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ВСТУП

Як сфера економічної діяльності, туризм, з одного боку, визначається
попитом і споживанням з боку відвідувачів, а з іншого – він належить до
товарів і послуг, які виробляються з метою задоволення цього попиту. Таким
чином, туризм охоплює широкий діапазон видів діяльності, у тому числі
міжнародний і внутрішній транспорт, розміщення, ресторанне господарство,
розваги, послуги туроператорів і турагентів та інші.
У період переходу до ринкової економіки міжнародний туризм є одним із
перспективних напрямків зовнішньоекономічної діяльності країни і її регіонів.
Для економіки України з її найбільш розвиненими туристсько-рекреаційними
центрами:

Чорноморським

узбережжям,

Слов’яногір’ям,

Азовським

узбережжям і, зокрема, Карпатами, їх унікальними мальовничими містами, які
поєднують прикмети старовини і сучасності, значення міжнародного туризму
полягає в тому, що, по-перше, це сфера швидкого обігу капіталу, при відносно
невеликих капіталовкладеннях; по-друге, це ефективний засіб модернізації
інфраструктури і, по-третє, можливість створення нових робочих місць як у
державній, так і в регіональній економіці.
Туризм сприяє підвищенню зайнятості населення регіону, розвитку
ринкових відносин, міжнародному співробітництву, збереженню екологічної
рівноваги. Розвиток туризму поліпшує інвестиційне середовище Карпатського
регіону, стає джерелом поповнення державного та місцевих бюджетів, сприяє
розвитку пов’язаних із туризмом галузей економіки.
Особливої актуальності міжнародний туристичний бізнес набуває в
Карпатському регіоні, що пов'язано із сприятливим помірним кліматом,
мальовничими краєвидами, наявністю численних пам’яток природи та
культури. Туристично-рекреаційна галузь проголошена стратегічним напрямом
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розвитку економіки Карпатського регіону та є важливим чинником стабільного
й динамічного збільшення надходжень до бюджету. Виникає потреба у
дослідженні основних переваг розвитку туристичної діяльності в цьому регіоні,
що обумовлено діяльністю основних суб’єктів. Важливим є вивчення
фінансових результатів туроператорів та турагентів для аналізу туристичної
діяльності регіону в частині оцінки фінансового стану та прогнозування.
Розвиток регіонального туристичного бізнесу в Карпатському регіоні
сприяє створенню спеціальних малих і середніх підприємств, а також
активізації і стимулюванню роботи цілої мережі галузей господарства:
будівництва, торгівлі, сільського господарства, виробництва товарів народного
споживання, транспорту і зв'язку, формуванню сучасної кадрової політики в
регіоні і поетапному виходу регіонального туристичного бізнесу як на
загальнодержавний, так і на світовий рівень туристичних послуг. У зв’язку з
цим

постає

завдання

виявлення

перспективних

напрямків

розвитку

міжнародного туризму в Карпатському регіоні.
Питання переваг та розвитку туристичної діяльності в регіонах та,
зокрема,

в

Карпатському,

розглядалось

багатьма

фахівцями,

зокрема

М.Вачевським, С. Генсіруком, А.Гудзиновським, М. Долішнім, П. Жуком,
Ю.Зіньком, В. Кравцівим, С. Кузиком, Н. Недашковською, О. Стецюк, І. М.
Рожко. Однак є необхідність у визначенні основних заходів по реалізації
контролю за туристичною діяльністю для сприяння отримання правдивої,
своєчасної інформації для аналізу діяльності туристичних підприємств.
Основним з варіантів проведення аналізу є оцінка фінансового стану
туроператорів та турагентів на основі вивчення фінансової звітності, однак
потребує подальших досліджень. Разом з тим, достатньо не вивчені можливості
розвитку іноземного в’їзного туризму на території Українських Карпат.
Для стимулювання розвитку туризму в Карпатському регіоні України на
державному рівні необхідно почати формувати конкурентну економіку гірських
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територій, розбудовувати транспортну та виробничу інфраструктури та
забезпечувати екологічну безпеку.
Пріоритетними видами туризму в регіоні на даному етапі є екологічний,
етнографічний, сільський (зелений), адже вони розвивають інфраструктуру міст
та сіл регіону, створюють нові робочі місця, а також сприяють зростанню
прибутків від туризму.
Метою

магістерської

дипломної

роботи

є

визначення

переваг

Карпатського регіону з-поміж інших регіонів України з точки зору розвитку
туристичної діяльності.
На основі мети були поставлені наступні завдання:
- розкрити основні теоретичні засади розвитку туризму в регіоні;
- вивчити нормативно-правове регулювання сфери туризму, в тому числі,
як складову її системи безпеки на державному та регіональному рівнях;
- дослідити сучасні тенденції розвитку туристичних регіонів України;
-

охарактеризувати

ресурсний

потенціал

та

сучасний

стан

інфраструктурного забезпечення регіону;
- проаналізувати сучасний стан розвитку туризму в Карпатському регіоні;
- запропонувати заходи стимулювання розвитку туризму в регіоні.
Об’єктом дослідження є організаційно-економічні процеси реалізації
туристичного потенціалу Карпатського регіону України.
Предметом дослідження є теоретичні, методологічні та практичні аспекти
дослідження туристичного потенціалу Карпатського регіону.
Значення результатів даного дослідження полягає у теоретичному
обґрунтуванні чинників та засад розвитку туризму та практичному їх
застосуванні, а саме розробленні організаційно-економічного заходу (туру),
який виступає стимулюючим фактором розвитку туризму та економіки в
Карпатському туристичному регіоні.
Для дослідження було використано наступні методи: загальнонаукові та
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спеціальні методи дослідження, зокрема абстрагування, узагальнення, аналіз і
синтез, індукція й дедукція, системний аналіз, порівняння. За допомогою
аналітичного методу здійснено підбір інформації. Використовувалися методи
економіко-статистичного аналізу та теоретичного моделювання.
Інформаційною базою слугували: законодавчі та нормативно-правові акти
України, що регламентують діяльність у галузі туризму, матеріали Державної
служби статистики України та Департаменти культури і туризму обласних
державних

адміністрацій

Карпатського

регіону

(Івано-Франківської,

Закарпатської, Львівської та Чернівецької областей), праці вітчизняних та
зарубіжних вчених з проблем дослідження організації сфери туризму на
регіональному рівні, публікації в наукових періодичних виданнях, статистичні
бюлетені туристичної діяльності, матеріали науково-практичних конференцій,
дані всесвітньої мережі Інтернет.
Окремі

положення

кваліфікаційної

роботи

були

апробовані

та

оприлюднені в матеріалах кафедрального круглого столу студентів та
аспірантів “Туризм і молодь – 2021” (м. Полтава, 2021 рік).
Структурно робота складається з трьох розділів, вступу, висновків,
списку використаних джерел, додатків. У роботі міститься 5 таблиць, 12
рисунків, 3 додатки (в них 2 таблиці, 1 рисунок), список використаних джерел
складає 98 найменувань.
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ
1.1 Теоретичні засади дослідження розвитку сфери туризму в регіоні
У сучасних умовах глобалізації світового господарства туристичний
регіон постає як важливий суб’єкт економічних та політичних процесів.
Перетворення окремих туристичних територій на стратегічних учасників
світового

господарства

вимагають

теоретичного

осмислення

поняття

міжнародної конкурентоспроможності туристичного регіону. За твердженням
О.А. Лебедєвої, туризм має активний вплив на економіку регіону або країни, де
він розвивається, їх господарську, соціальну та гуманітарну основи [41]. Автор
зазначає, що сектор туристичних послуг прискорює розвиток національної
економіки, сприяє зростанню національного доходу, зайнятості й рівня життя
місцевого населення, розвитку місцевої інфраструктури, є ефективним засобом
охорони природи та культурної спадщини.
В умовах глобального ринку туристичних послуг важливо визначитись із
сутністю

конкурентоспроможності

регіону

з

точки

зору

міжнародної

економіки, оскільки, на нашу думку, саме зовнішнє середовище визначає
пріоритетність територіальних перетворень як суб’єкта конкуренції.
Сукупність міжнародних економічних відносин щодо туристичного
обслуговування
споживачів

оздоровчо-рекреаційних

являє

собою

одну

з

та

соціально-культурних

важливих

сфер

вимог

інституціонального

регулювання ринку послуг. «Інституціональна структура туристичної індустрії
являє собою специфічне організаційно-економічне і нормативне правове
утворення ринкової економіки, функція якого полягає у захисті і всебічному
дотриманні прав і інтересів учасників ринкових відносин у сфері туризму для
забезпечення усталеності і стабільності суспільного та індивідуального
розвитку учасників даного ринку.
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Спонтанний на перший погляд характер глобалізаційних процесів
викликає необхідність реалізації регуляторної політики державними та
міжнародними інституціями. Усі міжнародні й регіональні туристичні
організації здебільшого є неурядовими та об'єднують різноманітні громадські
та приватні структури.
Формування інституціональної структури ринкових відносин у сфері
надання туристичних послуг відбувається на трьох основних рівнях:
міждержавному, національному та підприємницькому і зазвичай стосується
розбудови

і

підтримки

розвитку

інституціональних

правил

та

інституціональних структур регулювання туристичної діяльності.
Важливу роль у розвитку співпраці в міжнародному туристичному бізнесі
відіграють регіональні туристичні організації, які сприяють налагодженню
спільної діяльності туристичних організацій регіону та відстоюванню їхніх
інтересів в інших міжнародних туристичних організаціях або на міжнародних
туристичних форумах.
Інституціональні

правила

регулювання

туристичного

процесу

на

міждержавному рівні у цілому носять рекомендаційний, але формальний
характер і переважною мірою стосуються встановлення найбільш загальних
засад здійснення туристичної діяльності.
Функціонування інституціонального механізму туристичної діяльності на
національному рівні в комплексі спрямовується на формування системи
регулюючих впливів для створення рамкових умов її здійснення, сприятливих
щодо досягнення цілей державної туристичної політики.
Туристична діяльність має комплексоутворюючий характер, який
обумовлений специфікою надання туристичної послуги, що забезпечує
мультиплікаційний ефект і дозволяє визначити зв'язки та міру інтегрованості
туризму в національну та світогосподарську системи.
Просторово-часові структури попиту-пропозиції є функціональними
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територіальними утвореннями. Вони характеризуються взаєморозміщенням та
наявністю просторових зв'язків, які виражені, перш за все, переміщенням
туристів, а також розвитком, фіксованим динамікою туристичного процесу.
Споживач та виробник туристичної послуги є структуроутворюючими
одиницями туристичного ринку, різноманітні зв'язки та відношення між якими
формують ринкові структури попиту та пропозиції. Внутрішня організація
системи утримується динамічною рівновагою між попитом та пропозицією,
збалансованою за структурними параметрами в часі та просторі.
Туризм є формою суспільного споживання специфічних благ, послуг та
товарів, яка розвинулась внаслідок соціологізації відтворювальної функції.
Вона утворила індустрію діяльності зі створення цього специфічного продукту
та організації його споживання, яка за кінцевим призначенням та характером
діяльності належить до споживчих галузей світового господарства. Організація
споживання заснована на стійких зв'язках між споживачами та виробниками і
між виробниками в процесі створення туристичних послуг та зафіксована в
ринкових структурах. Локалізація споживання, заснована на

стійкості

зазначених взаємозв'язків відповідно до умов формування попиту та
пропозиції, закріпилась в певних територіальних структурах, які відбивають
взаємодію даного виду діяльності і території і пов'язані з обов'язковим
доланням простору, що є основою туристичного процесу.
Сучасний світ економіки постійно еволюціонує і як наслідок утворює
багаторівневу ієрархію, рівні якої характеризують специфічний простір і час
протікання господарських процесів, тому наведена композиція концептуальних
підходів туристичних регіонів за різними ієрархічними рівнями дає більш точне
уявлення про структуру світової туристичної галузі (табл. 1.1.1).
Мега-, макро-, мікрорівні відображають структуру історичного розвитку
глобальної економічної системи, у середині якої здійснюються процеси
міжнародного розподілу праці, внаслідок чого розвиваються нові галузі та
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міжгалузеві комплекси, а також утворюються територіальні інтернаціональні
комплекси та співтовариства різного геомасштабу.
Таблиця 1.1.1
Систематизація туристичних регіонів за окремими ознаками [79]
Ознаки
класифікації
Континентальний
розподіл
Географічне
розташування
Країновоінтеграційна
ознака
Історикокультурні ознаки

Культурнорелігійні ознаки
Геоекономічні та
геополітичні
ознаки

Зміст

Види

Розподіл туристичних регіонів
за основними континентами
світу
Розподіл туристичних регіонів
у межах основних континентів
світу
Розподіл туристичних регіонів
у межах окремих інтеграційних
об’єднань
Розподіл туристичних регіонів
на основі етнокультурних та
інших параметрів

Мега-регіони (Азія, Африка, Америка,
Європа, Австралія і Океанія)

Визначає озподіл туристичних
регіонів за культурною та
історичною ідентичністю та
розвитком території
Розподіл туристичних регіонів
за рівнем політичних,
економічних, культурних та
інших взаємовідносин

Мезо-регіони (Західна, Центральна
Азія, Північна Африка, Африка на
Південь від Сахари)
Країни ЄС, країни Західної Європи
Китайський, корейський,
індокитайський, (в’єтнамський),
арабський, індоіранський, тюркський,
російський, північноамериканський,
латиноамериканський, африканський
Конфуціансько-буддиський,
індуїстський, мусульманський,
православний, західно-християнський,
африканський, тихоокеанський,
латиноамериканський
Європейський, східно-азійський,
північноамериканський

Для об'єктивної характеристики розвитку сучасного глобального ринку
туристичних послуг необхідно, з одного боку, враховувати його складну
багаторівневу систему, з іншого, брати до уваги процеси транснаціоналізації
туристичного бізнесу. Просторові таксономічні моделі географічної структури
туризму в регіонах є різними та можуть розглядатися на рівнях: мегарівні,
макрорівні та мікрорівні.
Трансформація господарського простору глобальної економічної системи
інтенсифікує процеси, під впливом яких формуються та розвиваються
мегарегіони. Мегарегіональний економічний простір об'єднує національний
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простір макрорівня, який має специфічні особливості та характеристики, а
також формується і розвивається під впливом умов, ресурсної бази та факторів
глобального та національного характеру. Мегарівень заснований на розширенні
і поглибленні світогосподарських зв'язків між туристичними регіонами,
розвитку інтеграційної взаємодії країн певного туристичного регіону, і як
наслідок утворення міжнародних регіональних інтеграційних об'єднань.
Сучасний стан ринку туристичних послуг і його маркетингова складова
визначають основні тенденції, що визначають майбутнє туризму в цілому й,
зокрема, в Україні.
Аналіз сучасних тенденцій глобального туристичного ринку дозволяє
стверджувати про стійкі тенденції зростання частки прибутку від міжнародного
туризму у ВВП провідних країн та світової економіки в цілому (табл. 1.1.2).
Таблиця 1.1.2
Частка прибутку від міжнародного туризму у світі у ВВП за роками,
складено за [87, 144, 145]
Роки
2000
2005
2011
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Міжнародний туризм, млрд. дол. США
673
810
1003
1200
1240
1330
1410
1480
180-400

ВВП, млрд. дол. США
33600
47500
73500
75200
76400
81300
86300
87600
84700

Стрімкий розвиток кооперування між фірмами різних країн став
причиною

появи

міжнародних

виробничо-інвестиційних

комплексів,

ініціаторами створення яких найчастіше є ТНК.
За своєю роллю в економіці країн та світовій економіці взагалі ТНК є
досить впливовими макроструктурами (рис. 1.1.3), але при цьому окремі
механізми їх впливу реалізуються лише остільки, оскільки вони є елементами
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макроструктури управління. Принципово важливим, на наш погляд, є аналіз
економічних

механізмів,

що

функціонують

усередині

інтегрованих

корпоративних структур, у першу чергу внутрішніх ринків. Відзначимо, що
дана проблема є актуальною не тільки для ТНК, але і для більшості
метакорпораций, в яких також існують системи внутрішніх (інтернальних,
інтерних – від англ. internal market) ринків. Внутрішній ринок компанії можна
визначити як систему постачань, здійснюваних окремими філіями і дочірніми
компаніями єдиної макроструктури за специфічними трансферними цінами.

Рис. 1.1.3 Вплив метакорпорацій на національну і світову економіку [9, с. 87]
У метакорпораціях концентруються різні ресурси економічної влади, які
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активно

використовуються

дослідженнях

науковців

для

реалізації

виділяються

корпоративних

чотири

основні

інтересів.

