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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Сучасна економіка складається з багатьох галузей, які

розвиваються різними темпами. Неоднакові темпи розвит-
ку мають також суб'єкти господарювання всередині кож-
ної галузі. З одного боку, це має позитивні наслідки, коли
сходять нанівець підприємства з застарілою технікою і тех-
нологією або відсутністю необхідних ресурсів. Але з іншо-
го — в такій ситуації опиняються підприємства і цілі галузі
з перспективними технологіями і доступними розповсюд-
женими ресурсами лише з причин неспроможності керів-
ництва означити стратегічну мету їхнього розвитку. У такій
ролі, на жаль, опинилась і туристична галузь. У даний час
відсутнє усвідомлення ролі туристичних центрів у підви-
щенні прибутковості туристичної галузі, яку вони здатні
відігравати за умови діяльності за налагодженим механіз-
мом підвищення їх інноваційно-інвестиційної привабли-
вості.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Необхідність розробки механізму підвищення іннова-

ційно-інвестиційної привабливості туристичних центрів ви-
никла у зв'язку з відсутністю однозначного розуміння місії
їх діяльності і, як наслідок, неможливості чіткого визна-
чення стратегічних цілей.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ

Доцільність передбачення певного резерву інвести-
ційних ресурсів та обігових коштів при проектуванні фінан-
сових стратегій, необхідність стеження за використанням
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джерел фінансування інвестицій на кожному етапі створен-
ня туристичних центрів розглянуті в роботах Лукіної Ю.В.
[9], Казачковської Г.В. [7].

Особливості поняття "інновація" в туризмі для активі-
зації діяльності його підприємств і забезпечення їх прибут-
ковості визначені у статті Поклонского Ф.Е. [12]. Про не-
обхідність врахування окремих аспектів процесу інвесту-
вання інноваційних проектів, інвестування інновацій як си-
стему взаємопов'язаних, ієрархічно підлеглих складових
частин йдеться в роботі Івєніної А.В. [6].

Складові підвищення рівня самоокупності туристич-
них центрів, які обрали інноваційний підхід до екологі-
зації туристичної сфери і до складу яких входять тери-
торії природно-заповідного фонду, чинники стимулюван-
ня розвитку їхньої діяльності з пріоритетною орієнтацією
на екологічний описані в роботі Павліха Н.В., Скороход
І.С. [11]. Комплекс маркетингу у сфері послуг та особли-
вості його застосування у сільському зеленому туризмі
розглянуті у монографії Матюхіна В.О., Кобзєвої О.В.
[10].

Управління іміджбілдінгом туристичних центрів визна-
чене в роботах Хатикової З.В. [13; 14 ]. Показники техно-
логії надання турпослуг і ефективність діяльності, наведені
у роботі Гринкевич О.С. [1; 2].

Виявлення і структурування основних складових сфе-
ри розваг та їх аналіз у контексті поняття "якість життя"
здійснено у статті Древицької І.Ю. [3]. Особливості розва-
жальних послуг, які доцільно враховувати і використову-
вати під час розробки атракційної складової діяльності ту-
ристичного центру, наведені у Леонової Г.Д. та Гузь Н.Г.
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[3; 8]. Методи виявлення та аналізу уподобань щодо ланд-
шафту надано в роботах Загвойської Л.Д. [4; 5].

НЕРОЗКРИТІ АСПЕКТИ ПРОБЛЕМИ
Але, разом з тим, залишаються осторонь такі актуальні

аспекти, як:
— можливість вибудовування прибуткової туристич-

ної галузі, спираючись на мережу туристичних центрів,
діяльність яких здійснюватиметься за єдиним механізмом
спрямування їх діяльності на підвищення інноваційно-інве-
стиційної привабливості;

— використання потужної індустрії розваг як систе-
моутворювальної складової маркетингової стратегії тури-
стичних центрів; співпраця, а, можливо і створення дивер-
сифікованих структур з підприємствами-постачальниками
високотехнологічного обладнання для неї;

— формулювання місії та переліку першочергових пи-
тань для туристичних центрів, які обиратимуть інновацій-
ний підхід до екологізації туристичної сфери у якості своєї
місії.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є розробка механізму підвищення інно-

ваційно-інвестиційної привабливості туристичних центрів,
які змогли б організувати свою роботу з максимально
ефективним використанням особливостей України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості

