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Розвиток туристичної індустрії – одна з найважливіших соціально-економічних 
складових розвитку економіки України. В сучасних умовах, туризм сприяє розвитку 
міжнародного співробітництва та інтеграції країни. Оптимальне використання потен-
ційних можливостей туристично-рекреаційних ресурсів, підприємств туристичного 
бізнесу й історико-культурного потенціалу дозволяє не лише поліпшити економічний 
стан, але і впливає на соціальний рівень життєзабезпечення та розвиток інфраструк-
тури в конкретному регіоні. В умовах трансформаційних змін в економіці України ту-
ристичний бізнес є перспективним з погляду динамічності розвитку та потенційної 
прибутковості. Першочерговим завданням управлінської діяльності у сфері туризму і 
курортів в регіоні є здійснення діагностування наявної інфраструктури галузі.

Проблеми й особливості розвитку туризму, передумови виникнення, прин-
ципи функціонування підприємств рекреаційно-туристичного комплексу, класифі-
кація їх форм і видів, організація діяльності у ринкових умовах, методологія роз-
робки і реалізації державної та регіональної туристичної політики. Світовий досвід 
організації туризму висвітлений у наукових працях таких вітчизняних і зарубіжних 
учених: В.Азар, П.Бернекер, К.Борисов, Дж.Боузн, В.Главацький, Л.Гринів, О.Гулич, 
Б.Данилишин, М.Долішній та інші.

Основним завданням дослідження є визначення основних напрямів ефек-
тивного використання туристичного потенціалу регіону як одного із пріоритетних 
чинників перспективного розвитку туристичної галузі.

Діагностика історико-культурних та курортно-туристичних ресурсів 
включає низку заходів: а) збір та систематика вихідної первинної інформації про 
історико-культурний та курортно-туристичний потенціал розвитку Запорізької 
області, який включає такий перелік даних наявних ресурсів: 1) економічні; 2) тру-
дові; 3) фінансові; 4) соціальні; 5) виробничі; 6)інфраструктурні; 7) природні; 8) 
культурно-історичні. Перші шість пунктів включають інформацію про:кількість 
населення району; кількість населених пунктів за групами (до 200 чоловік; до 500; 
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1000, 2000, 3000, 5000, більше 10000 мешканців);віковий склад населення;соціальний 
склад населення;етнічний склад населення (позначити населені пункти, в яких не-
українське населення складає більшість); конфесійний склад населення (позначити 
населені пункти в яких активно діють значні громади неправославного віроспо-
відання); наявність на території визначних культових споруд, монастирів, святих 
місць тощо; кількість безробітного населення (з гендерним розподілом за віковою 
та статевою ознакою); ранжування за значимістю основних галузей господарства 
районів, виділивши їхню частку:

а) в сфері зайнятості;
б) в сфері традиційності занять населення;
в) в сфері створення фінансового капіталу району тощо).
Велике значення має визначення центрів промислів (народні промисли (гон-

чарство, ткацтво, вишивка; деревообробний тощо), рибальство, мисливство, лісне 
господарство, бджолярство тощо); бюджет району і доля в ньому на розвиток інф-
раструктури (шляхів сполучення, телефонної комунікації, зв’язку тощо); обсяг та 
структуру фінансування за напрямками, готовність населення і бізнесових структур 
до занять в сфері туризму та курортної діяльності [1].

Оцінка основних шляхів сполучення та характеристика їхнього стану від-
бувається через: наявність шляхів міжнародного республіканського, обласного та 
місцевого значення, наявність автомобільного, автобусного, залізничного та водного 
транспорту (його регулярність в залежності від сезону).

Оцінюються кліматичні умови, наявність значимих природних об’єктів: 
гори, скелі, озера, ліси, паркові (або інші ландшафтні) зони; заповідники, заказники, 
мінеральні та інші родовища, мінеральні джерела; лікувальні грязі, річки тощо; їхня 
локалізація та пейзажна привабливість. Враховується наявність свят, традиційних 
дійств, ярмарків тощо, які мають видовищний характер. Для розширеної ідентифі-
кації історико-культурних та курортно-туристичних об’єктів та створення інформа-
ційного систематизованого обліку пам’яток на сучасному рівні слід завершити про-
ведення повного звірення наявності пам’яток державної частини Музейного фонду 
України з фондово-обліковою документацією, здійснити інвентаризацію об’єктів 
культурної спадщини, а також паспортизацію об’єктів за певними формами