В

компоненти:

1)

організаційна влада менеджменту в кожній з компаній, які входять до складу
метакорпорації;

2)

влада

центрального

топ-менеджменту

над

іншими

складовими частинами метакорпорації; 3) влада метакорпорації навідповідному
ринку; 4) влада метакорпорації в економічній і суспільній системах в цілому, її
вплив на політичні і соціальні явища. При цьому створюється специфічний
владний простір, в якому центральний орган управління метакорпорації
контролює основні аспекти діяльності всіх економічних агентів.
Наприклад, провідна компанія на ринку готельних послуг – Marriott
International. Вона має приблизно 4100 готелів під маркою Marriott, які
розташовані в США і 70 країнах світу. Компанія щороку відкриває близько 200
нових готелів у нових регіонах. На цей момент вона об'єднує 19 окремих
брендів (Marriott Hotels Resorts, JW Marriott Hotels, The Ritz-Carlton Club,
Marriott ExecuStay, Marriott Executive Apartments, Marriott Grand Residence
Club), які охоплюють практично всі ніші готельного бізнесу – від недорогого
житла для туристів і бізнесменів середньої руки до послуг фешенебельних
готелів для вимогливої публіки.
Сучасний

туристичний

бізнес

розвивається

завдяки

широкому

використанню інноваційних ІТ-технологій, інформаційних засобів і різних
комунікацій для ефективного просування та реалізації туристичного продукту,
що обумовлює високий рівень інформаційного насичення туристичної
пропозиції, а розвиток ринку інформаційних технологій призводить до
формування

глобального

туристичного

інформаційного

простору.

За

допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, інтелектуальні послуги
проникають у традиційні сфери туризму, різко підвищуючи їх ефективність і
перетворюючи їх на елементи нової Інтернет-економіки.
Туризм – це важлива галузь у національній економіці багатьох держав,
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яка забезпечує зайнятість місцевого населення, підвищує завантаженість
готелів та ресторанів, збільшує кількість видовищних заходів, сприяє припливу
іноземної валюти тощо. Це свідчить про те, що зростаючі економіки є
привабливими для іноземних туристів з огляду прискореного соціальноекономічного розвитку регіонів, посилення інтеграційних процесів поліпшення
геополітичного положення.
Основними

індикаторами

підвищення

міжнародної

конкурентоспроможності туристичного регіону є туристичний потенціал та
туристична інфраструктура. Складовими елементами середовища та системи
забезпечення привабливості туристичного регіону є: природні туристичні
ресурси та ресурси антропогенного походження, серед яких історичні та
архітектурні об’єкти, культурні цінності тощо; матеріально-технічна база
туризму: туристична інфраструктура та інвестиційне забезпечення туристичної
сфери.
Крім цього необхідно враховувати зміну конкурентного середовища та
глобальні тенденції розвитку міжнародного туризму, до яких відносяться:
- формування глобального ринку туристичних послуг;
- загострення конкуренції та інтенсифікація процесів транснаціоналізації,
створення стратегічних альянсів і глобальних союзів;
- інформатизація, інноватизація та диверсифікація надання міжнародних
туристичних послуг;
- лібералізація національних туристичних ринків;
- розширення доступу країн, що розвиваються, до міжнародних
туристичних відносин;
- загострення регіональних соціокультурних та екологічних загроз безпеці
міжнародного туризму, актуалізація впровадження моделі його сталого
розвитку [59].
Конкурентні переваги міжнародного туристичного регіону визначаються
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у здатності володіння деякими можливостями, які дозволяють протистояти
конкурентам, а також перевершувати їх (конкурентів) за іншим фактором за
досліджуваний період часу. Конкурентні переваги формуються за рахунок
внутрішніх

та

зовнішніх

факторів

впливу

на

міжнародну

конкурентоспроможність туристичного регіону.
Глобальна

економіка

розширює

просторові

та

часові

параметри

діяльності туристичного бізнесу як реального сектору національної економіки
за

рахунок

створення

нових

інформаційних

туристичних

продуктів.

Формується новий сектор економіки – віртуальний, в якому туристичні
компанії і споживачі туристичних послуг інтерактивно взаємодіють через
систему Інтернет, яка стала віртуальним посередником. Т.В. Черевичко
відзначає, що глобальна інформаційна економіка створює об’єктивні умови для
нових підходів в організації інноваційного процесу у туристичному бізнесі,
який зміщується з матеріальної сфери у сферу інтерактивних моделей [128].
На наш погляд, слід враховувати не лише загальносвітові тенденції в
потоках туристів, але й процеси глобалізації у сфері інформаційних систем, що
забезпечують комунікації міжнародного туризму. Формування глобального
ринку відбувається за рахунок транснаціоналізації та зростання рівня
взаємозалежності країн. Подібні процеси характерні і для туристичного сектору
світового господарства, про що свідчить формування глобального ринку
туристичних

послуг,

«розмивання»

національно-державних

економічних

кордонів, транснаціоналізація міжнародних туристичних відносин, формування
яскраво виражених регіональних полюсів впливу на фінансові потоки у даній
галузі.
Глобалізація загострює проблему управління «зверху» і «знизу», робить
необхідною розробку нових принципів відносин приватного бізнесу й держави.
За оцінками науковців, глобалізація процесу прийняття рішень певним чином
знижуватиме автономію держави, окремі типи країн зможуть впливати на
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політику одна одної.
У країнах, в яких індивідуальні цілі переважають над суспільними,
функціонує більш вільна від впливу державної політики економічна система.
Відповідно, в таких країнах більший вплив на інноваційний розвиток мають
інноваційні стратегії національних компаній і ТНК.
І навпаки, у країнах, де колективним цілям надають пріоритетного
значення, держава демонструє більш протекціоністську політику або навіть
командно-адміністративну і контролює всі сфери діяльності, тому ринки в
таких країнах є більш закритими.
В роботах науковців відзначається, що економічний і соціальнокультурний вплив туризму на світову і національну економіку країн
проявляється різними шляхами. Зокрема, світовий туризм є джерелом
фінансових надходжень і засобом забезпечення зайнятості населення країни;
сприяє диверсифікації економіки, розвиваючи галузі, які обслуговують сферу
туризму, в тому числі будівництво, торгівлю, сільське господарство,
виробництво товарів народного споживання, транспорт, зв'язок тощо; є
потужним фактором посилення престижу країни, зростання її значення в очах
світової спільноти і пересічних громадян; сприяє підвищенню освітнього рівня
людей [24].
Аналіз теоретичних підходів до визначення сутності «туристичного
регіону» дозволив встановити, що у сучасних наукових дослідженнях це
поняття розглядається в декількох дефініціях [80]:
- як територія, що має об’єкти туристичного інтересу (природні,
історичні, культурні);
- як територія, яка характеризується наявністю великої мережі споруд та
послуг, що необхідні для організації туристичного дозвілля;
- як група країн, яка формується за наявності схожих умов розвитку та
характеризується спільністю генезису;
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- як територія, у межах якої здійснюється використання та реалізація
туристичних ресурсів, що враховує специфіку окремого туристичного регіону.
Туристичний регіон доцільно розглядати як територіальну систему, у
середині якої відбуваються процеси виробництва товарів та послуг, їх розподіл
та споживання. Метою стратегічного управління у туристичному регіоні є
забезпечення

розвитку

туристичного

бізнесу

як

важливого

сегмента

національної та регіональної економіки. Вибір стратегії в конкретних регіонах
має визначатися за сукупністю відповідних параметрів: туристичних ресурсів,
туристичною інфраструктурою, станом природного середовища, ступенем
соціально-економічного розвитку територій тощо.
Стратегія розвитку регіону – це механізм узгодження державних,
територіальних і галузевих інтересів та планів. Стратегічне планування
розвитку регіону має здійснюватися на засадах концепції сталого гармонійного
розвитку. У загальному контексті під сталим розвитком територій слід розуміти
напрям соціально-економічних перетворень міських і сільських поселень,
спрямований на формування їхнього економічного потенціалу, повноцінного
життєвого середовища для сучасного та наступних поколінь на основі,
насамперед, раціонального використання наявних природних ресурсів та
збереження культурної та історичної спадщини [11].
Згідно з теорією управління економічними системами стратегія розвитку
регіону повинна обиратися залежно від масштабів об’єкту та з урахуванням
його інноваційно-інвестиційного потенціалу. Процес розробки стратегії має
включати підготовчий етап, до якого слід залучати громадськість: опис бачення
регіону, що спонукає до активної роботи щодо його розвитку; ініціювання
спільної роботи в плануванні майбутнього регіону; стимулювання локальних
общин, груп інтересів, громадських організацій та інших регіональних
учасників до висловлювання своїх думок, а також до спільної діяльності щодо
розвитку регіону. Важливо визначити конкурентні переваги регіону, визначити
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основні детермінанти, які повинні визначити успішність обраної стратегії
розвитку.
На етапі розробки стратегії розвитку регіону, як території пріоритетного
розвитку туризму, доцільно вивчити досвід інших міжнародних регіонів.

Рис. 1.1.4 Імперативи конкурентної переваги туристичного регіону, за [79]
У сучасній економічній літературі, яка висвітлює питання регіональної
економіки

та

територіального

«конкурентоспроможність

управління,

туристичного

регіону»

визначенню

поняття

присвячена

невелика

кількість наукових робіт, в яких були виділені різні аспекти досліджуваного
поняття. Дослідження сутності поняття конкурентоспроможності туристичного
регіону з точки зору економічного явища пропонує І. Гончарук. Під
конкурентоспроможністю туристичного регіону дослідник розуміє динамічне
явище, яке постійно варіюється під впливом різноманітних факторів та
чинників

[12].

У

даному

контексті

особливо

виокремлено,

що

конкурентоспроможність туристичного регіону формується у процесі виділення
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регіону як незалежного економічного суб’єкта конкурентних відносин, які є
невід’ємною компонентою загальної стратегії соціально-економічного розвитку
території. Також основою конкурентоспроможності туристичного регіону може
бути висока конкурентоспроможність його галузей на національному та
міжнародному рівнях.
Якщо брати до уваги поточний стан управління туристичним бізнесом в
Україні, то у своїй більшості дії державних органів щодо реалізації зазначених
завдань через сукупність об’єктивних і суб’єктивних проблем і труднощів
залишаються досить обмеженими і здебільшого мають декларативний характер.
Підприємницький

рівень

інституціональних

правил

здійснення

туристичної діяльності визначається в межах окремих підприємств сукупною
дією загальних факторів: обраною стратегією просування послуг на ринку;
якістю надання послуг; рівнем професіоналізму тощо.
Склад

та

повноваження

інституціональних

структур

туристичної

діяльності на підприємницькому рівні обумовлюються місцем управлінських
функцій, пов’язаних з організаційною структурою управління професійними
суб’єктами туристичного ринку, а також обсягом повноважень відповідних
фахівців у сфері прийняття відповідних управлінських рішень.
Згідно з цією концепцією імперативи, які включені в конкурентний ромб,
мають загальний характер та формують конкурентне середовище. Ґрунтуючись
на концепції національної економіки, висунутої М. Портером, можна
адаптувати дану теорію відповідно до туристичного регіону та виділити
джерела і фактори його конкурентоспроможності:
 факторні умови;
 попит на туристичні ресурси в туристичному регіону;
 споріднені галузі, які підтримують туристичну індустрію;
 стратегія фірм, їх структура та конкурентоспроможність туристичної
регіону.
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Першою детермінантою, яка слугує формуванню конкурентних переваг у
туристичному регіоні, є факторні умови, які передбачають наступне:
 розвинута туристична інфраструктура;
 капітал, з урахуванням особливостей фінансування туристичної індустрії
регіону;
 природні

ресурси,

до

яких

входить

географічне

розташування

туристичного регіону та його кліматичні умови;
 людські

ресурси,

які

поділяються

за

кваліфікаційною

та

професіональною характеристикою;
 науково-інформаційний потенціал, що визначає накопичені регіоном
знання, пов’язані зі створенням та наданням туристичних послуг.
Якщо розглядати основні фактори з точки зору конкурентоспроможності,
то варто зазначити, що отримання конкурентної переваги залежить не тільки
від наявності чи запасу вищезазначених факторів, а й від швидкості їх
створення, ефективного використання та механізму вдосконалення.
Виділяють базисні та індивідуальні, загальні та спеціалізовані туристичні
факторні умови. В контексті туризму конкурентоспроможність туристичного
регіону першочергово визначається базисними факторами, до яких відносяться
природні туристичні ресурси. Однак, конкурентоспроможність туристичного
регіону, яка заснована лише на природних туристичних ресурсах, вкрай
недовговічна, бо завжди існує ризик виходу на туристичний ринок конкурентів
з аналогічними, або навіть кращими чи дешевими туристичними ресурсами.
Задля забезпечення стійкої туристичної конкурентоспроможності регіон
повинен на основі базисних чинників створити такі переваги, які для інших
регіонів були б або важко відтворювальними, або більш витратними. До таких
переваг

відносяться,

зокрема:

сучасна

туристична

інфраструктура

та

висококваліфікована робоча сила, які, в свою чергу, повинні відповідати
потребам споживачів послуг, задачам та меті розвитку туристичної індустрії
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регіону. У цьому контексті домінуючу роль повинні мати індивідуальні
специфічні переваги, які у порівнянні з базовими, можуть бути лише в даному
географічному регіоні і стратегія розвитку регіону має базуватися на пошуку
саме таких індивідуальних переваг та їх розвитку на основі проектного підходу.
Вдалим прикладом може бути туристичний комплекс «Термальні води
«Косино», розташований в с. Косонь (від угор. Mezokaszony) Берегівського
району Закарпатської області. Він розміщений посеред гаю, що заряджає
могутньою енергією двохсотрічних дубів. Головною особливістю та гордістю
комплексу є привабливе розміщення на шлейфі залягання мінеральних
термальних вод, що проходить через Францію, Італію, Іспанію, Сербію,
Хорватію, Австрію, Швейцарію та Балкани, охоплює Закарпаття, в тому числі
Виноградівський і Берегівський райони.
Як показує досвід, недолік базових чинників при зваженій, добре
продуманій стратегії розвитку може розглядатися як сильна сторона, тобто
фактор додаткового стимулювання створення розвинених факторів, які при
відсутності або недоліку базових чинників повинні бути створені з особливою
ретельністю. На переконання окремих фахівців, саме додаткові зусилля при
створенні індивідуальних чинників зумовлюють більш високий рівень
конкурентоспроможності туристичного регіону [14].
Важливим імперативом розвитку туристичного регіону є попит на
внутрішньому ринку на туристичні послуги, що формує обсяг внутрішніх
туристських потоків. Цей показник може мати стратегічне значення при
визначенні рівня конкурентоспроможності туристичного регіону в межах
країни. Це особливо актуально при обмеженні державних ресурсів для розвитку
пріоритетних проектів у туристичній галузі. Окрім розміру попиту на
туристичні послуги в регіоні велике значення має якість надання туристичних
послуг, її відповідність останнім тенденціям розвитку туристичної індустрії.
Як відомо, останні події, пов’язані з анексією Криму та подіями на сході,
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суттєво вплинули на збільшення попиту на літній відпочинок на узбережжі
Чорного

моря

в

Миколаївській,

Херсонській,

Одеській

областях

та

Карпатському регіоні.
Прикладом достатньо успішної реалізації кластерного підходу є гірськокурортний комплекс «Буковель», який спочатку був спроектований як лижний
курорт, тобто ядро з одно-двоповерховими готелями, стоянками для авто,
точками громадського харчування та новими підйомниками і трасами, що
постійно будуються по схилах від цього ядра. З 2008 р. завдяки наявності
власних джерел мінеральних вод Буковель почав розвиватися як лікувальний і
бальнеологічний центр.
Саме розвиток суб’єктів бізнесу суміжних галузей слугує третім
імперативом, що визначає наявність конкурентних переваг туристичного
регіону. Рівень їх кооперації та ефективна взаємодія з фірмами туристичної
індустрії складають показник конкурентної переваги туристичного регіону. В
рамках взаємодії галузей, що підтримують туристичну індустрію, М. Портер
сформулював

«кластерний

підхід»,

відповідно

до

якого

конкурентоспроможністю володіють не окремі галузі, а групи галузей
(кластери), в яких компанії інтегровані і горизонтально, і вертикально та мають
тенденцію до концентрації у рамках обмеженого територіального простору.
Четвертим імперативом, що визначає важливі конкурентні переваги
туристичного регіону, є структура та стратегія фірм, конкуренція в туристичній
індустрії. При розгляді цього чинника необхідно враховувати той факт, що
стратегія і менеджмент компаній, незважаючи на взаємопроникнення культур
та методів ведення бізнесу, мають специфічні національні особливості і
розбіжності у діловій культурі [43, с. 34].
Таким чином, конкурентні переваги отримують лише ті туристичні
регіони, які приділяють достатньо уваги ексклюзивності та унікальності
туристичного продукту і розвитку готельно-ресторанного сервісу. Також не
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варто недооцінювати рівень розвитку галузей, які виступають в якості супутніх
чи додаткових.
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1.2. Нормативно-правове регулювання сфери туризму як складова її
системи безпеки на державному та регіональному рівнях

Здійснення туристичної діяльності базується на чіткій правовій основі,
яку становить Конституція України, міжнародні правові акти у сфері
туристичної діяльності, Закон України «Про туризм» як спеціальний
нормативно-правовий

акт

у

сфері

туристичної

діяльності,

галузеве

законодавство та підзаконні нормативно-правові акти у сфері туризму. Фахівці
з організації туристичної діяльності повинні бути обізнані з основними
правовими вимогами щодо ліцензування туристичної діяльності, сертифікації
та

стандартизації

у

цій

сфері,

договірними

засадами

туристичного

обслуговування та партнерської співпраці у галузі туристичної діяльності,
гарантіями майнової та особистої безпеки туристів.
Важливу роль у провадженні туристичної діяльності відіграє державна
підтримка сфери туризму, тому необхідно орієнтуватися у системі та
повноваженнях органів, котрі забезпечують і гарантують відповідні заходи
державної

цільової

підтримки

туристичної

інфраструктури.

