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ВСТУП
Туризм — сектор світової економіки, який динаміч�

но розвивається та надає стимулюючу дію на її ключові

галузі: транспорт, зв'язок, будівництво, виробництво

товарів народного споживання, сільське господарство

та ін. Українська практика також свідчить, що внаслі�

док свого значимого мультиплікативного ефекту туризм
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У статті ретельно розглянуто методичний підхід розвитку туристичного потенціалу та інфра�

структури сільського туризму регіону, наголошено на необхідності реалізації керівництвом

областей регіону заходів по стимулюванню інноваційної діяльності, наведено новітній SWOT�

аналіз туристської сфери. Також у статті наведено стратегічні напрями стимулювання турис�

тської діяльності.

The article carefully considered methodological approach of tourism potential and infrastructure
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stimulate innovation, given recent SWOT�analysis of tourist areas. Also, the article provides strategic
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виступає каталізатором соціально�економічного розвит�

ку територій, сприяє підвищенню якості життя населен�

ня [1]. Проте наявні в країні можливості розвитку туриз�

му використовуються далеко не повною мірою. Це по�

яснюється нерозвиненістю всіх елементів, що склада�

ють туристський ринок, наявністю серйозних перешкод

у формуванні, розвитку і реалізації туристичного потен�



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

67

ціалу територій. Ці перешкоди носять багатоплановий

характер: вони стосуються стану інфраструктури туриз�

му, організаційно�економічних питань його функціону�

вання та управління. У сучасних умовах загострюється

важливість освоєння інноваційних технологій в ту�

ристській діяльності.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення методологічних

підходів до оцінки розвитку рекреаційного потенціалу

сільських територій та обгрунтування визначені шляхи

виходу на траєкторію сталого розвитку.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ПУБЛІКАЦІЙ
Питання створення механізмів розвитку рекреацій�

ного потенціалу сільських територій є предметом по�

стійних дискусій вітчизняних вчених. Значний внесок у

вирішення окремих аспектів управління розвитком

сільських територій внесли Вдовиченко М.Х., Смирнов

І.Г., Мельниченко С.В., Кричало М.П., Шульгіна Л.М. та

ін.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Туристський потенціал слід розглядати як сукупність

природних, культурно�історичних і соціально�економі�

чних передумов для організації туристської діяльності

на території певного регіону.

Туристський регіон являє собою просторово пев�

ну територію, що володіє туристськими ресурсами і має

туристську інфраструктуру. В силу неоднорідності

функціонування туристичних центрів в якості оціноч�

них критеріїв для виявлення передумов їх розвитку ви�

користовуються наступні складові туристського потен�

ціалу: імідж туристського центру; розвиток туристич�

ної інфраструктури; транспортна доступність та еко�

логічна сприятливість території; економічний інтерес

туриста до даної території, комфорт і безпека туриста

[2].

Імідж туристського центру формується на основі

показників наявності об'єктів туристського інтересу,

різноманітності видового складу туризму, ступеня роз�

робленості туристських проектів, їх популярності серед

потенційних туристів і впізнаваності бренду (марки, зна�

ку, образу).

Рівень розвитку туристської інфраструктури виз�

начається наявністю колективних засобів розміщен�

ня туристичних фірм, пунктів громадського харчуван�

ня і т.п. При цьому високий рівень розвитку туристич�

ної інфраструктури може бути досягнутий при наяв�

ності на території об'єктів (готелів, турфірм і т.п.), які

застосовують прогресивні технології виробництва та

реалізації турпродукту, які дозволяють привести у

відповідність сучасним стандартам якість пропонова�

них турпослуг. Транспортна доступність туристсько�
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Таблиця 1. SWOT	аналіз туристського потенціалу
Причорноморського регіону
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го центру характеризується ступенем сформованості

мережі автомобільних доріг, повітряних і водних

шляхів.

Екологічну сприятливість території відображають

такі індикатори, як площа лісового фонду, наявність

організацій, що мають викиди шкідливих речовин в ат�

мосферу, обсяг викидів шкідливих речовин в атмосфе�

ру, скидання забруднених стічних вод у водні об'єкти,

витрати на охорону навколишнього середовища і т.п.

Основним критерієм, що визначає ступінь економі�

чного інтересу туристів щодо конкретного туристсько�

го центру, виступає рівень соціально�економічного роз�

витку території, найбільш важливими показниками яко�

го є: обсяг промислової та сільськогосподарської про�

дукції на душу населення, розмір інвестицій в основний

капітал, номінальна заробітна плата, чисельність зай�

нятих у економіці, оборот роздрібної торгівлі, введен�

ня в дію житлових будинків [3].