Щоб ефективно вирішувати проблеми недостатнього рівня розвитку 
культурно-пізнавального туризму, вважаємо за доцільне створити та виокремити в 
стратегічну ціль розробку маркетингових планів розвитку територій (районів та міст 
обласного підпорядкування), техніко-економічне обґрунтування розвитку історико-
культурних, курортно-туристичних об’єктів, що мають унікальне значення як для 
місцевого позиціювання, так і для області, а в ряді випадків і для всієї країни, і на-
віть міжнародної спільноти. Після детального діагностування історико-культурного, 
курортно-туристичного потенціалу важливо не тільки розробити відповідну марке-
тингову стратегію, але й навчити працівників бізнесовим підходам, розробити різно-
манітну систему якісного надання послуг.

Для підготовки бізнес-планування розвитку туризму в регіоні важливо 
передбачити інвестиційне забезпечення розвитку галузі. Вважаючи природно-
ресурсний потенціал території головним інвестиційним ресурсом розвитку рекре-
ації і туризму, є можливість включення концесійних відносин в інтересах економіч-
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ного розвитку цієї сфери. Особливе місце в механізмі концесійних відносин у сфері 
рекреаційно-туристичної діяльності набуває концесійний платіж, що виступає осно-
вним економічним важелем. Він виконує активну функцію стимулювання і мобілі-
зації використання природно-ресурсного потенціалу і матеріально-технічної бази 
рекреаційно-туристичного об’єкта з метою повноцінного задоволення соціальних 
потреб рекреантів і туристів у рекреаційно-туристичних послугах [4].

Іншим перспективним заходом може бути впровадження механізму лі-
зингових схем інвестування. Масштаби реалізації механізму лізингового інвесту-
вання можуть бути обрані, зважаючи на реальний стан і рішення проблем мобілі-
зації природно-ресурсного потенціалу сфери рекреації і туризму – від локальних 
(точкових) об’єктів рекреаційно-туристичної сфери і регіональних рекреаційно-
туристичних комплексів до єдиного рекреаційно-туристичного комплексу (напри-
клад, транспортне обслуговування відпочиваючих уздовж Азовського узбережжя).

Включення органів регіонального управління і місцевого самоврядування 
до складу ініціаторів лізингових схем інвестування проектів і програм мобілізації 
природно-ресурсного потенціалу сфери рекреації і туризму доцільно як з економіч-
ної (починає діяти механізм комплексування бюджетних і позабюджетних джерел 
формування інвестиційних ресурсів), так і соціальної (забезпечується розширення 
обсягів і підвищення якості рекреаційно-туристичних послуг на конкретній терито-
рії) точок зору [2].

У системі організаційно-економічних механізмів інвестиційної підтримки 
розвитку рекреації і туризму на основі мобілізації природно-ресурсного потенціа-
лу територій особливе місце займають механізми, що реалізують політику інвести-
ційного протекціонізму – функціонування спеціальних економічних зоні територій 
пріоритетного розвитку. Очевидно, що для Запорізької області такими територіями 
в першу чергу є Азовське узбережжя та острів Хортиця.

Оскільки туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності й виходить за 
межі традиційного уявлення про нього як про явище, яке пов’язане тільки з відпочин-
ком, то ефект від нього повинен розглядатись з точки зору попиту особливого типу 
споживача, а не з точки зору пропозиції, що характерно, наприклад, для промисло-
вості [3]. Туризм неможливо зводити лише до виробництва послуг, оскільки цей вид 
діяльності визначається не стільки характером послуги, що виробляється, скільки 
особливостями й кількістю споживачів туристичного продукту. Таким чином ефект 
у туристичній галузі залежить від кінцевого споживання будь-якого її продукту, що 
у більшій мірі залежить від споживача й в меншій – від типу продукту.

Результатом реалізації стратегії має стати формування мережі економічно 
самодостатніх туристичних центрів та курортів як рекреаційної, так і лікувальної 
спеціалізації. Визначення стратегічних напрямків, механізмів мобілізації природно-
ресурсного потенціалу територій в інтересах розвитку рекреації і туризму, вибір і 
адаптація до реальних економічних умов найбільш пріоритетних з них, сприятимуть 
подальшому сталому розвитку рекреаційно-туристичної індустрії як соціально, еко-
номічно й екологічно значимого сектора економіки Запорізької області.
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