Державне

регулювання туристичної діяльності є цілеспрямованим впливом органів
державної влади на діяльність суб’єктів господарювання у галузі туризму, що
надають різноманітні послуги з розміщення, перевезення та організації
відпочинку з метою забезпечення нормальних умов функціонування ринкового
механізму, реалізації соціально-економічних пріоритетів і вироблення єдиної
концепції розвитку туристичної сфери [37].
У сучасному глобалізованому світі провідні держави дали належну
оцінку перевагам від розвитку туристичної галузі. Туризм сприяє зростанню
зайнятості, диверсифікації економіки, оскільки сфера туризму і курортів
пов’язана з діяльністю більш як 50 галузей, підвищує інноваційність
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національного

господарства.

Туризм

сприяє

збереженню

і

розвитку

культурного потенціалу, веде до гармонізації відносин між різними країнами і
народами, збереженню екологічно безпечного довкілля. Крім того, туризм є
одним із чинників реалізації зовнішньої політики держав.
У 2017 р. Кабінетом Міністрів України було схвалено Стратегію розвитку
туризму і курортів до 2026 року. Метою даної стратегії є створення умов для
забезпечення сталого розвитку сфери туризму та курортів, перетворення її у
високорентабельну, інтегровану у світовий ринок галузь, що зможе стати
вагомим чинником прискорення економічного зростання, підтримки зайнятості,
структурної модернізації економіки, наповнення бюджетів всіх рівнів.
Основні завдання Стратегії включають в себе вирішення проблем
комплексного розвитку сфери туризму та курортів, підтримку створення та
модернізації туристичної інфраструктури, забезпечення належної якості
туристичних та курортних послуг, а також ефективне використання наявного
туристичного потенціалу та створення конкурентоспроможного національного
туристичного продукту, забезпечення на цій основі сприятливих умов для
перерозподілу міжнародних туристичних потоків на користь України та сталого
соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому.
Комплексний та мобільний характер сучасного туризму сформував попит
на безпечне й комфортне для життя і здоров’я середовище, яке здатне
забезпечити всі необхідні умови для реалізації громадянами права на
відпочинок та свободу пересування.
В Україні державне регулювання розвитком туристичної сфери (а також
забезпеченням

безпеки

подорожуючих)

здійснюється

Міністерством

економічного розвитку і торгівлі. Держава, виступаючи в якості рушійної сили
розвитку туризму, повинна створити сприятливі умови щодо співпраці на рівні
регіонів та окремих туристичних центрів (далі – турцентрів), та виконати роль
загальнонаціонального регулятора процесу забезпечення безпеки туристів.
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Основними суб’єктами, які безпосередньо відповідають за реалізацію
державної політики у сфері забезпечення безпеки в туризмі, є наступні:
1. Департамент туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і
торгівлі.
2. Національна поліція України:
– департамент патрульної поліції;
– департамент превентивної діяльності (у складі патрульної поліції);
– департамент оперативної служби (у складі кримінальної поліції);
– департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (у
складі кримінальної поліції);
– департамент Укрбюро Інтерполу;
– управління міжнародного співробітництва.
3. Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Міністерства внутрішніх справ України.
4. Державна служба України з надзвичайних ситуацій:
– департамент державного нагляду (контролю) у сфері пожежної,
техногенної безпеки та цивільного захисту;
– департамент реагування на надзвичайні ситуації;
– департамент організації заходів цивільного захисту.
Патрульна поліція є структурним підрозділом апарату Національної
поліції України з питань, що належать до сфери охорони громадського порядку
та забезпечення суспільної безпеки. Вона відповідає за організаційне та
нормативно-методичне забезпечення роботи підрозділів патрульної служби,
превентивної діяльності та служби дільничних інспекторів. Саме патрульна
поліція надає працівникам сфери туризму організаційно-методичну і практичну
допомогу, а також здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення керівництва
поліції і органів державної влади з питань безпеки в туризмі [22].
Найближчим часом в Україні буде повністю змінена система роботи

27

правоохоронних органів. Планується, що за шість років кадровий склад
державних служб, куди входять і правоохоронні органи, буде оновлено на 70%.
Відповідно до концепту, така реформа перетворить місію правоохоронців з
«карати й кришувати» на «служити і захищати» український народ. Створення
національної поліції супроводжуватиметься скороченням, реорганізацією та
поєднанням функцій окремих служб. Реалізація зазначених змін, на думку
авторів концепту реформи, позбавить поліцію невластивих функцій, зменшить
кількісний і поліпшить якісний склад поліції з урахуванням міжнародних
стандартів, оптимізує грошові витрати на їх утримання та підвищить заробітну
плату поліцейських. На місцевому рівні буде створена муніципальна поліція,
яке матиме подвійне підпорядкування – органам місцевого самоврядування та
центральному апарату поліції. Муніципальна поліція буде виконувати функції
охорони порядку на вулицях міст. Також, до її компетенції буде віднесено
забезпечення безпеки в туризмі [132].
Згідно зі ст. 13 Закону України «Про туризм» безпека в галузі туризму –
сукупність факторів, що характеризують соціальний, економічний, правовий та
інший стан забезпечення прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб та
держави в галузі туризму.
Посадові

особи

органів

державної

влади

та

органів

місцевого

самоврядування в межах своїх повноважень вживають заходів, спрямованих на:
– забезпечення закріплених Конституцією України прав громадян на
безпечне життя і здоров'я при здійсненні туристичних подорожей;
– забезпечення особистої безпеки туристів, збереження їх майна,
незавдання шкоди довкіллю;
– інформування суб'єктів туристичної діяльності про загрозу безпеки
туристів у місці тимчасового перебування;
– надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній
ситуації;
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– забезпечення туристам можливості безперешкодного одержання
медичної, правової та інших видів невідкладної допомоги, доступу до засобів
зв'язку;
– заборону використання туризму з метою незаконної міграції,
сексуальної, трудової та інших видів експлуатації громадян;
– охорону туристичних ресурсів України, встановлення гранично
припустимих навантажень на об'єкти культурної спадщини та довкілля;
– забезпечення безпеки об'єктів туристичних відвідувань, з урахуванням
ризику виникнення природних і техногенних катастроф та інших надзвичайних
ситуацій тощо [76].
Держава забезпечує захист законних прав та інтересів іноземних туристів
відповідно до законодавства та міжнародних договорів України.
Першим прикладом новацій у підвищенні рівня безпеки туристів на
регіональному рівні може стати досвід Львівського обласного управління з
туризму щодо запуску інноваційного пілотного проекту «Туристична поліція».
Згідно з проектом турцентри повинні взаємодіяти з сектором поліції, який
контролює центральну частину міста та надає допомогу подорожуючим,
здійснює моніторинг стану туристичної інфраструктури, стихійної торгівлі,
фіксує всі порушення правопорядку та ін. [118].
Карпатськи й регіон посідає гідне місце в Україні за рівнем забезпеченості
цінними природними та історико-культурними ресурсами, здатними генерувати
значний інтерес у вітчизняних та іноземних туристів. В основу розвитку
туризму в областях покладено створення організаційних, економічних та
матеріально-технічних засад становлення туризму як високорентабельної галузі
економіки, важливого засобу культурного та духовного розвитку жителів
регіону. Головні заходи формування потужної індустрії подорожей викладені у
Програмах розвитку туризму в областях на 2021-2023 рр. (далі − Програми) [38,
64, 65, 79].
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Метою Програм є забезпечення на території Карпатського регіону
конкурентоспроможної національної туристичної індустрії, як однієї з
пріоритетних галузей економіки регіону, що забезпечує потреби споживачів (як
українських, так й іноземних) у туристично-рекреаційних послугах, притоку
інвестицій, збільшення числа робочих місць.
Серед основних завдань Програм, спрямованих на забезпечення сталого
розвитку туризму, слід виділити створення сприятливих передумов формування
якісного та конкурентоспроможного туристичного продукту та забезпечення
виконання необхідних заходів безпеки в туристичній і курортно-рекреаційній
сферах на регіональному рівні.
З питань безпеки в туризмі у Програми включено наступні заходи:
1. Заходи інформаційного облаштування маршрутів активного туризму:
− розробка мобільного додатка для застосування з путівником по місту;
− облаштування громадських місць, зон відпочинку безкоштовним
інтернетом, розробка, виготовлення і розповсюдження безкоштовних карт міста
в місцях масового скупчення туристів;
− створення карти маршрутів для туристів;
− виготовлення та встановлення вуличних покажчиків з двомовною
інформацією;
− створення туристичних інформаційних центрів (ТІЦ);
− встановлення та утримання інфоматів на залізничних вокзалах та в
міжнародних аеропортах;
− розробка єдиного візуального стилю вуличної навігації;
− упровадження системи сертифікації готелів та ресторанів туристичних
центрів;
− створення в області «Туристичного колл-центру».
2. Організація спеціалізованого автобусного парку для туристичної
сфери.
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3. Проведення семінарів з питань безпеки для працівників туристичної
сфери.
4.

Організація

та

проведення

регіональних,

всеукраїнських

та

міжнародних форумів і конференцій з питань безпеки у сфері туризму [38, 64,
65, 79].
Одним з найважливіших елементів організації туризму в країні є
забезпечення безпеки життя та здоров'я подорожуючих. Безпека туристів
передбачає цілий комплекс заходів у рамках національного законодавства, що
гарантують безпеку їх переміщення по території держави, збереження здоров'я,
життя і майна.
Світове співтовариство завжди приділяло велику увагу розробці заходів
безпеки туризму. При виконавчій раді Всесвітньої туристичної організації
(ВТО) в 1994 р. було створено Комітет з якості туристського обслуговування,
який безпосередньо відповідає за розробку питань безпеки та захисту туристів.
Першу Міжнародну конференцію з безпеки туризму було проведено 9-11
червня 1995 р. у шведському місті Естерсунді з ініціативи ВТО. В її
підсумковому документі було зазначено, що «безпека туризму стосується
широкого спектра питань: проблеми нещасних випадків, захворювань,
інфекційних хвороб та епідемій, тероризму, воєнних ускладнень і конфліктів,
піратства, криміногенної ситуації та рівня злочинності, розповсюдження
наркотиків, радіоактивного та іншого зараження місцевості, проституції,
вандалізму і будь-яких форм насильства, комплексного розгляду всіляких
ризиків у сфері туризму в цілому» [5, с. 52].
Конференція прийняла «Естерсундську декларацію з безпеки туризму та
зменшення ризику при здійсненні подорожей». Документом було заплановано
створення при ВТО Міжнародної оперативної групи із забезпечення безпеки та
захисту туристів, яка буде сприяти вирішенню наявних проблем безпеки у
сфері туризму. Перед новоствореним підрозділом були поставлені наступні
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цілі:
– задоволення специфічних вимог безпеки та захисту туристів;
– визначення базових критеріїв «безпечного туристичного центру»;
– розробка механізму термінових консультацій, рекомендацій та
попереджень з безпеки і захисту туристів на міжнародному рівні;
– сприяння, спонсорство та контроль за своєчасним виявленням проблем
у галузі безпеки та захисту туристів;
– боротьба зі злочинністю у сфері туризму;
– визначення напрямків дослідницької діяльності в галузі безпеки та
захисту туристів.
Суттєвим аспектом в організації роботи із забезпечення безпеки туристів
є координація зусиль з численними урядовими установами і відомствами,
адміністрацією турцентрів, підприємств індустрії туризму та засобами масової
інформації.
В основу розробки положень національної політики в галузі безпеки
туризму має бути покладений аналіз чинників, які впливають на розвиток
індустрії подорожей. На підставі положень державної політики профільними
міністерствами та відомствами розробляються конкретні плани і програми
забезпечення безпеки туристів. На місцевому та регіональному рівнях на базі
планів складаються практичні рекомендації для туристичних підприємств.
Процес розробки політики та планування безпеки туризму на державному
(національному) рівні може бути представлений у вигляді схеми, зображеної на
рис. 1.2.1.
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І етап
Аналіз загроз безпеки в туризмі
ІІ етап
Розробка політики безпеки в сфері туризму
- на державному рівні
на регіональному рівні
- на місцевому рівні
ІІІ етап
Планування заходів безпеки в сфері туризму
- на державному рівні
на регіональному рівні
- на місцевому рівні
IV етап
Розробка практичних рекомендацій для туристичного
комплексу
V етап
Контроль виконання
VI етап
Контроль виконання

Рис. 1.2.1 Етапи планування безпеки у сфері туризму, за [80]
Відповідно до міжнародних рекомендацій ВТО політика в галузі безпеки
повинна будуватися за наступними напрямками [1]:
1. Визначення принципів, завдань і заходів з безпеки туристів.
2. Розробка основних напрямків роботи урядових відомств, що
відповідають за реалізацію відповідних елементів політики.
3. Співпраця та координація всіх зацікавлених структур у вирішенні
проблем безпеки.
4. Узгодження перерозподілу ресурсів для досягнення поставленої мети.
За прийняття рішень у сфері безпеки туризму на регіональному рівні
відповідає місцева влада. Однак у повсякденному житті, через складність
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виникаючих ситуацій, специфічних особливостей життєдіяльності самих
туристичних центрів, ВТО рекомендує створювати локальні системи безпеки
відвідувачів і населення на території самих туристичних комплексів. Такі
локальні системи безпеки туристів повинні відповідати критеріям, визначеним
законодавством, та зобов’язані:
– інформувати туристів про можливі небезпеки під час подорожі,
необхідність виконання загальнообов'язкових вимог та запобіжних чи
попереджувальних заходів (медичних щеплень тощо);
– створювати безпечні умови в місцях надання туристичних послуг,
забезпечувати належне облаштування трас походів, прогулянок, екскурсій
тощо;
– забезпечувати спеціальні вимоги безпеки під час надання туристичних
послуг

з

підвищеним

ризиком

(автомобільний,

гірський,

лижний,

велосипедний, водний, мотоциклетний, пішохідний туризм, спелеотуризм
тощо);
– забезпечувати туристів кваліфікованими фахівцями туристичного
супроводу, спеціальним спорядженням та інвентарем;
– забезпечувати навчання туристів засобам профілактики і захисту від
травм, попередження нещасних випадків та надання першої медичної
допомоги;
– забезпечувати надання оперативної допомоги особам, які постраждали
під час подорожі, транспортування потерпілих;
– оперативно інформувати органи місцевої влади та відповідальних осіб
про надзвичайні ситуації, в яких опинилися туристи, подавати відомості про
зниклих осіб.
Особи, які організовують експлуатацію туристичних ресурсів, зобов’язані
забезпечувати виконання вимог щодо охорони довкілля та охорони культурної
спадщини, а також вживати заходів щодо забезпечення мінімізації або
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припинення шкідливого впливу на довкілля і соціально-культурне середовище
та компенсувати завдані їм при цьому збитки.
Надання необхідної допомоги туристам, які опинилися у надзвичайній
ситуації

в

межах

території

України,

здійснюється

спеціалізованими

державними, комунальними та приватними службами, а також рятувальними
командами, що утворюються відповідно до законодавства [23].
Партнери створення багаторівневої системи безпеки подорожуючих
представлені на рис. 1.2.2.
Державний рівень:
- комітети парламенту
- міністерства;
- органи з координації всіх зацікавлених
структур та визначення ресурсів

Регіональний рівень:
- комітети з туризму
- відділи з безпеки туристів;
- наукові центри з вирішення місцевих
проблем розвитку туризму
- неформальні робочі групи з проблем
розвитку туризму
- контактна інформація для туристів при
виникненні проблем

- Система безпеки
в сфері туризму

Локальний рівень
(туристичний комплекс):
- адміністрація;
- туроператори;
- турагенти
- гіди
- екскурсводи
- перекладачі
- керівники груп
- персонал закладів

Місцевий рівень:
- поліція
- засоби масової інформації;
- заклади
розміщення,
харчування,
транспорту та дозвілля
- медичні заклади
- страхові компанії
- call-центри
- маркування небезпечних місць
- місцеве населення

Рис. 1.2.2 Суб’єкти системи безпеки в сфері туризму
Механізм створення місцевої системи безпеки полягає в об’єднанні всіх
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суб’єктів туристичної сфери для забезпечення захисту відвідувачів і місцевого
населення на систематичній основі. Метою такого заходу є прагнення створити
атмосферу солідарності та взаємної зацікавленості всіх учасників.
Для профілактики здійснення дрібних крадіжок планують наступні
заходи:
1. Постійний контроль за зберіганням та порядком видачі ключів від
номерів.