туристичної галузі України можливе лише за умови фор-
мування розгалуженої мережі туристичних центрів, яка
вкриє більш-менш рівномірно всю її територію. Лише за
умови здатності кожного туристичного центру до управлі-
ння своїми конкурентними перевагами, раціонального й
ефективного розміщення фахівців, забезпечення стійкого
фінансового і економічного становища можливо досягти
поставленої мети. На можливість формування такої мережі
вказують певні особливості України та країн, які її оточу-
ють, зокрема усталена розгалужена мережа туристичних
маршрутів, формування "середнього" класу в суспільстві,
високий рівень розвитку промисловості, наявність певних
категорій заможних громадян, які бажають відпочивати не-
далеко від місць постійного проживання невеликими гру-
пами і одночасно вирішувати бізнесові питання;

Перераховані особливості України, які, на нашу дум-
ку, сприяють вибудовуванню прибуткової туристичної га-
лузі, неодмінно мають спиратися на мережу туристичних
центрів, діяльність яких здійснюватиметься за відпра-
цьованим механізмом. Такий механізм повинен спрямову-
вати їх діяльність у напрямі підвищення інноваційно-інвес-
тиційної привабливості, оскільки лише інвестиційно при-
вабливі туристичні центри матимуть перспективи щодо
під'єднання до світової мережі туристичних підприємств,
а отже, зможуть скористатися перевагами, які нададуть
ємні туристичні ринки розвинутих країн.

Ми пропонуємо у якості складових механізму підви-
щення інвестиційно-інноваційної привабливості туристич-
них центрів обрати:

— їх фінансову стратегію;
— планування іміджбілдингу;
— інвестування переважно інноваційних проектів;
— врахування сфери розваг як складової маркетин-

гової стратегії турбізнесу;
— інноваційний підхід до екологізації туристичної сфери;
— покращення якості ландшафтів з метою збільшення

їх споживчої корисності.
Фінансова стратегія спрямована на прогнозування

фінансових показників стратегічних планів, визначення

прибутковості інвестиційних проектів, розподіл і контроль
фінансових потоків. Ми вважаємо, що найважливішою
складовою фінансової стратегії є вибір раціональної для ту-
ристичних центрів структури капіталів. По-перше, це сто-
сується збільшення основного капіталу в порівнянні з обо-
ротним, власного в порівнянні з залученим капіталом. По-
друге, в структурі майна туристичних центрів має бути
збільшена частка саме власного майна шляхом передачі у
власність природних дестинацій. Ми пропонуємо при роз-
робці фінансової стратегії особливу увагу приділяти управ-
лінню дивідендами. Туристичні центри, які швидко розви-
ватимуться, зможуть певний час не виплачувати дивідендів,
а спрямовувати кошти на свій подальший розвиток і роз-
ширення виробництва турпродукту. В туристичних центрах
з повільними темпами розвитку вартість акцій може підтри-
муватись сплатою високих і стабільних дивідендів. Обид-
ва запропоновані підходи є основною частиною дивіденд-
ної політики. Дивіденди мають виплачуватися лише після
покриття всіх потреб фінансування та інвестування, оск-
ільки вони є важливим показником вартості туристичних
центрів.

Управління іміджбілдингом туристичних центрів — це
процес, який визначає послідовність дій зі створення
стійкого уявлення про них у зацікавлених груп, що забез-
печує досягнення цілей і розвиток у довгостроковій перс-
пективі. Ми пропонуємо зробити саме іміджбілдинг основ-
ним інструментом досягнення конкурентних переваг на
ринку. Іміджбілдинг туристичних центрів як підприємств,
здатних надавати туристичні послуги цілорічно, без пере-
рви на "мертвий сезон", значно підніме їхній імідж в очах
потенційних клієнтів, зніме проблему вибору пори року для
відпусток у багатьох бажаючих відпочити та розважитись.
Це дозволить завоювати довіру споживачів та переверши-
ти конкурентів, тобто досягти формування у суспільній
свідомості бажаного ставлення до себе. Для цього турис-
тичні центри мають розробляти детальні плани заходів з
іміджбілдингу, які включатимуть визначення основних за-
сад своєї роботи, цілей створення, організаційних ціннос-
тей, корпоративної філософії та стандартів для праців-
ників. Складання планів зовнішнього іміджбілдингу повин-
не спиратися на ретельний аналіз усіх знань, які спожи-
вачі отримують про туристичні центри, врахування смис-
лового та культурологічного навантаження логотипів ту-
ристичних центрів, їхніх місць розташування, товарних
знаків супутніх та додаткових продуктів.

