш про"

блемними для комплексної державної політики у сфері

туризму та курортів з точки зору гальмування розвитку

туристичної індустрії є такі її складові:

— політика контролю та безпеки в туризмі;

— екологічна політика;

— політика ліцензування і стандартизації.

Що стосується політики євроінтеграції туризму

Причорноморського регіону України, то вона знахо"

диться у передкритичному стані внаслідок політичної

ситуації в країні, хоча значення середньозваженої ве"

личини її критичності є близьким до нестійкого стану.

Відповідно у цьому ж нестійкому стані знаходяться й

такі складові комплексної державної політики у сфері

туризму та курортів: інвестиційна політика, політика те"

риторіального розвитку та політика у сфері зайнятості,

які напряму залежать від політики євроінтеграції туриз"

му.

Виходячи з того, що інноваційна політика цілком

залежить від інвестиційної політики, та, в свою чергу,

впливає на політику у сфері підприємництва та інфраст"

руктурну політику, зазначені складові комплексної дер"

жавної політики у сфері туризму та курортів також зна"

ходяться у нестійкому стані. Це обумовлено тими об"

ставинами, що тільки за наявності достатньої кількості

інвестицій можливо впровадити новітні технології на

підприємствах туристичної індустрії і, тим самим, підви"

щити загальний рівень розвиненості їх підприємницької

діяльності.

Що стосується науково"освітньої політики, то, за

результатами експертного оцінювання, вона знаходить"

ся на нормальному рівні безпеки.

ВИСНОВКИ З ДАНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Таким чином, за результатами проведеного дослі"

дження можна побачити, що, незважаючи на наявність

існуючої державної підтримки політики у сфері туриз"

му та курортів Причорноморського регіону України,

стан її складових все одно залишається не досить спри"

ятливим для ефективного розвитку туристичної

індустрії зазначеної території. Виходячи з цього, в

роботі пропонується збільшити рівень асигнувань на

державну інвестиційну політику з метою використан"

ня можливості здійснення державної підтримки стра"

тегії розвитку державного управління в туристичній

індустрії Причорноморського регіону України шляхом

створення сприятливих умов для приватних підпри"

ємств та осіб для вкладання фінансових ресурсів в ре"

алізацію регіональних програм туристичної індустрії

Причорноморського регіону України. Зокрема, залу"

чення коштів іноземних інвесторів сприятиме розвит"

ку інноваційної політики, яка, в свою чергу, дозволить

розвивати всі інші складові комплексної державної

політики у сфері туризму та курортів Причорноморсь"

кого регіону України.
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