Введення

електронних

замків,

з

обов’язковим

кодуванням

пластикового ключа в офісі головного адміністратора. Дія коду обмежується
часом мешкання в номері гостя. Система обслуговування в готелі повинна
забезпечити недоступність ключів для сторонніх.
2. Ефективна система охоронних заходів на підприємстві. Цілодобове
спостереження за входами до готелю та системою коридорів, з використанням
внутрішньої системи відеокамер та інших засобів. Розміщення відеокамер у
стратегічно важливих місцях у вестибюлі, біля стійки касира, на поверхах.
Постійне стеження працівниками служби безпеки готелю за всім, що
відбувається на екранах моніторів, встановлених в офісі.
3. Проведення періодичних тренінгів зі співробітниками готелю щодо
закріплення навичок дій у надзвичайних ситуаціях.
4. Ефективна кадрова політика, яка безпосередньо впливає на зниження
кількості злочинних проявів.
5. Належна пильність працівників, які обслуговують номери. Мотивація
персоналу в особистій зацікавленості у безпеці гостей та їх майна.
6. Належне освітлення всіх приміщень загального користування, входів у
готель, у фойє і на стоянках.
7. Скорочення до мінімуму кількості відвідувань готелю в нічний час.
Готелі та мотелі є підприємствами вільного доступу для туристів в будь-який
час, однак неприпустимо проникнення сторонніх осіб. Працівники повинні
вміти відрізнити за зовнішнім виглядом зареєстрованих гостей від сторонніх
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осіб. Виключення випадків відвідування готелю працівниками в позаслужбовий
час. Виключення випадків проникнення на підприємство сторонніх осіб через
ресторани і кафе при готелях, які повинні обслуговувати не тільки клієнтів
готелю, а також відкриті для вільного відвідування в певний час [118, с. 375].
Крім того, безпеку в номерах можна забезпечити за допомогою
спеціального обладнання дверей, установки сейфів в номерах, окремої системи
сигналізації і т. ін.
На сучасному етапі все більше уваги приділяється впровадженню
інноваційних електронних систем безпеки. Вони використовують мережу
комп'ютерів останнього покоління і новітні технології, що допомагають
підвищити ефективність операцій і мінімізувати помилки при здійсненні
розрахунків.
Санітарно-профілактичні

заходи

в

готелі

пов'язані

з

постійним

контролюванням температури та чистоти повітря, чистоти білизни та
приміщень, якості води та їжі.
Крім

цього

міжнародні

стандарти

для

всіх

категорій

готелів

передбачають:
– відповідність приміщень архітектурним та технічним специфікаціям,
обов'язковим для всіх громадських будівель;
– встановлення та експлуатацію, відповідно до правил техніки безпеки,
електроприладів, газового, водопостачального та каналізаційного обладнання;
– забезпечення відповідного рівня безпеки клієнтів готелю та збереження
їх речей [123, с. 115].
При вирішенні питань безпеки туристів у закладах харчування основна
увага адміністрації приділяється розробці планів дій персоналу та відвідувачів
підприємств на випадок виникнення непередбачених ситуацій.
Для контролю за якістю питної води та продуктів харчування в закладах
сфери туризму рекомендується застосовувати принципи системи критичних
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контрольних показників [35].
Важливою проблемою закладів харчування є крадіжки продуктів,
столових приладів та посуду, що значно знижує прибуток, призводять до
вимушеної заміни страв у меню, підробці звітних документів та зрештою
негативно позначається на клієнтах. Створення системи ефективного контролю
дозволяє стежити за надходженням, зберіганням і видачею

товарно-

матеріальних цінностей.
У підприємствах дозвілля, як і в інших секторах туризму, повинні
враховуватися потенційні фактори ризику та реалізовуватися заходи щодо
забезпечення безпеки на території об'єкта. У музеях, театрах, виставкових
залах, інших об’єктах, де на обмеженій площі відбувається велике скупчення
людей, повинні прийматися спеціальні заходи безпеки. Вони включають плани
евакуації з чітким позначенням запасних виходів і маршрутів евакуації, а також
регулярну перевірку запасних виходів, не допускаючи їх блокування. Якщо
об’єкт має релігійне, патріотичне або культурне значення, екскурсоводи
повинні проінформувати туристів про те, як вони повинні бути одягнені і як їм
слід поводитися, щоб не образити почуття місцевих мешканців [43, с. 51].
Найбільш визначні історичні пам’ятки, великі музеї та виставки, можуть
мати потребу в додатковому контролі з боку спеціальної охорони і місцевих
органів правопорядку. У разі необхідності, представники цих органів можуть
надати допомогу при евакуації, а також захистити від шахраїв і злодіїв.
Якщо природні та культурні пам'ятки знаходяться на значній відстані від
міських центрів і туристичних комплексів, то в безпосередній близькості від
них повинні розташовуватися медичні заклади та правоохоронні підрозділи.
Персонал закладів туристичної сфери також повинен завжди бути готовий
надати першу допомогу в надзвичайних ситуаціях, а у разі потреби допомогти в
організації консультацій у лікарів, які володіють іноземними мовами.
Організація масових заходів, таких, як офіційні зустрічі, конференції та
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з’їзди є постійно зростаючим напрямком туризму. Незважаючи на розвиток
сучасних засобів зв'язку, зустрічі з колегами по професії обумовлені
необхідністю в прямих безпосередніх особистих контактах. Організація
зустрічей може проходити як на формальному (національні, міжнародні
зустрічі) так і неформальному рівнях, але завжди забезпечення безпеки таких
заходів має велике значення і залежить від числа учасників, місця проведення
та обсягу наданих послуг.
Можливі фактори ризику можна поділити на дві категорії: перша має
відношення до об'єктів, на території яких відбувається захід (конгрес-центри,
зали засідань), а друга – до навколишнього середовища. Подібні категорії
факторів ризику характерні також і для всіх секторів туризму.
Спеціальні рекомендації щодо забезпечення безпеки під час проведення
великих ділових заходів були розроблені Міжнародною асоціацією конгресцентрів у співпраці з іншими міжнародними організаціями [36, с. 39].
В даному керівництві передбачено виконання наступних дій:
– розробка загального плану заходів безпеки (оцінка рівня та специфічних
ознак небезпеки і планування запобіжних заходів);
– заходи протипожежної безпеки;
– безпека на робочому місці (оцінка загроз безпеки працівників індустрії
масових заходів);
– медична допомога (перша допомога, гігієна харчування);
– цивільна відповідальність;
– дії у випадку непередбачених обставин;
– відносини з громадськістю («паблік-рилейшнз»).
У інструкції також зазначено, що брифінги з питань безпеки для
персоналу повинні плануватися заздалегідь і охоплювати всіх учасників.
Програма заходів безпеки для кожного об'єкта підприємства розваг
туристичної сфери розробляється окремо. Керівник підприємства зобов'язаний
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здійснювати ефективні заходи, спрямовані на забезпечення майнової та
особистої безпеки гостей, своїх працівників та майна закладу.
Охорона здоров’я туристів пов’язана з рішенням проблем, пов’язаних з
санітарно-гігієнічним станом підприємств, якістю продуктів харчування,
наявністю та якістю послуг медичних установ, епідеміологічного контролю і
мають безпосереднє відношення до туристичних об'єктів.
Санітарія, гігієна та чистота – базові вимоги до всіх закладів туристичної
сфери, незалежно від їх категорії, рівня комфорту, ступеня привабливості та
унікальності.

Подібна

політика

вимог

щодо

туристичних

комплексів,

насамперед, свідчить про повагу до відвідувачів і здійснює найбільш
сприятливий вплив на стан здоров'я місцевого населення.
Існують певні медико-санітарні правила, щодо уникнення небезпечних
інфекційних захворювань для туристів [123, с. 130]:
– забезпеченість питною водою та напоями гарантованої якості;
– обережне використання напоїв зі льодом, який може бути виготовлений
з неякісної води;
– триразове харчування продуктами, які пройшли промислову обробку,
заборона використання нетрадиційних страв (гарячі бутерброди, їжа та
продукти з лотків без сертифікатів якості, їжа з простроченим терміном
зберігання, вживання сирих овочів або салатів з них);
–

мешкання

в

приміщеннях,

забезпечених

централізованим

водопостачанням і каналізацією;
– ретельне промивання фруктів і овочів очищеною водою, миття рук
перед їжею, користування тільки індивідуальним посудом;
– виключення випадків попадання води до рота при купанні у водоймах
(купання в басейнах, а не в морі чи інших водоймах, недарма західні туристи
при поїздках в екзотичні країни насамперед цікавляться наявністю в готелі
басейну, навіть якщо готель розташований на березі моря).
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При появі щонайменших симптомів захворювання (нудота, блювота,
запаморочення тощо) подорожуючий повинен негайно отримати екстрену
лікарську допомогу. Самолікування викликає, як правило, посилення хвороби і
може призвести до найтяжчих наслідків.
Всесвітня туристична організація рекомендує національному регулятору
в

сфері

туризму

розглянути

питання

про

організацію

обов’язкового

страхування подорожуючих, яке допоможе приватним і державним службам
(консульствам) у вирішенні багатьох проблем масового туризму.
Як правило, туристи вирішують питання про доцільність придбання
страховки під час придбання туру. Туроператори та турагенти зобов’язані:
– проінформувати туристів про існування страховки;
– сприяти укладанню страхового договору;
– включити страховку в пакет послуг або надати можливість замінити її
на інший страховий поліс.
Держава відповідає за розробку юридичних норм і адміністративних
процедур, необхідних для забезпечення виконання страховиком відповідних
зобов’язань.
Служби допомоги під час туру дають можливість подорожуючим бути
захищеними у разі надзвичайних обставин, надають їм підтримку, допомагають
відновитися після нещасних випадків та здійснюють пов’язані з цим
непередбачені витрати. Крім цього, у разі вчинення проти туристів
кримінальних злочинів, ці служби зобов’язані також сприяти в організації
ефективного судового переслідування злочинців з найменшими витратами для
потерпілих.
У міжнародній практиці туристичного страхування послуги з надання
допомоги в подорожі включають можливість користуватися безкоштовною
«гарячою лінією». Важливо навчити туристів користуватися цією телефонною
службою

в

надзвичайних

обставинах.

Спеціальні

бюро

туристичного
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страхування і допомоги туристам повинні бути організовані у туристичних та
міських центрах і насамперед у великих транспортних вузлах.
Створення інформаційної бази даних для програм безпеки, врахування
передового досвіду боротьби зі злочинами проти подорожуючих посилює
роботу з реалізації плану забезпечення безпеки туристів на державному,
регіональному та місцевому рівнях.
Інформація про безпеку подорожі необхідна як туристу і структурам
туристичного бізнесу, так і ЗМІ та дослідницьким центрам, які працюють в
індустрії туризму. Подібну інформацію можна отримати з великої кількості
джерел, але дуже важливо, щоб ці джерела не спотворювали, надмірно не
драматизували справжній стан справ.
Урядові відомства та міжнародні організації розвинених країн надають
інформацію про потенційні загрози туризму, такі як політична нестабільність,
соціальні заворушення, природні лиха, загрози терористичних актів, серйозні
збої у роботі транспорту, епідемії та інші фактори, які становлять небезпеку для
мандрівників.
Такі відомості містять бюлетені консульської інформації, які готуються
для всіх країн і включають також:
– дані про імміграційні правила;
– правила обміну валюти;
– медичну обстановку;
– нестабільні регіони;
– рівень злочинності і заходи безпеки;
– адреси посольств і консульств у цих країнах [3].
Регіональні та місцеві туристичні фірми, клуби, товариства та приватні
інформаційні агентства повинні поряд з рекламно-інформаційними та
маркетинговими матеріалами надавати останні дані про заходи щодо
забезпечення безпеки туристів. Ця інформація повинна також включати всі
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нормативно-правові акти, які необхідно знати туристам. Форма подання цих
матеріалів повинна бути зручною для турагентів, туристичних довідкових
бюро, торгових представників і наукових центрів, які аналізують ризики,
пов'язані з подорожами.
Доступна інформація про небезпечні регіони допоможе уберегти
подорожуючих від можливих неприємностей. У деяких випадках допускається
видання та поширення карт безпечних районів міста. Транспортні компанії,
готелі, системи комп'ютерного бронювання, туроператори та турагенти
зобов'язані надавати клієнтам інформацію щодо забезпечення безпеки туристів.
Місцеві туристичні фірми та торгові палати повинні подбати про координацію
зусиль та доведенню рекомендацій щодо безпеки туристичного комплексу не
тільки до туристів, а й до представників бізнесу. Найбільш частіше туристи
піддаються ризикам, які пов'язані з соціальним середовищем. Розглянемо
найбільш типові.
Звичайні правопорушення (крадіжки, пограбування, шахрайство і т. і.). За
статистичними даними ВТО близько 3% всіх мандрівників під час подорожей
стають жертвами злочинів. Найбільш розповсюдженими злочинами стали
пограбування, шахрайство при обміні грошей, крадіжки готівки та особистого
майна туристів. Кількість злочинів зростає під час здійснення самостійних
подорожей і зменшується при організованому туризмі. Ризик стати жертвою
злочину залежить від типу відпочинку. Статистичні дані свідчать про те, що
більш безпечним є розміщення у готелях і у знайомих (родичів), ніж в інших
місцях. Туристи віком до 30 років, особливо жінки, піддаються більшому
ризику, ніж особи старше 50 років і батьки з маленькими дітьми [13].
Організована

злочинність

(вимагання,

примушення

до

заняття

проституцією, насильницькі злочини та ін.). Офіційними заходами міжнародної
боротьби з організованою злочинністю стали наступні:
– обмеження в’їзду злочинців в країну;
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– визначення причин актів насильства і підготовка спеціальних
рекомендацій для туристів і туристичного бізнесу;
– надання точної інформації про істинний рівень ризиків та шляхів і
способів їх уникнення або зведення до мінімуму;
– забезпечення підтримки з боку місцевого населення, зацікавленого в
розвитку туристичного бізнесу;
– створення атмосфери нетерпимості до правопорушників в туристичних
центрах.
Тероризм. Серед реальних небезпек тероризм займає одне з останніх
місць, але при виборі місця проведення відпустки мандрівники найчастіше
враховують такі ризики. Зважаючи на те, яку велику економічну шкоду може
бути завдано туристичної індустрії терористичними актами, злочинні групи
навмисно обирають туризм як мішень для здійснення відповідного політичного
тиску на свій уряд. Урядові відомства та міжнародні організації надають
інформацію про потенційні загрози терористичних актів. Місцеві туристичні
фірми повинні подбати про координацію зусиль у разі надходження такої
інформації.
Вимоги щодо забезпечення соціального та правового захисту туристів, у
першу чергу, покладаються на державу. Юридична, інституційна і судова
система держави повинні ефективно вирішувати питання безпеки туристів.
Дієвим способом оцінки ситуації в сфері безпеки туристів є проведення владою
систематичного аналізу проблем та їх співставлення з ефективністю діючих
юридичних норм та процедур.
На жаль, на даний час в Україні немає єдиної національної політики в
галузі захисту та безпеки туристів, в якій визначалися б головні напрями та цілі
для влади, організацій і туристичного бізнесу. Тому вивчення і використання
міжнародного

досвіду в

цій

галузі

найважливіших рішень у цьому напрямку.