На нашу думку, до джерел фінансування інноваційних
проектів, які найзручніше використовувати, відносяться
кошти, що формуються під час створення туристичних
центрів. Вони можуть бути використані у якості інвестицій
і у випадках, коли інвестування продовжується після закі-
нчення кожного попереднього етапу розвитку туристичних
центрів, у цьому разі інвестування включає прибуток і
амортизацію основних фондів підприємств, які є учасни-
ками створення туристичних центрів. Крім того, можуть
використовуватися кошти, зовнішні по відношенню до про-
цесу створення: кошти інвесторів, субсидії на безпово-
ротній основі, кредити, майно, яке надається в оренду.

Ми пропонуємо у процесі створення туристичних
центрів якомога ширше використовувати власні джерела
фінансування як такі, що є надійними, стабільними і деше-
вими джерелами. Одним із них є амортизація. Туристичні
центри, які будуватимуться в оточенні підприємств — учас-
ників туристичних кластерів, — можуть фінансуватись за
рахунок амортизації їхніх основних фондів та прибутку. В
подальшому, при переході процесу розвитку туристичних
центрів на наступну фазу, вони самі розпочнуть генерува-
ти фінансові джерела. У міру розвитку туристичних центрів
нові джерела фінансування можуть бути рефінансовані в
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їхній подальший розвиток.
Ми також пропонуємо розглянути окремі специфічні

аспекти інноваційної діяльності щодо можливості її засто-
сування у сфері туризму. Це, на нашу думку, дозволить
більш детально спрямувати розвиток туристичних центрів
в інноваційному напрямі:

— міжнародна торгівля продуктами інноваційної діяль-
ності є компонентом глобалізації виробництва і важливою
складовою транснаціоналізації туристичної діяльності,
розвиток якої спрямований на реалізацію міждержавного
ефекту взаємодії туристичних центрів.

— як об'єкт господарювання інновація є метою діяль-
ності організаційної системи туристичних центрів, всі ком-
поненти якої працюють на підвищення рівня якості турп-
родукту, розробку нових турпродуктів та супутніх товарів
і послуг;

— інновація як елемент духовно-світоглядного вихо-
вання суспільства є результатом цілеспрямованого управ-
ління науково технічним прогресом щодо створення еко-
логічно орієнтованої діяльності туристичних центрів, впро-
вадження новітніх методик взаємобуття людини і живої
природи, відтворення рекреаційного потенціалу;

— як джерело відновлення трудового потенціалу лю-
дини інновації в туризмі є передумовою зниження захво-
рюваності, витрат на оплату лікарняних, включення в ту-
ризм широких верств населення, підвищення їх культур-
ного рівня;

— із зростанням вимогливості туристів до якості об-
слуговування та підвищення видовищності розваг, іннова-
ція є способом вдосконалення відповідних напрямів роботи
туристичних центрів щодо створення турпродукту, послуг
такого рівня якості, якого очікує споживач;

— механізм організації взаємодії підприємств турис-
тичної та супутніх галузей включає систему використання
інформації про досягнення в сфері менеджменту органі-
зацій щодо формування, становлення і функціонування ту-
ристичних центрів.

Сферу розваг визначають як складову якості життя че-
рез те, що вона дозволяє підвищити продуктивність праці
та відповідно скоротити тривалість робочого часу, впровад-
жувати новітні технології, перенести центр ваги продуктив-
ної діяльності людини зі сфери виробництва в інформацій-
ну сферу. Виявлення і структурування основних складових
сфери розваг та їх аналіз у контексті поняття "якість життя"
здійснене у статті Древицької І.Ю. За її визначенням, "якість
життя — це категорія, за допомогою якої характеризують
суттєві обставини життя населення, які визначають ступінь
гідності й свободи кожної людини" [3, с. 206].