Комфорт і безпека туриста — категорії, які мають

дві складові: фізичну і психологічну, і включають такі

характеристики, як щільність населення, облагородже�

ну територію, рівень злочинності в туристському центрі,

а також відчуття туриста під час подорожі, що склада�

ються на основі лояльності місцевих жителів до при�

їжджих, надання інформації про туроб'єкт і т.п. Зна�

чимість критерію безпеки турпослуги посилюється з

урахуванням останніх світових тенденцій.

У силу незначного інтервалу сумарних оцінок муні�

ципальні райони склали три групи:

— території з рівнем потенціалу вище середнього;

— території з середнім рівнем потенціалу;

— території з рівнем потенціалу нижче середнього.

SWOT�аналіз туристської сфери регіону виявив

сильні і слабкі сторони, загрози і можливості її розвит�

ку (табл. 1).

Основними факторами, що лімітують реалізацію

туристського потенціалу, є:

— нерозвиненість туристичної інфраструктури та

супраструктури;

— низька якість надаваних туристам послуг;

— сезонність багатьох видів туризму;

— недолік кваліфікованого кадрового потенціалу

туристської сфери;

— тенденція туристського ринку до монополізації,

яку підтверджує зростаючий в останні роки індекс Гер�

фіндаля;

— низька маркетингова активність туристських ор�

ганізацій;

— несформованість організаційної структури та

інформаційного середовища в туризмі.

При цьому унікальність і багатство історико�ку�

льтурної, архітектурної спадщини та природного потен�

ціалу регіону є передумовами розвитку таких видів ту�

ристської діяльності, як культурно�пізнавальний, про�

вінційний (садибний, сільський, екологічний, пригод�

ницький), релігійний, подієвий, діловий, лікувально�

оздоровчий, водний, екскурсійний і спортивний.

Максимізація туристського потоку в регіон і ефек�

тивна реалізація туристичного потенціалу території мож�

ливі лише при розробці та освоєнні інновацій в туризмі.

При цьому інноваційну діяльність в туристській сфері,

виходячи з виділених у процесі аналізу характеристик

нововведень в туризмі, слід розглядати як діяльність,

що забезпечує трансформацію ідей в реальність: ство�

рення нового або зміна існуючого продукту, вдоскона�

лення транспортних, готельних та інших послуг, освоє�

ння нових ринків та інформаційних технологій, а також

сучасних форм організаційно�управлінської діяльності.

[4].

Комплексне дослідження інноваційної діяльності в

сфері туризму регіону показало, що методичний підхід

розвитку туристичного потенціалу та інфраструктури

сільського туризму регіону повинен включати:

— визначення напрямів інноваційної діяльності;

— виявлення результатів розробки та освоєння

інновацій;

— визначення перешкоджаючих інноваційній діяль�

ності проблем та їх можливих рішень;

— оцінку застосування інформаційних технологій

туристичними фірмами;

— аналіз інвестування інноваційної діяльності в

сфері туризму;

— оцінку факторів впливу на інноваційну діяльність

у туризмі.

Значна частина регіональних організацій здійснює

інноваційну діяльність за такими напрямками:

— розробка турфірмами нових проектів (турмарш�

рутів (54% турфірм), напрямів (48% турфірм) та видів

(35% турфірм) туризму);

— розробка і застосування інноваційних технологій,

зокрема адаптованих до вимог ринку схем взаємодії

туроператора з постачальниками туристських послуг

(готелями, транспортними компаніями і т.д.) і туриста�

ми, а також нових підходів в маркетингу та просуванні

турпродукту (81% керівників турфірм і 46 % керівників

готелів);

— запровадження соціально�економічних інно�

вацій:

1) вдосконалення системи показників стратегічно�

го і тактичного управління, ефективності рекламної кам�

панії (58% керівників готелів і 36% керівників турфірм);

2) вдосконалення методів прийняття рішень (42%

керівників готелів і 44% керівників турфірм);

3) цілеспрямовані модифікації внутрішньоколектив�

них відносин (43% керівників турфірм і 62% керівників

готелів).

До основних результатів інноваційної діяльності

керівники організацій туристського бізнесу відносять

збільшення числа клієнтів (81% турфірм і 79% готелів)

і, отже, доходу організації (57% турфірм і 71% готелів).

Дослідження показало, що з метою здійснення іннова�

ційної діяльності організації сфери туризму вступають

у співпрацю з діючими на території області структура�

ми, що надають підтримку діяльності з розробки та ос�

воєння нововведень. Однак частка підприємств, які

співпрацюють з питань інноваційної діяльності, в загаль�

ному числі організацій туристської сфери області не�

значна. Так, співпраця з підприємствами, що здійсню�

ють діяльність з інформаційного забезпечення, ведуть

19% турфірм і 17% готелів, з вищими навчальними за�

кладами — 14% турфірм і 12% готелів, з науковими

організаціями — 2% турфірм і 4% готелів [5].