дозволить

прискорити

прийняття
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1.3 Рекреаційна
Карпатського регіону

індустрія

в

системі

економічних

пріоритетів

В період розвитку України до 1990 р. домінуючими були суб'єктивні
чинники, які ґрунтувалися на принципах централізованого адміністративного
регулювання економікою. Така модель економічного зростання визначала
фінансування і розвиток туристичної індустрії – так само, як і інших галузей
соціальної сфери – за залишковим принципом. Це супроводжувалося жорсткою
лімітацією міжнародних туристичних обмінів, що впливало на формування
обмеженого попиту на послуги міжнародного туризму, спотворюючи його
дефіцитністю значної кількості послуг та штучно спрямовуючи на внутрішній
попит. Проте це мало окремі позитивні наслідки при формуванні таких
елементів територіальної структури, як курортно-рекреаційні зони, курорти,
місцеві туристичні центри тощо.
Таким чином, результатом тривалого розвитку географії туризму в
Україні стало формування стійкої ресурсної парадигми, відповідно до якої
зазначались ресурси (перш за все, природно-рекреаційні) як визначальний
чинник розвитку туризму на певній території країни. Характер цих ресурсів, їх
поєднання з культурно-історичним та інфраструктурним забезпеченням
території і визначали рівень та масштаби туристичної діяльності регіонів, їх
спеціалізацію.
Зміна соціально-економічних пріоритетів і суспільних трансформацій
позначились і на розвитку туристичної індустрії, яка набирає рис, притаманних
галузі світового господарства, попри обмеження попереднього етапу розвитку.
Реформування української економіки на ринкових засадах стало передумовою
утворення специфічного міжнародного ринку туристичних послуг, а нові
суспільні орієнтири призвели до перетворення механізму формування попиту.
Як механізм врівноваження попиту-пропозиції, саме туристичний ринок є
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формою організації

споживання. У подальшому в

розвитку туризму

акцентується увага на ролі закону порівняльних переваг, який базується на
співвідношенні

чинників,

що

забезпечують

конкурентоспроможність

(конкурентні переваги) певної країни перед її торговими партнерами і впливає
на формування пропозиції, створюючи, відповідно, попит.
Створений у Карпатському регіоні виробничий потенціал, його структура
і ефективність є прямим результатом реалізації економічної політики
командно-адміністративної економіки в Західних областях України. За рахунок
екстенсивного нарощування виробничих потужностей, в першу чергу в
природоексплуатуючих галузях, благодатний край був активно перетворений у
сировинний придаток.
Принцип брати від природи все, що можна, не жаліючи і більше призвів
до шкідливих наслідків у багатьох регіонах країни: вирубування лісів,
меліорація, створення штучних водоймищ, осушування цілих регіонів та ін.
Слід зазначити, ще в 1990 р. в регіоні було зосереджено 9,2% основних
фондів, у тому числі 9,7% основних невиробничих фондів України.
Вироблялося майже 12% національного доходу. Приблизно такою ж була
частка регіону в загальному обсязі споживання матеріальних благ і послуг
населення. У ті ж роки в економіку Карпатських областей щорічно
спрямовувалось в середньому 9-10% інвестицій.
Таким чином, певний ріст економічних показників, безперечно, був
викликаний виключно дією екстенсивних факторів, які вже останніми роками
вичерпали себе і не дають ніяких вагомих доходів у регіоні.
Необхідно також зазначити, що в Карпатському регіоні сформувався
індустріально-аграрний
промисловістю

та

тип

господарського

багатогалузевим

сільським

вирощують:
- продукцію тваринництва (м'ясну, молочну);

комплексу

з

господарством

розвинутою
в

якому
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- зернові культури;
- овочівництво (огірки, капуста, морква, редис та інші);
- садівництво (яблука, груші, сливи);
- бджільництво (набирає розвитку в окремих районах);
- птахівництво (кури, гуси, індики, качки);
- крільництво, козярство та інші напрямки діяльності.
Ці галузі сільського господарства, які мають достатньо розвинуту
структуру в Карпатському регіоні, сприяють розвитку рекреації, туризму і
забезпеченню

регіону

свіжими

сільськогосподарськими

продуктами

харчування, а також значної кількості туристів.
Варто також відзначити, що регіон за своєю укрупненою структурою
наслідує загальну структуру народного господарства України, за винятком
Львівської області, яка наближається до промислово розвинутих районів
країни, де виробляються автобуси, крани на колісному шасі, верстати різних
видів, телевізори, машини сільськогосподарського призначення, долота для
нафтогазової промисловості, розвинута нафтохімічна промисловість і багато
інших.
Необхідно також наголосити, що у 1990 р. регіон давав 32,7% товарної
продукції лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості, 10%
машинобудування, металообробки, промисловості будівельних матеріалів,
легкої і харчової промисловості.
Регіон дає весь обсяг в Україні видобутку самородної сірки та сировини
для полівінілхлоридних смол, техніки для обробки рослин отрутохімікатами,
майже всі українські автобуси, автонавантажувачі та калійні добрива, 39%
кольорових телевізорів, 75% автомобільних кранів, третину паперу, четверту
частину картону, половину вироблюваних у країні нетканих матеріалів тощо.
Провідне

місце

в

галузевій

структурі

промисловості

займають

машинобудування та металообробка -25%, легка -16%, лісова, деревообробна та
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целюлозно-паперова промисловість -8,6%.
Особливістю розвитку сільського господарства Карпатського регіону є
низька землезабезпеченість. Показники забезпеченості на душу населення
сільськогосподарськими угіддями та ріллею найнижчі в Україні (відповідно 0,4
га та 0,24 га при середньому по Україні 0,78 га та 0,67 га). Слід зазначити, що
регіон, на який припадає 6,4% площі сільськогосподарських угідь держави та
5,3% ріллі, виробляє 10% продукції сільського господарства України. Разом з
тим можна констатувати, що агропромисловий комплекс нині не забезпечує
потреб населення регіону в продуктах харчування, в останні роки знижується
виробництво

усіх

видів

продуктів

харчування

сільськогосподарського

виробництва. Значна частина їх постачається з інших країн - переважно
Польщі, Туреччини та ін.
Завезення продуктів харчування з інших країн нині пояснюють іншими
причинами, до яких можна віднести:
- продаж товарів (продуктів за демпінговими цінами);
- низький розвиток фермерства в регіоні;
- високі податки, що діють в країні, не дають можливості вітчизняному
виробникові розширити виробництво; нестабільна фінансова система;
- слаба державна підтримка сільськогосподарського виробника з боку
державних органів влади;
- відтік капіталу за межі України та низька участь іноземних інвесторів в
економіці, зокрема галузях сільськогосподарського виробництва.
Соціальна ситуація в регіоні має чітку тенденцію до загострення, що є
наслідком загальнонаціональної економічної кризи і прорахунків в соціальній
політиці попередніх років. Але якщо розглядати матеріально-технічний стан
регіону, який майже не розвивається, то демографічна ситуація має критичну
ситуацію. Стрімко падає приріст населення, загострюються депопуляційні
процеси. Для прикладу по Львівській області приріст населення останніми
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роками становив всього 0,5 чол. на 1000 жителів. За рахунок міграційних
переміщень за останні роки чисельність населення області зменшилась на 9 тис.
чоловік.
Необхідно відзначити процес старіння населення: кожний п'ятий
мешканець Львівщини - особа пенсійного віку. За останні роки кількість осіб
пенсійного віку збільшилась на 5,7%, а загальна чисельність населення - на
1,1%. Подібні процеси спостерігаються і в інших областях регіону.
В останні роки значне загострення соціальних проблем викликане ще й
фактором зайнятості населення. Карпатський регіон у цьому плані завжди був
надлишковим.

Тепер

же

ця

картина

доповнилась

появою

офіційно

зареєстрованих безробітних, чисельність яких у 1997 р. становила 0,7% від
усього працюючого населення. Крім того зберігається досить високий рівень
прихованого безробіття, який за експертними оцінками складає 40 - 45%.
На фоні загального падіння життєвого рівня населення України не є
винятком і Карпатський регіон. Населення регіону має порівняно низькі
середньодушові доходи, основний компонент яких - заробітна плата робітників
і службовців та оплата праці сільським працівникам зростає значно
повільнішими темпами, ніж в інших регіонах по України.
Структура

споживання

населення

характеризується

поступовим

збільшенням грошових витрат на купівлю товарів в основному продуктів
харчування і зменшення витрат на купівлю послуг.
Отже, така ситуація створює деформовану структуру особистого
споживання життєвих благ, в якій домінуюче місце займають витрати на
харчування, а в їх складі - продукти рослинного походження. Регіон займає
провідне місце в державі по споживанню найменш цінного у біологічному
відношенні продовольства - хліба і хлібопродуктів.
Для підтвердження цього наведемо приклад, що в більшості розвинутих
країн світу питома вага витрат на харчування, одяг та взуття складає 15 - 20%
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сімейного бюджету. В Карпатському регіоні цей показник в 3 - 4 рази вищий. У
розвинутих країнах така картина спостерігалася 70 - 80 років тому.
Важливою для регіону є проблема розвитку матеріально-технічної бази
соціальної інфраструктури. Нині існує реальний розрив між нормативними
показниками

і

фактичним

рівнем

забезпеченості

населення

об'єктами

соціальної сфери.
Для

більшої

частини

Карпатського

регіону

характерна

суттєва

антропогенна ландшафтів і значна забрудненість середовища. Хоча на відміну
від інших регіонів України (Донбас, Придніпров'я) поширення забруднення не
має загального площинного характеру.
В певних місцях Карпатського регіону, наприклад, у межах Дрогобицької
агломерації (Дрогобич, Борислав, Стебник, Трускавець), де розвинуті гірничохімічна, нафтопереробна, лакофарбова та інші галузі промисловості, ставиться
під загрозу розвиток рекреаційного господарства. Загрозлива екологічна
ситуація склалася в межах Львівсько-Волинського вугільного басейну, в зонах
впливу Яворівського і Роздольсысого ВО "Сірка", Калуського ВО "Оріана".
За показниками забруднення повітря і вод регіон займає загальне четверте
місце, за забрудненістю ґрунтів мінеральними добривами - перше і
пестицидами друге місце.
Відносно висока забрудненість повітря зумовлена наявністю на території
регіону окремих агресивних виробництв, котрі дають основну частину
забруднення.
Особливу тривогу викликає висока забрудненість ґрунтів регіону
мінеральними добривами та пестицидами. Цьому в значній мірі сприяє галузева
спеціалізація сільського господарства по виробництву овочів і технічних
культур, особливо деяких ранніх сортів овочів і фруктів. Якщо врахувати
рекреаційну цінність території, то проблема екологічної безпеки є однією з
першочергових.
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Слід відзначити також те, що в результаті нераціональної економічної
політики і непродуктивних дій в регіоні сформувалась деформована економічна
система, яка в загальному є соціально непривабливою, екологічно та
економічно неефективною.
Отже, за останні роки нагромадилось багато соціально-екокомічних
проблем, гострота і необхідність яких з усією силою проявились в наші дні.
Оцінюючи ситуацію в регіоні за критеріями цивілізованих націй, шукаючи
найоптимальніші шляхи до процвітання і прогресу, треба рахуватись з тими
негативними явищами і фактами, які виникли і мають місце, а саме:
-

соціально-економічна

структура

регіону

страждає

виробничою

однобокістю: майже 3/4 працюючих зайняті у виробничій сфері, що говорить
про соціально несприятливий характер регіональної економіки;
- існують відчутні територіальні диспропорції в розвитку продуктивних
сил, які проявляються в розвитку рівнинної частини і соціальній відсталості
гірських районів;
- промисловість регіону, як і в цілому його господарство, є еколого
небезпечною, а окремі виробництва і галузі з відсталими технологіями взагалі
несумісні з природою краю;
- орієнтація деяких галузей промисловості, особливо машинобудування,
на

привізну

сировину

(комплектуючі)

і

прискорені

темпи

розвитку

природоексплуатуючих галузей (сірка, ліс, калійні солі, нафта, газ, вугілля)
зробили регіональну економічну систему мало придатною до виживання в
критичних ситуаціях;
- у регіоні чітко простежується тенденція до різкого погіршення
демографічної ситуації: падає приріст населення, йде процес старіння
населення. Кожен п'ятий житель регіону пенсіонер. Існує реальна загроза
генофонду регіону, а саме:
- поступово загострюється соціальна ситуація, пов'язана з проблемами
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безробіття і зайнятості населення, яку підсилює ще й той факт, що тут вже
давно був надлишок трудових ресурсів, який було зроблено штучно заподіяні в
попередні роки екологічні збитки природі, які сьогодні доповнюються
марнотратством і безгосподарністю, спричинили значне погіршення стану
навколишнього середовища, викликали деградацію унікальної природи Карпат.
Аналіз географічних, природних, історичних, економічних умов показує,
що Карпатський регіон на етапі становлення державності і входження України
у світове господарство має унікальний шанс стати своєрідним полігоном, де
розумна економічна політика може успішно поєднати регіональні, державні та
міжнародні інтереси країни, забезпечивши при цьому прогрес у соціальноекономічному житті регіону.
Варто відзначити, що необхідно вже вибрати правильний стратегічний
курс розвитку регіону, взявши до уваги те, що Карпати є географічним центром
Європи, а в природному відношенні - унікальною екологічною системою на
заході України, отже при формуванні політики освоєння цього краю необхідно
розумно використати його геополітичні переваги і зберегти екологічний
феномен території.
Майбутня соціально-економічна модель Карпат має бути економічно
вигідною для України і екологічно сумісною з прилеглими територіями
сусідніх країн.
Необхідно також відзначити, що через Карпатський регіон проходять усі
сполучення із країнами Заходу як транспортними засобами (автомобільний,
залізничний дорожній), так і повітряне та трубопровідне, що міцно поєднує
регіон з сусідніми країнами.
Сусідські відносини Львівської області з Польщею, Закарпатської - з
Чехією, Чернівецької області з Румунією - робить сприяють умовами інтеграції
України в західні країни.
Налагоджені шляхові сполучення роблять регіон привабливим для
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туризму та економічної співпраці у всіх напрямках діяльності.
Досліджуючи передумови розвитку туристичної галузі, Т.І. Ткаченко
відзначає, що для своєчасної і ефективної реакції на турбулентний характер
розвитку ринків туристичних та інформаційних послуг підприємствам
туристичного бізнесу необхідне стратегічне передбачення і новітній арсенал
управлінських інструментів стратегічного аналізу. А це можливо тільки на базі
ґрунтовних

досліджень,

що

передбачає

необхідність

багатогранного

осмислення та адаптації фундаментальних положень стратегічного управління
до нинішніх особливостей розвитку туризму. Одночасно постає завдання
теоретичного обґрунтування і методологічного переосмислення стратегічного
розвитку підприємств туризму за результатами якісних і кількісних змін у
системі їх організації та управління [116].
Відомо, що туризм як специфічний вид діяльності охоплює багато
галузей економіки – від будівництва до транспортних перевезень. Тому важко
точно оцінити, який сегмент підприємств зайнятий у сфері туризму, адже
туризм підтримує зв'язки з різноманітними підприємствами інших секторів
економіки: сільськогосподарськими, заводами з виробництва транспортних
засобів, меблевими фабриками тощо [44].
Низькі позиції України в світових рейтингах свідчать про недостатній
розвиток туризму в країні. Найважливішими проблемами та диспропорціями,
які перешкоджають сталому та стійкому розвитку туристичної індустрії
України, є такі:
1. Наявність незначної частки організованого туризму у постійно
зростаючих обсягах туристичних потоків.
2. Протиріччя між заявами уряду щодо пріоритетності розвитку туризму
та фактичними обсягами фінансування згідно з державною підтримки галузі.
Незважаючи на низку нормативно-правових актів щодо розвитку туристичної
індустрії, її стан суттєво не змінився. Так, Законом України «Про внесення змін
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до Закону України «Про туризм» його було оголошено одним із пріоритетних
напрямів розвитку економіки та культури, однак обсяги державного
фінансування складали лише 0,01% (25 млн грн.) від видатків державного
бюджету [76].
Таким чином, у контексті вищезазначеного, задля подальшого розвитку
туристичної галузі Україна має забезпечити створення конкурентоспроможного
туристичного продукту на світовому ринку послуг, бути спроможною
виступити гарантом комплексного розвитку державної території, а також її
соціальних

та

економічних

інтересів,

забезпечити

комплекс

засобів

спрямованих на регулювання та досягнення екологічної безпеки території,
збереження та розвиток історичної та культурної спадщини. Необхідно
поступово вносити зміни у законодавство, забезпечити здійснення реформ у
сферах державного управління. Принципове значення для подальшого розвитку
туристичної діяльності України є лібералізація візового режиму. Україна має
створити необхідну інфраструктуру, зокрема впровадити системи інтегрованого
управління кордонами із забезпеченням міжнародного, прикордонного та
міжвідомчого співробітництва.
Для кожного туристичного регіону джерела конкурентоспроможності та
фактори, що на них впливають, можуть бути загальними або індивідуальними
та

визначатися

природно-кліматичними

умовами,

територіальним

розташуванням, наявністю туристичних об'єктів, їх якістю тощо. Виявлення
джерел і факторів конкурентоспроможності туристичного регіону дозволяє
ефективно

поєднувати

їх

і

використовувати

для

формування

конкурентоспроможності регіону в цілому.
Конкурентоспроможність

в

туристичній

індустрії

відображає

продуктивність використання туристичних ресурсів на рівні регіону, в тому
числі й міжнародному. Передумовою конкурентних переваг у туристичній
індустрії

виступає

наявність

туристичних

ресурсів

та

туристичної
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інфраструктури в міжнародному регіоні. Проте це не може слугувати підставою
для залучення міжнародного туристичного регіону до економічної діяльності
при відсутності туристичної активності, бо в такому випадку туристичний
регіон виступає лише як культурно-історична цінність в її соціальнокультурологічному аспекті. При наявності групи невикористаних туристичних
ресурсів створюється серйозна потенційна можливість для появи конкурентних
переваг та конкурентоспроможності у туристичному регіоні.
Дослідження перспективних напрямків розвитку туристичних регіонів
світу дозволило встановити, що для ефективного функціонування галузі
туризму потрібно запровадити чіткі координаційні дії за різними складовими
розвитку туристичного регіону. У зв’язку з цим, актуальним та необхідним є
реалізація комплексу заходів розвитку туристичної галузі регіонів світу, перш
за все на основі пошуку та визначення конкурентних переваг туристичного
регіону, спрямованих на підвищення міжнародної конкурентоспроможності
туристичних регіонів.
Першим кроком до виявлення конкурентних переваг регіону є ретельний
ретроспективний аналіз соціально-економічного розвитку регіону, а далі на
його основі проводиться комплексний SWOТ-аналіз.
Сутність методу стратегічного планування ґрунтується на застосуванні
прийомів та методів, таких як SWOT та PEST-аналіз. SWOT-аналіз дозволяє
визначити сильні та слабкі сторони і регіональні переваги у порівнянні з
конкурентами, можливості та потенційні небезпеки в майбутньому. Натомість,
PEST-аналіз дозволяє виділити та провести оцінку факторів, які впливають на
зовнішнє середовище регіону. Аналіз факторів дасть змогу визначити вплив на
конкурентоспроможність регіону у теперішньому та майбутньому часі.
Зменшення кількості туристів, що відвідали Карпатський регіон за
останні роки, вражає, і така ситуація зумовила необхідність дослідження
сильних