Ми підтримуємо цю думку, тому що особистість може
самостверджуватись у великому розмаїтті аспектів свого
буття. Отже, однією із задач об'єктів сфери розваг, особ-
ливо тих, що входять до складу туристичних центрів і за-
довольняють потреби людини у визнанні і самостверд-
женні, є створення відповідних умов шляхом спрямування
енергії людини у творче русло, яке розвиває особистість
фізично і психологічно. Об'єкти сфери розваг, покликані
забезпечити потреби особистості у самоствердженні, є най-
складнішими у технічному виконанні. Виходячи із вимог до
вітчизняних туристичних центрів, які, крім іншого, повинні
працювати цілорічно, бути швидкоокупними та екологіч-
ними, нами вбачається необхідність доповнення асорти-
менту туристичних послуг, які, задовольняючи перерахо-
вані умови, одночасно розвивали б у туристів потребу в са-
моствердженні. Такими туристичними послугами можуть
стати підводне полювання, катання на лижах та ковзанах
з використанням штучного снігового покриття, скелелазан-
ня по спеціальних стінах. Окремою проблемою тут може
стати лише психологічна неготовність вітчизняних під-

приємців вкладати кошти у придбання складної техніки. Це
найважча задача, яка стоїть перед сферою розваг. Її вир-
ішення цілком можливе шляхом доповнення зпропонова-
них видів туристичних послуг відпочинком у тематичних
таборах, в яких туристи матимуть змогу пожити в умовах,
скажімо, солдат середньовіччя чи відправитись у подорож
на старовинному вітрильнику.

Використання сфери розваг як системоутворювальної
складової маркетингової стратегії туристичних центрів не-
обхідне для встановлення взаємозв'язку між компонента-
ми комплексу маркетингу і сфери розваг. Ми пропонуємо
у вітчизняному туристичному бізнесі визначити маркетин-
гову стратегію як концентрацію всіх необхідних ресурсів
на розвитку тих видів туризму, завдяки яким туристичні
центри зможуть отримувати конкурентні переваги та завой-
овувати нові сегменти туристичного ринку. Перспективним
для України варіантом може стати маркетингова страте-
гія, за якої на існуючому ринку здійснюватиметься пере-
орієнтація туристичних центрів на надання такого асорти-
менту туристичних послуг, який вирівняв би сезонність
вітчизняного туризму. Практична реалізація такої стратегії
зможе відбуватися у двох варіантах: поетапне додавання
нових видів розваг до вже відомого туристичного асорти-
менту для освоєння нових сегментів туристичного ринку
або покращення розважальних послуг за рахунок удоско-
налення їх характеристик, розвитку зон обслуговування і
впровадження сучасних технологій сфери розваг.

Невід'ємною складовою підвищення рівня самоокуп-
ності туристичних центрів, які обрали інноваційний підхід
до екологізації туристичної сфери і до складу яких вхо-
дять території природно-заповідного фонду, є стимулю-
вання розвитку їхньої діяльності з пріоритетною орієнта-
цією на екологічний, у тому числі сільський зелений туризм.
Тому ми пропонуємо для туристичних центрів, які обира-
тимуть інноваційний підхід до екологізації туристичної
сфери у якості своєї місії, особливу увагу приділяти вирі-
шенню таких питань:

— нешкідливості процесів надання туристичних послуг
для живої природи;

— створення диверсифікованих структур з підпри-
ємствами-постачальниками очисного обладнання;

— інвестування у розробку та будівництво очисних
споруд з використанням новітніх технологій;

— розробки та впровадження сучасних методик ліку-
вання;

— розведення з метою збереження рідкісних видів
тварин, риб, рослин і співпраця щодо цих питань із зоо-
парками, ботанічними садами.

Ми вважаємо, що туристичний рух у широкому ро-
зумінні є одним з елементів руйнування природного сере-
довища, тому розвиток туризму вимагає постійних проду-
маних дій, аби не збільшувати конфлікту з природою. Для
цього ми пропонуємо на стадії проектування туристичних
центрів передбачати будівництво очисних споруд та сис-
тем видалення відходів. Це, з одного боку, спричинить пев-
не перевищення обсягів первинних вкладень, але з іншого
— подібні споруди в сучасному технічному та дизайнерсь-
кому оформленні самі по собі зможуть стати елементами
атракцій та виховання екологічного світогляду туристів.
Для запровадження екобезпечних інновацій у туристичній
сфері вважаємо за доцільне послідовно залучати різно-
манітні інноваційні рішення, що сприятимуть активізації
відтворення туристично-рекреаційного потенціалу і водно-
час забезпечать належну якість довкілля. Показниками
впровадження екобезпечних інновацій можуть стати:

— для технологічних — оновлення лікувальних мето-
дик, модернізація основних фондів, забезпечення ресур-
созберігаючих та природовідновлювальних технологій;
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— для організаційних — видатки на запровадження
систем екологічного моніторингу оточуючого середовища,
використання логістичного підходу до формування турис-
тичних потоків;

— для соціальних — витрати на заохочення фахівців
щодо активізації їх інноваційної діяльності щодо забезпе-
чення екологічної безпеки. Характерними рисами екобез-
печних інновацій є високий рівень надання туристичних по-
слуг, їх прогресивність. Ці риси в кінцевому результаті їх
прояву мають на меті досягнення збалансованості розвит-
ку туристичних центрів, передбачаючи збереження опти-
мальних умов функціонування екологічних систем.

Необхідність покращання якості ландшафтів з метою
максимізації споживчої корисності та задоволення виникає
через те, що ландшафти також є рекреаційними ресурса-
ми, оскільки вони задовольняють декілька видів потреб:
рекреаційні, естетичного задоволення та збереження куль-
турної спадщини. Попит на рекреаційні ділянки здебільшо-
го спрямований на ті ділянки землі, які вважаються приваб-
ливими з естетичної точки зору. Тому ми пропонуємо вжит-
тя на державному рівні дієвих заходів щодо обмеження ви-
ділення територій мисливських угідь у відомче та комерцій-
не користування та збільшення заповідних територій. Доц-
ільним було б створення централізованого комп'ютерного
кадастру територій туристично-рекреаційного призначення.

Результати моніторингу показників, які характеризу-
ватимуть параметри внутрішнього середовища туристич-
них центрів, будуть слугувати основою інформаційного за-
безпечення розробки планів підвищення інноваційно-інве-
стиційної привабливості туристичної галузі. В якості осно-
ви для системи таких показників можуть бути рівень вико-
ристання ресурсів, показники технології надання турпос-
луг і ефективність діяльності. Ми пропонуємо доповнити
цю систему показників, які характеризують використання
ресурсів, туристичними центрами, відносити, крім того:

— рівень кластеризації туристичної галузі;
— площу територій, закріплених за туристичними цен-

трами та їхню кількість;
— ступінь монополізації в туристичній галузі;
— частку іноземних інвестицій у туризм України;
— частку коштів, які спрямовуються на самоінвесту-

вання туристичними центрами;
— частку коштів, які виділяються підприємствами

інших галузей.

ВИСНОВКИ
Для вирішення проблеми визначення складових меха-

нізму підвищення інвестиційно-інноваційної привабливості
туристичних центрів у статті проводиться аналіз природ-
но-географічних та соціальних особливостей України, які,
попри очевидні негаразди, вказують на потенційні можли-
вості щодо розвитку прибутково працюючих туристичних
центрів. Показано, що необхідною умовою для цього є
чітке бачення місії вітчизняних туристичних центрів як та-
ких, що спроможні надавати туристичні послуги цілоріч-
но, тобто шляхом формування такого набору туристичних
послуг, який би вирівнював надходження коштів у літній
та зимовий періоди.

Проаналізовані особливості України, які, на нашу дум-
ку, сприяють вибудовуванню прибуткової туристичної га-
лузі, мають спиратися на мережу туристичних центрів,
діяльність яких здійснюватиметься за налагодженим ме-
ханізмом, який завдавав би їх діяльності інноваційно-інве-
стиційного поштовху, та визначені складові цього механі-
зму. Доведено, що лише узгоджено працюючи, інвести-
ційно привабливі туристичні центри матимуть перспективи
щодо об'єднання у конкурентоздатну мережу, тобто утво-
рення собою "критичної маси", яка підвищить прибут-

ковість туристичної галузі, а в перспективі, під'єднає її до
світової мережі туристичних підприємств, надасть змогу
скористатися перевагами, які надають ємні туристичні рин-
ки розвинутих країн.

Означено перелік спільних першочергових питань для
всіх туристичних центрів, які обиратимуть інноваційний
підхід до екологізації туристичної сфери у якості місії а
також розширене коло специфічних рис інноваційної діяль-
ності у сфері туризму, що дозволить чіткіше спрямувати
розвиток туристичних центрів у інноваційному напрямі.
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