Нами виявлено стримуючі інноваційну діяльність у

туризмі проблеми, серед яких керівники підприємств
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виділяють як головну — брак власних коштів (67% ке�

рівників готелів, 43% — турфірм), необхідних для реа�

лізації нововведень.

Стимулюванню інноваційної діяльності, на думку

керівників підприємств, сприятиме реалізація керівниц�

твом областей регіону низки заходів, серед яких основ�

ними є:

— надання пільг з оподаткування (75% керівників

турфірм і 83% — готелів);

— включення організацій в регіональні проекти з

розвитку туризму (49% керівників турфірм і 79% — го�

телів);

— сприяння в отриманні дозволів, ліцензій та угод

(25% керівників турфірм і 42% — готелів).

В умовах соціально�орієнтованої ринкової економ�

іки питання узгодження економічних інтересів суб'єктів

господарювання, з позицій імперативів оптимізації про�

цесу їх реалізації, мають важливе значення. У цьому

зв'язку питання сутності та специфіки інтересів контра�

гентів економічних відносин в рекреаційно�туристській

сфері повинні розглядатися крізь призму потреб і мо�

тивів.

Підвищення територіальної ролі в економічному і

соціальному розвитку українського суспільства, прове�

дення економічних реформ і розвиток ринкових відно�

син вимагають аналізу і відповіді на безліч питань прин�

ципового характеру, до яких належить виявлення змісту

і методів ринкових перетворень не тільки в суспільстві

в цілому, але і в рамках його територіально �галузевих

структур.

З поглибленням реформ саме на територіальному

рівні виникають і накопичуються проблеми соціально�

економічного характеру, які характеризуються певною

специфікою. Ігнорування територіальних особливостей

підсилює їх відмінності в соціально�економічному роз�

витку та рівні життя населення, протиріччя між центром

і районами. Причина зниження темпів ринкової транс�

формації економіки України багато в чому визначаєть�

ся протиріччями на територіальному та мікроекономіч�

ному рівнях.

Слід зазначити, що "туристський потік" розглядаєть�

ся як узагальнюючий показник реалізації туристичного

потенціалу, який відображає вплив різних чинників:

іміджу території, її безпеки, інфраструктурної забезпе�

ченості, екологічної сприятливості, соціально�економі�

чного становища як туриста, так і туристського центру.

Комплексний підхід до розвитку туризму передба�

чає реалізацію проблемно�орієнтованої концепції, що

полягає у своєчасному виявленні проблем (існуючих і

можливих у майбутньому) в туристській галузі та прий�

нятті органами державної влади спільно з представни�

ками турбізнесу комплексу заходів щодо запобігання

або зменшення негативних наслідків у зв'язку з виника�

ючими труднощами. На основі виявлених у дослідженні

проблем, що стримують реалізацію туристського потен�

ціалу регіону, розроблені стратегічні напрями стимулю�

вання туристської діяльності:

— стимулювання інвестиційної активності в туризмі;

— розвиток інфраструктури та супраструктури ту�

ристської сфери;

— створення інноваційного турпродукту, контроль

якості туристичних послуг;

— збільшення в'їзного туристичного потоку;

— активізація ринку праці;

— збереження природного та культурно�історично�

го потенціалу.

ВИСНОВОК
Запропонований в рамках зазначених напрямів ком�

плекс заходів дозволить створити умови для появи но�

вовведень, що сприяють найбільш повному і якісному

задоволенню потреб туристів, а також збереженню при�

родних ресурсів та історичної спадщини регіону. Впли�

ваючи на резонансні точки туристського ринку — інве�

стиції, інновації, якість турпродукту і маркетинг — дер�

жавна влада зможе впливати на туристський бізнес,

результат при цьому повинен визначатися не ступенем

впливу, а його узгодженістю з внутрішніми властивос�

тями туристичного ринку.

Стратегії реалізації туристичного продукту перед�

бачають розвиток та просування туристичного потен�

ціалу регіону на основі рекреаційного зонування, мар�

кетингу іміджу та клієнтоорієнтованої стратегії. Стра�

тегія розвитку рекреаційного зонування спрямована на

формування спеціалізованих туристично�рекреаційних

зон. В якості пріоритетної стратегії в регіоні вона доз�

волить виділити території, що спеціалізуються на тих

видах туристської діяльності, де вони мають конкурентні

переваги.
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