та

слабких

сторін

–

характеристику

конкурентних

переваг
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Карпатського регіону.
До сильних переваг варто віднести:
– потужний рекреаційний і туристичний потенціал;
– вдале розташування туристичного регіону;
– національно-етнографічні особливості регіону;
– можливість розвитку спортивно-оздоровчого, культурно-пізнавального,
ностальгічного, релігійного
та інших видів туризму;
– наявність гірськолижних курортів;
– розвинуту мережу культурних закладів;
– наявність багатонаціональних унікальних пам’яток архітектури.
Серед слабких переваг туризму Карпатського регіону назвемо:
– низький рівень розвитку рекреаційно-туристичної інфраструктури;
– недостатньо якісні туристичні продукти для різних цільових груп
туристів;
– брак об’єктів готельного господарства відповідно до світових
стандартів;
–

невідповідність якості

послуг

у сфері

обслуговування

рівню

міжнародних стандартів;
– недостатнє транспортне сполучення в деяких областях.
Подолання слабких переваг сприятиме значному розвитку туристичної
діяльності в Карпатському регіоні та стимулюватиме пов’язані галузі економіки
країни.
Основні етапи даного аналізу дозволять виявити ключові фактори впливу
на формування туристичного іміджу регіону: політичну ситуацію, що
складається з нормативно-правової бази діяльності території, структуру
управління територією, суспільно-політичну ситуацію; економічну ситуацію,
що містить кластер-структуру економіки території, розвиток малого бізнесу,
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стан попиту (попит населення, інвестиційний попит підприємств, попит
державних органів влади, чистий експорт-імпорт); соціальну ситуацію, яка
акцентує увагу на тенденціях демографічного розвитку; стан розвитку
соціальної сфери, базові цінності городян, рівень і стиль життя; технологічну
ситуацію, котра складається з рівня розвитку інноваційних технологій у
кластерах території [51].
SWOТ-аналіз є основою для формування стратегії розвитку регіону з
урахуванням впливу зовнішнього і внутрішнього середовища, який дозволяє
визначити негативні і позитивні фактори, що впливають на діяльність регіону
як і зовні, так і з середини, допомагає правильно оцінити можливості, які
відкриваються перед регіоном у майбутньому. Тому він є важливим
аналітичним інструментом для вибору оптимальної стратегії і прийняття
ефективних управлінських рішень, які забезпечили б сильну та надійну
позицію, а також його конкурентні переваги [13].
При застосуванні методики проведення SWOТ-аналізу регіону доцільно її
поєднувати з прийомами експертного оцінювання. До групи експертів доцільно
залучати провідних фахівців, науковців, громадських діячів.
Для формування концепції розвитку регіону, як туристичного, необхідно
здійснити комплексний аналіз розвитку регіону за останні 5-7 років за такими
складовими:
-ресурсний потенціал регіону;

огічне становище в регіоні.
Для проведення оцінки можливостей і загроз зовнішнього середовища
доцільно залучити фахівців з консалтингу і провести якісний аналіз ринку та
визначити напрями розвитку туристичної інфраструктури. Завершити етап
аналізу необхідно формуванням матриці SWOТ-аналізу для кожного із
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складових розвитку регіону з

урахуванням сильних, слабких сторін,

можливостей і загроз.
На основі проведеного аналізу необхідно здійснити вибір стратегії
розвитку туристичного іміджу регіону та ключові напрями її реалізації. Процес
розробки програм, пошуку інвесторів, розробки системи преференцій має
поєднуватися

з

регіональними

програмами

інноваційно-інвестиційного

розвитку територій.
Однак слід зазначити, що SWOТ-аналіз має певні недоліки, які потрібно
враховувати в процесі оцінки. До них відносяться:
- необхідність збору й обробки великого масиву інформації;
- ризик неврахування привабливих можливостей;
- необхідність оцінки деяких напрямків за якісними критеріями;
- певний рівень суб’єктивізму в оцінках експертів;
- невеликий строк користування результатами аналізу через мінливість
зовнішнього середовища.
З метою зменшення ризику вибору неефективної стратегії на 2 та 3 етапах
розробки доцільно здійснювати моніторинг відповідності вибраних пріоритетів
стратегічним цілям розвитку регіону в контексті отримання міжнародних
конкурентних переваг.
Таким чином, можна стверджувати, що конкурентоспроможність регіону
– це здатність економіки одного регіону конкурувати з економіками інших
регіонів (як в межах країни, так і поза її межами) з метою підвищення
ефективного використання наявних ресурсів та забезпечення належної якості
життя населення. Тільки за умов формування чітких стратегічних заходів
можливе забезпечення та підвищення конкурентоспроможності регіону.
Стратегія розвитку регіону повинна ґрунтуватись на всебічному розрахунковоекспертному аналізі та виваженій інвестиційній політиці.
Задля успішного та ефективного функціонування туристичної галузі
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регіону необхідним є його фінансове забезпечення, головною метою якого буде
створення якісного середовища щодо залучення та перерозподілу фінансових
коштів для розвитку туристичного регіону. Виділення та розподіл фінансових
ресурсів у туристичному регіоні забезпечить формування таких важливих
напрямів розвитку, як просування національного туристичного продукту,
формування інвестиційних проектів, пов’язаних з реконструкцією туристичної
інфраструктури, здійснення якісної рекламної та інформаційної діяльності,
вітчизняних та міжнародних туристичних виставок, ярмарок, презентацій,
семінарів тощо.
Варто

зауважити,

що

фінансове

забезпечення

галузі

туризму

характеризується наявністю деяких специфічних особливостей, пов’язаних з
механізмом її функціонування. Завдяки фінансуванню суміжних сфер
діяльності туристичної галузі, серед яких різні заклади розваг, готельне та
ресторанне господарство, транспортні засоби обслуговування та транспортна
інфраструктура, досягається соціальний ефект, який полягає у використанні
модернізованої

туристичної

інфраструктури

не

тільки

особами,

що

подорожують, а й місцевим населенням.
Фінансування туристичної галузі державою залежить, перш за все, від
місця та ролі туристичної галузі в національній економіці. Спираючись на
світову практику, можна стверджувати, що в багатьох країнах перше місце у
цьому процесі відводиться державі. Важливою складовою державного
фінансового забезпечення туристичної галузі є фінансова підтримка малих та
середніх підприємств туристичного бізнесу регіону, в яких дуже часто існують
проблеми із власним забезпеченням фінансовими коштами.
Політика українського уряду у сфері туризму протягом останніх років
(2014-2020 рр.) постійно коливалася між необхідністю інвестування в туризм з
метою створення додаткових робочих місць і прагненням скоротити витрати
бюджету.
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Навіть у найкращі роки (2007-2008 рр. та 2012 р.) сума фінансової
підтримки розвитку туризму державного бюджету України не перевищувала 30
млн грн., що, наприклад, у 6 разів менше суми фінансової підтримки санаторнокурортних установ Управління справами Верховної Ради України та
Державного управління справами.
Основними напрямами фінансового забезпечення туристичної галузі
виступають прямі та опосередковані джерела фінансування. Розглядаючи прямі
джерела фінансування, варто виокремити ресурси місцевого бюджету,
позабюджетні

та

індивідуальні

ресурси

туристичних

підприємств.

До

опосередкованих слід віднести залучений капітал за рахунок засобів
приватного та іноземного капіталу, а також кошти громадських організацій.
В стратегічному управлінні розвитком економічних регіонів широко
використовуються й інші методичні підходи.
Факторний підхід [53] ґрунтується на рейтинговому та індексному
методах оцінки регіональної конкурентоспроможності. Цей підхід дозволяє
оцінити конкурентоспроможність регіону, беручи за основу його ресурсний
потенціал. Тобто, конкурентоспроможність розглядається через призму
різноманітних структурних складових, які формують потенціал регіону, а також
ефективності використання цих складових.
Важливий вплив на конкурентоспроможність туристичного регіону
мають географічні фактори, бо вони відіграють важливе значення у формуванні
подорожі та вибору маршруту поїздки, а також впливають на економічну
ефективність туристичної індустрії. Що стосується культурно-історичних
факторів, то вони виражені наявністю культурних, архітектурних пам'яток
історії, матеріальної та духовної культури, галерей та музеїв, виставкових
центрів. Для міжнародних факторів є характерним посилення процесів
глобалізації
вирішення

світового

господарства,

міжнародних

конфліктів

міжнародного
шляхом

співробітництва

проведення

та

переговорів.
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Соціально-економічні фактори характеризуються економічним станом розвитку
регіону, рівнем заробітної плати населення, насиченістю регіону товарами та
послугами.
Кластерний

підхід

базується

на

статистичних

методах

оцінки

конкурентоспроможності регіону, основними показниками яких виступають
темп зростання товарів та послуг галузі, у яких задіяні ключові підприємства
кластеру, частка товарів та послуг у ВНП та ін. Зазначений підхід передбачає
реалізацію інтеграційних процесів у сфері виробництва товарів та послуг,
започаткування нових форм економічної активності, які функціонують на
високому рівні агрегації, що забезпечує високу ефективність управління,
цілеспрямоване

використання

сукупного

виробничого

потенціалу

та

організаційно-економічного ресурсу всіх учасників кластерного утворення [30].
Тобто, за цим підходом можливе подолання вузькогалузевої спрямованості
економіки регіону, що дозволить комплексно та ефективно використати
потенціал розвитку регіону.
Сутність

рангового

підходу

полягає

у

визначенні

конкурентоспроможності регіону з позицій його соціально-економічного
розвитку.

В

даному

випадку

використовують

групу

показників,

які

характеризують географічне розташування та соціально-економічний розвиток
регіону. Це дозволить оцінити рівень загальної соціально-економічної
конкурентоспроможності регіону та, ґрунтуючись на ранговому методі,
призначити йому певне положення (ранг) у визначеній територіальній системі у
порівнянні з іншими. Варто зазначити, що при застосуванні рангового методу
не обов’язково застосовувати весь спектр показників, які б характеризували
рівень та тенденції розвитку регіону. Достатнім є виділення основної групи
деяких

показників,

які

найбільш

яскраво

відображають

конкурентоспроможність регіону.
Комплексний інтегральний підхід ґрунтується на наявності групи
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показників, що характеризують аспекти конкурентоздатності. До наступних
можна

віднести

життєвий

рівень

населення, ресурсний

потенціал

та

ефективність його використання, інвестиційну та інноваційну привабливість
регіону тощо. Інтегральний показник регіональної конкурентоздатності є
комплексним показником, що поєднує три рівні конкурентоздатності: макро-,
мезо-, та макрорівень [9].
Тому, ґрунтуючись на вищезазначеному визначенні, варто розглядати
регіон

як

підсистему,

конкурентоспроможність

якого

залежить

від

інтенсивності впливу на підсистему країни. З цієї точки зору, можна
стверджувати

про

наявність

прямого

взаємозв'язку

між

показником

конкурентоздатності та відповідними показниками країни, до переліку яких
входять фактори, що характеризують аспекти економічної, соціальної,
організаційної, екологічної та міжнародної діяльності.
Беззаперечно велике значення має виконання економічної функції
туризму, в рамках здійснення якої для задоволення потреб подорожуючої
людини (з огляду на масовість попиту) було сформовано цілу галузь сфери
туристичного

обслуговування

населення.

Подальше

зростання

запитів

споживачів-туристів стимулює розвиток цієї сфери, а мультиплікаційний ефект
та комплексний характер споживання-обслуговування сприяє переростанню
комплексу підприємств галузі в цілісну індустрію туризму – міжгалузевий
комплекс, спрямований на задоволення туристичних потреб населення.
Зростаюча індустрія туризму потребує належного кадрового забезпечення, а
різноманітність виконуваних операцій створює широкі можливості для
використання як кваліфікованої, так і некваліфікованої праці.
Зазначені характерні ознаки роблять туризм однією з найбільш
ефективних індустрій, що відіграє дедалі більшу роль як в національних
економіках, так і у світовій торгівлі послугами. Економічна складова
туристичної діяльності проявляється не тільки в комерційній спрямованості,
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але й у формуванні складного мотиваційного механізму посилення соціальної
та екологічної ролі туризму (орієнтованого на створення системи стимулів для
реставрації пам'яток історії та культури, активізації природоохоронних заходів,
реконструкції

відповідної

матеріально-технічної

бази,

інтенсифікації

освітянської та виховної роботи засобами туризму тощо), що свідчить про
гуманістичну направленість туристичної активності. Тому сучасний етап
розвитку туризму можна охарактеризувати як етап переосмислення його ролі й
значення в людській життєдіяльності: від «примхи заможних людей» – через
туризм як ефективну індустрію, що має зовнішньоекономічне спрямування – до
туризму як соціокультурного явища, яке визначає певний етап розвитку
людства і є складовою суспільних глобалізаційних процесів [103].
Отже, сутність маркетингового підходу в стратегічному управлінні
полягає у тому, що він використовується заради вибору стратегії регіону з
урахуванням багатьох альтернатив і з метою отримання конкурентних переваг
на ринку туристичних послуг. При здійсненні аналізу визначається вплив
зовнішніх і внутрішніх факторів на критерії конкретних стратегій.
Світовий досвід підтверджує стабільний розвиток тих регіонів, у яких
створені сприятливі умови для функціонування сфери туристичних послуг. Для
успішного сталого розвитку туризму в регіоні необхідно використовувати
сучасні інструменти регіонального маркетингу, підкріплені ґрунтовними
маркетинговими дослідженнями.
На нашу думку, визначення джерел фінансування розвитку туристичної
індустрії є основою успішної реалізації стратегій і програм розвитку регіонів.
Досвід країн Європейського Союзу свідчить про домінування бюджетного
фінансування для реалізації окремих проектів стратегій і програм розвитку
туризму (наприклад, проектів з будівництва та модернізації інфраструктури, з
розвитку нових туристичних місць і об'єктів, таких як інформаційні центри).
Крім інституціонального забезпечення туристичної індустрії вагому роль
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має також розробка організаційного механізму залучення вітчизняної індустрії
до світової туристичної спільноти. Виходячи з вищевикладеного, в даний час
існують

об'єктивні

передумови

для

інтеграції

України

до

світового

туристичного ринку, який перебуває у фазі активної перебудови своєї
структури та базових закономірностей функціонування. Що стосується
можливостей України для інтеграції, доцільно відзначити наступне.
Реалізація процесу інтеграції потребує визначення резервів власної
конкурентоспроможності, формування свого місця у поділі праці в межах
обраної галузі. З низьким рівнем конкурентоспроможності відносини не
стануть для України взаємовигідними, а будуть відносинами підпорядкування.
Таким чином, реалізація стратегічних напрямів підвищення рівня
туристичної індустрії України до загальносвітового рівня, заснованих на
виконанні двох необхідних умов – виділення пріоритетів розвитку туристичної
індустрії на основі вибору іманентних характеристик як системи та підвищення
ефективності функціонування інтеграційних інститутів – це єдиний шлях для
успішного забезпечення результатів формування механізму інтеграції.
Крім того, враховуючи світовий досвід, в Україні слід підвищити роль
державної політики розвитку туризму країни в цілому, а також цільового
просування окремих туристських продуктів на вітчизняному та міжнародному
ринках. В умовах нестабільної економічної ситуації та скорочення доходів
населення вважає за краще знизити витрати в першу чергу на відпочинок і
подорож.
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РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК СФЕРИ ТУРИЗМУ В
КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ

2.1 Аналіз ресурсного потенціалу сфери туризму в Карпатському регіоні
Туристично-рекреаційний потенціал Карпатського регіону у поєднанні з
вигідним географічним положенням, досить розвинутою транспортною
мережею є важливою передумовою заохочення іноземних туристів до
відвідання Карпат. Для підтвердження вищесказаного можна навести наступні
основні аргументи.
1. Наявність природно-ресурсної бази. Природною базою для розвитку
туристично-рекреаційного комплексу є понад 80 джерел мінеральних цілющих
вод, достатніх для оздоровлення понад 7 млн. чол. у рік [39, с. 57]. Розвідано
також значні запаси лікувальних грязей та озокериту (місто Борислав та с.м.т.
Східниця). Ці ресурси у поєднанні з сприятливими кліматичними умовами є
природною базою розвитку санаторно-курортної справи.
Карпати мають потужний потенціал для розвитку різних видів туризму –
мальовничі

ландшафти,

рельєф

створюють

сприятливий

фон

для

короткотривалого відпочинку. Карпати не мають альтернативи в Україні щодо
розвитку гірськолижного спорту на рівні світових стандартів.
2. Вигідне географічне положення. Регіон розташований в центрі Європи,
через нього

проходять

різноманітні

зв’язки,

а непогана

транспортна

доступність є сприятливим фактором залучення контингенту відпочиваючих з
різних регіонів України та країн Європи. Карпати можуть служити своєрідним
полігоном дислокації центрів міжнародного бізнесу, що стимулюватиме ріст
комерційного та ділового туризму.
3. Фактор територіального поділу праці. В Україні фактично є два
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регіони, умови яких дозволяють забезпечити процес задоволення суспільних
потреб в рекреаційних послугах, а саме: Чорноморсько-Азовський регіон та
Карпатський регіон.
На фоні перевантаженості першого і зростаючому туристичному попиті
Карпати виступають такою територією, яка може реалізувати незадоволений
попит населення на оздоровлення і відпочинок.
4. Екологічний феномен території. Порівняно високий рівень екологічної
безпеки і наявність великих запасів мінеральних вод для лікування радіаційних
захворювань обумовлюють потребу в створенні в Карпатах широкої мережі
оздоровниць для населення. Крім того, природа Карпат в порівнянні з іншими
регіонами зазнала менших втрат і в багатьох місцях зберегла свій первісний
стан. А для різних форм відпочинку і туризму це дуже важливо. І враховуючи
винятково важливе – клімато- і водорегулююче значення Карпат як для
України, так і для сусідніх Європейських держав, гостро стоїть питання
збереження

унікальної

природи

цього

краю.

Якщо

відкинути

чисто

консервативні варіанти виконання цього завдання, то туризм і відпочинок в
екологічно обґрунтованих межах можуть виступати активною формою
забезпечення екологічної безпеки Карпат.
5. Соціально-економічна специфіка гірських місцевостей. В гірських
районах чотирьох карпатських областей проживає біля 1,3 млн. чол., тобто
близько 20% всього населення. З них третя частина на висоті 500 м. і вище.
Гори створюють специфічні надзвичайно складні умови проживання та
господарювання, особливо у сільському господарстві. Тому гостро стоїть
проблема зайнятості населення тих районів, і як результат низький рівень
матеріального добробуту жителів гір. Стабілізації цих та інших негативних
процесів за рахунок розширення сфер зайнятості, розвитку інфраструктури
сприятиме розвиток міжнародного туризму з відповідним сервісом та
організацією обслуговування, в яких може бути задіяне місцеве населення.
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6. Економічна конкурентоспроможність рекреаційної сфери. Світовий
досвід показує, що туризм є високорентабельною галуззю народного
господарства. Стрімкий розвиток туризму, особливо за останні 50 років,
дозволив визначити його як "феномен ХХ століття". Прогнозується подальше
зростання чисельності подорожуючих. Можна стверджувати, що туризм стає
невід’ємною складовою життя людей більшості країн світу і одним із
перспективних напрямків соціальноекономічної діяльності в ХХІ столітті. Це
стосується і Карпатського регіону, розвиток міжнародного туризму в якому
слід вважати доцільним та перспективним.
Окремої уваги потребують також території компактного проживання
національних меншин у Закарпатській області (насамперед, угорців), які
традиційно використовуються для організації екскурсійних, оздоровчих та
гастрономічних турів. Незважаючи на те, що Карпатський регіон активно
використовуються вітчизняними туроператорами для організації турів різної
спеціалізації, частка власне етнічних турів у загальному асортименті навіть
спеціалізованих туристичних компаній є невеликою [119]. Водночас, попит на
етнічні тури територією регіону є досить високим як серед внутрішніх, так і
серед іноземних туристів.
Карпатський регіон в межах України – унікальна природна гірсько-лісова
екосистема, яка займає 37,0 тис.

, або 6,1% від усієї території країни (рис.

2.1.1) [56]. Розташований на заході України. До складу входять Львівська,
Івано-Франківська, Закарпатська та Чернівецька області. Регіон межує з
Польщею, Румунією, Молдовою, Угорщиною і Словаччиною. Зв’язки з
західними сусідами простежуються як на виробничому рівні, так і в сфері
культури, в особливостях національного складу району. Територіє проходять
найважливіші транспортні шляхи [34].
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Рис. 2.1.1 Карпатський регіон в межах України [34]
Це своєрідні «легені», де формуються три чверті стоків Дністра, Прута,
Тиси та інших великих європейських рік. Найціннішим природним ресурсом
регіону, є ліс, який займає особливе місце. У таблиці 2.1.1 наведено, що у
відсотковому співвідношенні до площі регіону найбільш залісненою є
Закарпатська область. Ліс є регулятором клімату, має незамінне водо- і
ґрунтозахисне значення, є місцем рекреації, туризму, оздоровлення людей та ін.
[48].
Таблиця 2.1.1
Територія та лісистість адміністративно-територіальних одиниць Карпатського
регіону України на 2021 р., складено автором на основі [22]
Адміністративнотериторіальні
одиниці, області

Загальна
територія,
тис. га

В тому
числі
площа
суші, тис.
га

Закарпатська
Івано-Франківська
Львівська
Чернівецька

1275,3
1392,7
2183,1
809,6

1257,1
1369,3
2140,6
791,1

Площа
вкритих
лісовою
рослинністю
лісових
ділянок, тис.
га
656,7
571,0
621,2
236,7

Лісистість, %
За
За
загальною площею
площею
суші

51,4
41,0
28,5
29,2

52,2
41,7
29,0
29,9
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Природно-ресурсний

та

історико-культурний

потенціал

регіону

в

поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі Європи є достатньо
вагомою передумовою розвитку і відпочинку, орієнтованою як на внутрішнього
споживача, так і на обслуговування іноземного контингенту.
Рослинний та тваринний світ Карпатського туристичного району
характеризується значним різноманіттям, обумовленим висотною поясністю та
широтною зональністю. Тільки в Карпатах налічується понад 2 тис. видів
рослин, серед яких понад 100 ендеміків. Українські Карпати характеризуються
значною залісненістю території (понад 40 %). У видовому складі гірських лісів
переважають смерека та бук, в рівнинних лісах поширені бук, дуб, граб, сосна.
Це сприяє організації санаторно-курортної справи. Велике різноманіття
лікарських рослин, диких плодів, ягід та грибів сприяє розвитку туризму.
Щодо фауни, то тільки хребетних нараховується 435 видів. Широко
представлені тут всі основні класи тварин: ссавці, птахи, плазуни, земноводні.
Проте окрасою лісів є ссавці та птахи. Ссавців у Карпатах 74 види, що
становить майже 77 % складу ссавців України [56].
Різноманітними мінеральними водами багата Львівська область. З восьми
типів мінеральних вод, що застосовуються в бальнеології, в Львівській області
є сім. На їх базі розвиваються такі курорти як Моршин, Великий Любінь,
Трускавець,

Східниця,

Шкло

та

інші

оздоровниці.

До

лікувальних

бальнеологічних ресурсів Львівщині належать також лікувальні торф’яні грязі
Немирівського, Велико-Любінського, Моршинського родовищ та родовище
Шкло. За показником балансу прогнозних ресурсів, розв’язаних і затверджених
запасів мінеральних вод регіон посідає перше місце серед усіх областей
України.
Бальнеологічний курорт Трускавець – один із найпопулярніших курортів
України, розташований на висоті 350 м над рівнем моря. Найвідомішою водою
курорту є «Нафтуся», вживання якої сприяє виведенню піску і дрібного каміння
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з нирок , нормалізації обміну речовин і зміцненню імунітету. Подібним
курортом є Східниця, що також є бальнеологічним курортом, багатим на
мінеральні води. У безпосередній близькості від Східниці знаходиться
Національний природний парк – «Соколівські Бескиди», У Східниці відсутні
помислові підприємства, відповідно природа зберегла тут свою чистоту та
первозданність. На території курорту розташовано 38 джерел мінеральних вод,
різним за складом. Є серед них знамениті «Нафтуся», «Боржомі», залізисті і
бромні води. Один із найвідоміших курортів Прикарпаття є Моршин. Разом із
красивою природою і чистим повітрям, курорт налаштовує на відпочинок
повним спектром оздоровчих процедур і наявністю великої кількості джерел
мінеральних вод, які покращують роботу практично всіх внутрішніх органів
людини і організму в цілому [41].
Щодо інших областей Карпатського регіону, то Закарпатська область
славиться

Шаянським,

Квасівським,

Новополянським,

Полянським,

Міжгірським та Ужоцьким родовищами, Івано-Франківщина – Ужоцьким [56].
Лікувальні властивості мінеральних вод, найбільш вивчених родовищ, їх
дебіт, а також перспективи використання дали можливість на території області
виділити п’ять основних курортних зон.
Найбільш насиченим архітектурними пам’ятками Карпатським районом є
Львівська область. Негласною столицею західноукраїнських земель є місто
Львів. Архітектурна спадщина Львова формувалась впродовж віків і носить на
собі відбитки багатьох архітектурних стилів, а історичний центр Львова, що
почав формуватися в середні віки, не має аналогів в Україні і віднесений до
списку ЮНЕСКО. З-поміж визначних архітектурних споруд міста слід згадати
будівлі, що складають неповторний ансамбль площі Ринок: ратушу, палац
Корнякта та чорну кам’яницю, палац Любомирських. У Львові значним чином
розвинена рекреаційно-розважальна інфраструктура: жителі та гості міста
можуть відпочити у численних парках та скверах, кав’ярнях та ресторанах,
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відвідати театри чи музеї.
Івано-Франківщина – колиска Галицького князівства. До наших часів
збереглися руїни замку його столиці – міста Галича, на базі пам’яток якого в
наші дні створений національний заповідник «Давній Галич».
Неформальною столицею Гуцульщини є Коломия, відома своїми
архітектурними пам’ятками, серед яких найстаріша в області дерев’яна церква
Благовіщення XVI ст. , коломийська гімназія, в стінах якої здобували освіту В.
Стефаник, Л. Мартинович, М. Черемшина, будинок ратуші, що був свідком
багатьох історичних подій. Коломия – є центром музейництва. Тут
функціонують

музей

народного

мистецтва

та

широковідомий,

музей

писанкового розпису.
Курортно-туристичними центрами області є Болехів, Косів, Яблуниця,
Яремче, Ворохта, Шешори.
На стику української, угорської, турецької та румунської культур
формувалась

архітектурна

спадщина

Чернівецької

області.

Особливо

визначною вона є у м. Чернівці. Її представляють дерев’яні Миколаївська,
Вознесенська і Спиридонівська церкви XVII-XVIII ст. Святодухівський
кафедральний собор, Вірменська церква XIX ст., Миколаївський кафедральний
собор, будівлі резиденції митрополита – нинішні корпуси Чернівецького
національного

університету,

будинок

музично-драматичного

театру

О.

Кобилянської, житлові будинки старої частини міста.
Таким чином, для розвитку Карпатського регіону пріоритетним, на наш
погляд,

є

освоєння

його

пізнавально-туристичного

потенціалу.

Для

обґрунтованості цього вибору можна привести наступні основні аргументи:
- наявність необхідної природно-ресурсної бази, як актуально, так і
потенційно використовуваної для пізнавально-туристичних цілей (в регіоні
налічується понад 800 джерел і свердловин лікувальних мінеральних вод всіх
відомих типів багато з них - унікальні) [34];
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- могутній потенціал для розвитку різних видів туризму (значна
ландшафтна різноманітність, багате історичне минуле);
- вигідне економіко-географічне, геополітичне положення (Карпатський
регіон знаходиться в центрі Європи);
- чинник територіального поділу праці (фактично в Україні є 2 регіони,
умови яких дозволяють забезпечувати задоволення суспільних потреб в
рекреаційно-туристичних

послугах:

Причорноморсько-азовський

та

Карпатський);
- порівняно висока екологічна безпека регіону (порівняно з іншими
регіонами природа Карпат зазнала менших втрат і в багатьох місцях зберегла
свій первісний стан, а це дуже важливо для розвитку відпочинку і туризму).
Хоча, навіть найменші

втручання в екосистеми Українських

Карпат

викликають серйозні еколого- економічні наслідки;
- соціально-економічна специфіка гір (в гірських районах чотирьох
карпатських областей проживає близько 1,3 млн. ос., а гори створюють
специфічні, надзвичайно складні умови для проживання і господарювання,
тому тут надзвичайно гостро стоїть проблема зайнятості, і, як наслідок –
низький рівень матеріального добробуту жителів гір) [2];
- економічна конкурентоспроможність туристично-рекреаційної сфери
Карпатського регіону України. В цілому, Карпатський регіон посідає друге
місце в Україні за обсягом доходів від рекреаційної сфери (22% від сумарного
показника по Україні) і поступається лише Криму (42%), випереджаючи
Причорноморський регіон (17%) та Приазов’я (13%) [39, с. 58].
Карпатський регіон має значний туристичний потенціал і володіє
чималими рекреаційними ресурсами. У поєднанні з красивими ландшафтами,
лікувальними

водами

і

цілющим

повітрям

Карпатський

стратегічним напрямком розвитку туризму всієї країни.

регіон

стає
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2.2 Оцінка інфраструктурного забезпечення сфери туризму в регіоні

Серед основних видів транспорту найбільш розвиненим є автомобільний,
залізничний та трубопровідний. Густота розміщення автошляхів та залізниць є
однією з найвищих в Україні. Найбільшими залізничними вузлами є міста Чоп,
Івано-Франківськ, Львів, Стрий, Красне. В обласних центрах Львові та ІваноФранківську є діючі аеропорти. Також через територію району проходить низка
нафто- та газопроводів із Росії та кавказьких країн до країн Європи. Головним
із них є газопровід Одеса-Броди.
Основні соціально-економічні показники областей Карпатського регіону
подані в таблицях нижче.
Таблиця 2.2.2
Соціально-економічні показники (Чернівецька область),
складено автором на основі [92]
Показник
Загальна
площа
житлових
будівель,
прийнятих
в
експлуатацію, тис.
Перевезення вантажів
автомобільним
транспортом, млн. т
Перевезення пасажирів
автомобільним
транспортом загального
користування, млн.

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

116,3

201,4

293,8

382,4

221,6

202,3

287,5

5,7

8,3

7,2

4,7

5,3

6,9

7,0

23,0

28,1

39,1

39,3

30,2

34,0

32,8

У Чернівецькій області у 2018 році було перевезено 7 млн. т вантажів (з
урахуванням перевезень, виконаних для власних потреб та вантажних
перевезень пікапами та фургонами на шасі легкових автомобілів, з 2005 року –
з урахуванням комерційних вантажних перевезень, виконаних фізичними
особами-підприємцями) , що на 1,3 т більше ніж 2000 році. Показник не є
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високим, але він стабільно збільшується з 2015 року (табл. 2.2.2). Щодо
перевезення пасажирів автомобільним транспортом з урахуванням обсягів
автомобільних пасажирських перевезень, виконаних фізичними та юридичними
суб’єктами малого бізнесу, то у 2018 році, цей показник становив 32,8 млн.
чоловік, що нижче в порівняні з минулим роком на 1,2 млн. [90].
Щодо залізничних перевезень у Чернівецькій області, то питома вага
пасажирів відправлена у 2018 році скоротилася в порівнянні з 2000 роком на
0,3%,

питома

вага

пасажирів

перевезена

автомобільним

транспортом

збільшилась в порівнянні з 2000 на 0,8% (табл. 2.2.3, табл. 2.2.4).
Таблиця 2.2.3
Характеристика залізничних перевезень
(питома вага в Чернівецькій обл.,%), складено автором на основі [55]
Експлуатаційна
довжина
залізничних
колій
Відправлено
пасажирів

2000
1,9

2005
1,9

2010
1,9

2015
2,0

2016
2,0

2017
2,1

2018
2,1

0,8

0,6

0,4

0,4

0,4

0,6

0,5

Таблиця 2.2.4
Характеристика автомобільних перевезень
(питома вага в Чернівецькій обл., %), складено автором на основі [92]
Протяжність
автомобільних
шляхів з твердим
покриттям
Перевезено
вантажів
Вантажооборот
Перевезено
пасажирів
Пасажирооборот

2000

2005

2010

2015

2016

2017

2018

1,7

1,7

1,7

1,8

1,8

1,8

1,8

0,6

0,7

0,6

0,5

0,5

0,6

0,6

1,0

1,1

1,9

1,9

1,9

2,0

2,0

0,9

0,7

1,0

1,8

1,5

1,7

1,7

1,1

1,2

1,6

3,5

2,1

2,0

2,4

74

Щодо інфраструктури Закарпатської області, то у січні-листопаді 2018 р.
підприємствами та організаціями області виконано будівельних робіт на суму
1225,7 млн. грн. Індекс будівельної продукції у січні-листопаді 2018 р.
порівняно з відповідним періодом 2017 р. склав 90, 1 %.
Упродовж

січня-листопада

послугами

пасажирського

транспорту

скористалися 31,0 млн. пасажирів, що на 12,2 % менше від обсягу січнялистопада 2017 р. Виконано пасажирооборот в обсязі 3268, 6 млн. пас. км, що
на 15,3 % більше, ніж у січні-листопаді 2017 року [95].
Обсяг виробленої будівельної продукції Львівської області за видами у
2019 році поданий нижче (рис. 2.2.1).

Обсяг будівельних робіт (Львівська область)
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0

Січень
Січень- СіченьСічень- Січень- СічентСіченьСіченьСіченьберезе
травен червен
серпен вересе жовтен
лютий
квітень
липень
нь
ь
ь
ь
нь
ь

Житлові будівлі

335934 573590 809228 994143 1179315 1450126 1650207 1891667 2136733

Нежитлові будівлі

378660 620559 884024 1142352 1487170 1758645 2061316 2445956 2891119

Інженерні споруди 276213 518347 732878 1010950 1385350 1709257 2035916 2543508 2955085

Рис. 2.2.1 Обсяг виробленої будівельної продукції Львівської області за
видами у 2019 році (тис. грн.) [106]
В графіку бачимо, що обсяги будівельних робіт у січні-жовтні 2019 року
становили: для нежитлових будівель 2136733 тис. грн., в той час як для
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житлових – 2801119 тис. грн., а для інженерних – 2955085 тис. грн.
Пропускна можливість залізничного транспорту у 2018 році становила
7244,5 ткм., що у відсотковому співвідношенні до 2017 року складає 100, 8%,
автомобільного – 3850,0 ткм., 96,2 % до минулого року що представляє
негативну тенденцію (табл.2.2.5).
Щодо пасажирообороту то залізничним транспортом у 2018 році було
перевезено 11216,0 тис. чоловік, автомобільним – 124319,7 тис. чоловік,
тролейбусним транспортом – 31220,1 тис. чоловік, а трамвайним – 58808,4
тисяч (табл. 2.2.6).
Таблиця 2.2.5
Вантажооборот та обсяги перевезень вантажів у Львівській області у 2018
році [95]

Транспорт
залізничний
автомобільний
водний
авіаційний

Вантажооборот
млн.ткм
у % до 2017 р.
11352,2
103,4
7244,5
100,8
4107,7
108,2
-

Обсяг перевезених вантажів
тис. т
у % до 2017 р.
16770,5
107,9
3850,0
96,2
12920,5
111,9
-

Таблиця 2.2.6
Пасажирооборот та кількість перевезених пасажирів у Львівській області
у 2018 році [70]
Пасажирооборот
Транспорт
Залізничний
автомобільний
водний
авіаційний
тролейбусний
трамвайний

млн. пас. км
4416,8
1497,4
2262,0
227,9
429,3

у % до 2017 р.
95,4
98,8
90,9
98,3
108,9

Кількість перевезених
пасажирів
тис.
у % до 2017 р.
225564,4
98,4
11216,0
91,9
124319,7
94,8
31220,1
98,3
58808,4
108,9
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На графіку нижче (рис. 2.2.2) бачимо, що в Івано-Франківській області
обсяги будівельних робіт у січні-жовтні 2019 року становили: для нежитлових
будівель 635997 тис. грн., в той час як для житлових – 666 624 тис. грн., а для
інженерних – 1 107 977тис. грн.

1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

Січень Січень
Січень Січень Січень Січень
Січень
СіеньСічень
травен
жовте
берез квітен
черве липен серпе вересе
лютий
ь
нь
ень
ь
нь
ь
нь
нь

Житлові будівлі

78624 150561 21376

Нежитлові будівлі

66854 126538 187383 243166 317733 390237 457576 537006 62597

27018 365369 444304 517764 590692 666624

Інженерні споруди 72859 195998 288191 374682 510187 639682 791722 962374 1107977

Рис. 2.2.2 Обсяг виробленої будівельної продукції у Івано-Франківській
області за видами у 2019 році [105]
Щодо перевезених вантажів, то залізничним транспортом у 2018 році
було перевезено7225,2 тис т, що в порівняні з 2010 р. зросло на 4672,2 тис т, а
автомобільним у 2018 році було перевезено 11951, 5 тис т, що в порівняні з
2010 р. зросло на 2839,2 т (табл.2.2.7).
Таблиця 2.2.7
Обсяг перевезених вантажів за видами транспорту у Івано-Франківській
області (тис. т) [107]
Рік
2010
2011
2012

Залізничний
2553,0
3317,8
3180,3

Автомобільний
9112,3
9238,4
9803,0
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2013
2014
2015
2016
2017
2018

2562,6
3284,4
4272,3
4917,1
5647,4
7225,2

9306,7
10649,4
14315,2
15667,3
20221,3
11951,5

За кількістю перевезених пасажирів у Івано-Франківській області лідирує
автомобільний транспорт. У 2018 році ним було перевезено 67068,1 тис
пасажирів. Тролейбусним – 16191, 6 тис. пасажирів, залізничним – 2427,6 тис
(табл. 2.2.8).
Таблиця 2.2.8
Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту в
Івано-Франківській області [94]
Рік
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Підсумовуючи,

Залізничний
6269,3
6305,1
6000,0
6012,9
5733,7
5420,6
5630,7
2711,4
2427,6

бачимо

що

Автомобільний
69960,2
72960,2
84127,3
82931,1
85275,6
80006,4
56824,0
63535,2
67068,1

розвиток

Тролейбусний
22098,1
19777,7
16150,5
13903,5
14671,0
14472,2
14268,7
14303,6
16191,6

інфраструктури

потребує

інвестиційних надходжень, особливо транспортна, якість якої у всій Україні, за
рейтингом The Global Competitiveness Report Всесвітнього економічного
форуму, є досить низькою.
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2.3 Аналіз сучасного стану та тенденції розвитку індустрії туризму в
Карпатському регіоні

Одним із основних показників туристичної діяльності є кількість
туристів, обслугованих суб’єктами туристичної діяльності.
Аналіз наведеного показника у Львівській області (табл. 2.3.1) вказує на
значну частку виїзних туристів починаючи з 2017 року, що пов’язано з
підписанням угоди про безвізовий режим. Піку показник досягає у 2018 році і
становить 112757 тис чоловік, що більше в порівнянні з 2017 роком на 105140
тис чоловік або 86,7 %. У свою чергу порівняно з 2010 роком кількість в’їзних
туристів збільшилась на 10417 тис чоловік, а виїзних навпаки зменшилась на
2277 тис чоловік або на 12%.
Таблиця 2.3.1
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами
туризму, осіб (Львівська область) [100]
Рік

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

Кількість
туристів,
обслугованих
туроператорами
та тур агентами,
усього
153939
128709
124013
188520
92128
112472
181827
175150
182255

В’їзні
(іноземні)
туристи

9894
12955
19033
16162
2015
3057
8370
6042
7617

У тому числі
Виїзні туристи

102340
81000
63706
131530
61465
60830
74877
82653
112757

Внутрішні
туристи

41705
34754
41274
40828
28648
48585
98580
86455
61881

Аналізуючи дані Закарпатської області (табл. 2.3.2), спостерігаємо скачок
виїзних туристів у 2017-2018 рр., що після спаду у 2014-2015 рр., збільшився на
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13,4 %. Щодо внутрішніх туристів то спад припав на 2014 р., пов’язаний з
нестабільною економічною ситуацією в країні. Кількість внутрішніх туристів
складала 1804 тис чоловік, тоді як у 2018 р. – 6258 тис чоловік. Кількість
туристів, обслугованих туроператорами та тур агентами у 2010 р. становила
52080 тис осіб, а у 2018 році 25348 тис чоловік.
Таблиця 2.3.2
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та тур агентами, за видами
туризму, осіб (Закарпатська область) [102]
Рік

Кількість туристів,
обслугованих
туроператорами та тур
агентами, усього
52080
20180
19892
11625
10656
11601
14652
25348

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

В’їзні
(іноземні)
туристи
8425
733
515
6
13
68
102
183

У тому числі
Виїзні
туристи

Внутрішні
туристи

11423
11792
12963
9815
7594
7939
10534
18907

32232
7655
6414
1804
3049
3594
4016
6258

Аналізуючи дані Івано-Франківської області, бачимо помітний спад
в’їзних і виїзних туристів у 2014 році. Іноземних туристів прибуло до України
567 осіб, а виїхало до інших країн 7609 осіб. Щодо внутрішнього туризму, то
кількість осіб обслугованих туроператорами та тур агентами склало 55672 тис
особи, що є досить високим показником, враховуючи що у 2018 р. кількість
внутрішніх туристів склала 33573 тис осіб. Щодо виїзних туристів, то у 2018
році їхня кількість склала 18816 тис осіб, що більше за кризовий 2014 р. на
42,5% (табл.2.3.3).
Таблиця 2.3.3
Кількість туристів, обслугованих туроператорами та тур агентами, за видами
туризму, осіб (Івано-Франківська область) [94]
Рік

Кількість туристів,

У тому числі
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2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

обслугованих
туроператорами та
тур агентами,
усього
53333
59327
110162
77666
63848
65885
79973
73309
55781

В’їзні
(іноземні)
туристи

Виїзні
туристи

Внутрішні
туристи

4528
3256
3171
5750
567
1324
2473
3190
3393

8509
8816
9681
12025
7609
6853
8588
14340
18816

40296
47255
97310
59891
55672
57708
68912
55779
33572

Аналізуючи наведені дані, бачимо, що у 2014 році відбувся значний спад
туристичних потоків у всіх напрямках. Це пов’язано з економічною кризою, яка
мала прояви ще 2013 року, зокрема через торговельну війну з боку Росії та
недалекоглядну економічну політику.
Важливим показником розвитку туризму є місткість готелів, що
визначається числом постійних спальних місць. У Карпатському регіоні за
даним показником лідирує Львівська область – 18292 місця, станом на 2017 рік.
Коефіцієнт використання місткості складає 0,26 % і є найвищим в регіоні.
Щодо інших областей регіону, то коефіцієнт використання місткості у ІваноФранківській області становить 0,20 %, у Закарпатській – 0,21 %, а у
Чернівецькій – 0,17 %. Кількість осіб, що перебувала у закладах розміщення
суттєво збільшилась після 2010 року, у Львівській області на 42, 3 %, у
Закарпатській на майже 30 % , у Івано-Франківській на 57,7 % , у Чернівецькій
на 35, 5 % (табл. 2.3.4).
Таблиця 2.3.4
Місткість готелів та аналогічних засобів розміщення та їх використання за
областями в Карпатському регіоні [103]

Закарпатська

19

Чернівецька

3

-

-

-

-

135

200

217

4
175

175

220

135

145

217

2
2017

2016

2015

392

135

340

220

Кількість
(2017)

2017
4

250

175

13240

2016

2015

2005/06

0,15
0,21

0,17

0,34
0,14

0,20

0,19

237,9

117,0
0,21

101,5

99,2
50,8

50,9

84,3

10169

3285
52,9

5380

4884

0,20

0,13

0,23

0,17

301,6

80,7

72,7

58,2

11082

3846

2092

0,26

0,20

0,18

0,19

871,4

353,2

237,3

164,3

18292

11910

8701

2017

2010

2005

2000

2017

2010

2005

2000

2017

2010

2005

2000

Кількість осіб, що
перебували у
закладах, тис

220

32
5
2005/06

2264

11611

14841

21157

Санаторії та пансіонати з
лікуванням
У них місць

2000

3946

2276

2277

2279

3152

1398

4893

Область

3958

5266

3763

2000

2305

Кількість місць

327

15

327

ІваноФранківська

897

42
19807

Львівська

2743

Чернівецька

3564

Закарпатська
2839

ІваноФранківська

1793

Львівська

897

Кількість
(2017)

81

Коефіцієнт
використання
місткості

Таблиця 2.3.5

Санаторії та пансіонати з лікуванням, будинки та пансіонати відпочинку в
Карпатському регіоні [109]

Будинки та пансіонати
відпочинку
У них місць

-
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Найбільшою кількістю санаторіїв та пансіонатів з лікуванням станом на
2017 р. володіє Львівська область – 42 од., а найменшою Чернівецька – 3 од.;
будинками та пансіонатами відпочинку Львівська та Закарпатська – по 4 од.
Динаміка кількості місць у санаторіях та пансіонатів з лікуванням в більшості є
негативною, і лише у Львівські області зберігається позитивний приріст.
Щодо будинків та пансіонатів відпочинку у регіоні, то динаміка є
стабільною, а у Закарпатській області негативною: -33 місця за період 20162017 рр. (табл. 2.3.5).
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку – це постійно або тимчасово
діючі, спеціально організовані або пристосовані заклади, призначені для
оздоровлення,

відпочинку,

розвитку

дітей,

що

має

визначене

місце

розташування, матеріально-технічну базу, кадрове забезпечення та технології
для надання послуг з оздоровлення та відпочинку дітей відповідно до
державних соціальних стандартів надання послуг [41].
Таблиця 2.3.6
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
у Львівській області [98]
Кількість закладів, од

усього

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

559
763
887
914
579
115
116
238
245
144

У тому числі
заклади
оздоровлення
17
9
6
12
12
7
5
-

У них місць, од

усього

3065
3136
3051
2740
2937
2800
2518
1997
1947
2312

Кількість дітей, які
перебували у закладах,
осіб

у тому числі усього У тому числі
у закладах
у закладах
оздоровлення
оздоровлення
2709
49964
7586
1415
91267
2961
1050
94233
1906
2216
106724
6992
2529
61448
8714
1556
15200
4585
1520
14099
3533
20299
19593
17464
-
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Кількість закладів оздоровлення та відпочинку, що діють у Львівській
області (2019 р.) складає 144 од. Тенденція є негативною, адже менша в
порівнянні з 2013 р. на 73 %. Кількість дітей що перебувала у закладах з 2014 р.
скорочувалась, станом на 2019 р. складала 3533 особи.
Місткість закладів складала 2518 місць на 116 закладів у 2016 році (для
прикладу у 2010 р. цей показник становив 3065 місць на 559 закладів) (табл.
2.3.6).
У Закарпатській області всього діє 196 закладів оздоровлення та
відпочинку з 2769 кількістю ліжко-місць (дані 2019 р.). Найвищий скачок
кількості відпочиваючих дітей припав на 2013-2014 рр. що пов’язане з
нестабільною ситуацією на сході. На 2019 рік кількість дітей які перебували у
закладах становить 3218 осіб (табл. 2.3.7).
Таблиця 2.3.7
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку в
Закарпатській області [99]
Кількість закладів, од

усього

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

557
569
575
611
321
333
135
175
145
196

У тому числі
заклади
оздоровлення
16
15
12
27
18
15
10
10
12
10

У них місць, од

усього

6115
5594
3855
5368
4926
4264
3158
2731
2982
2769

у тому числі у
закладах
оздоровлення
1748
1478
1080
3007
2458
1581
1208
1205
1482
1109

Кількість дітей, які
перебували у закладах,
осіб
усього У тому числі
у закладах
оздоровлення
77812
4203
79403
3693
81164
3434
95933
6451
45576
7849
45175
3136
22239
2695
27929
3329
25811
4842
26908
3218

У Івано-Франківській області на 2019 рік діє 123 дитячих закладів
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оздоровлення та відпочинку. Кількість дітей що перебували у закладах у 2019 р.
становить 21062 тис осіб, в той час як у 2013 р. - 96262 тис осіб, що менше на
64,7 % (табл. 2.3.8).
Таблиця 2.3.8
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку
в Івано-Франківській області [94]
Кількість закладів, од

усього

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

768
782
783
812
720
415
344
313
207
123

У них місць, од

У тому числі
заклади
оздоровлення
10
11
15
16
15
9
8
8
8
9

усього

3862
3511
3995
3650
3892
3805
4244
4313
4111
4402

Кількість дітей, які
перебували у
закладах, осіб

у тому числі усього У тому числі
у закладах
у закладах
оздоровлення
оздоровлення
2318
83588
7683
2493
82568
7492
3023
83082
8848
3140
96262
11009
3356
76114
13450
2146
41375
7243
1753
38132
5714
1753
32842
6037
1733
26987
6111
1956
21063
5870

Щодо Чернівецької області, то в 2107 році працювало 107 дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, з місткістю 2985 місць. Заклади прийняли
14637 тис осіб (табл. 2.3.9).
Таблиця 2.3.11
Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку, які працювали влітку у
Чернівецькій області [109]
Кількість закладів, од
усього

2017

107

У тому числі
заклади
оздоровлення
11

У них місць, од
усього

2985

у тому числі у
закладах
оздоровлення
2735

Кількість дітей, які перебували
у закладах, осіб
усього
У тому числі у
закладах
оздоровлення
14637
7093
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Щодо кількості суб’єктів туристичної діяльності, в Карпатському регіоні
лідирує Львівська область, загалом 149 підприємств, серед яких найбільше
підприємств-туроператорів, що свідчить про попит на туристичні послуги.
Івано-Франківська та Чернівецькі області у 2016 р. мали по 36 підприємств,
наступною областю за показниками слідує Закарпатська – 34 підприємства
(табл. 2.3.12).
Таблиця 2.3.12
Суб’єкти туристичної діяльності у Карпатському регіоні у 2016 році,
складено на основі [110]
Область

Львівська
ІваноФранківська
Закарпатська
Чернівецька

Туроператори

У тому числі
Тур-агенти

60
12

71
21

Суб’єкти що
здійснюють
екскурсійну
діяльність
18
3

16
12

18
24

1
-

Аналіз сучасного стану туризму в Карпатському регіоні України показує
нестабільну тенденцію розвитку. Значних змін економіка країни пережила у
2013-2014 рр. з початком економічної кризи. Вона нанесла суттєвий удар на
стан та розвиток туристично-рекреаційної сфери, адже суттєво знизилась
кількість в’їзних туристів. Значний вплив мало також підписання угоди про
безвізовий режим з країнами ЄС, що стимулювало відтік кваліфікованих
працівників закордон, що відповідно негативно відображається на економіці.

86

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОЗВИТКУ
СФЕРИ ТУРИЗМУ В КАРПАТСЬКОМУ РЕГІОНІ

3.1. Організаційно-економічний механізм управління екологічними
ризиками в Карпатському регіоні

Карпатський

край

унікальний

великою

кількістю

архітектурних,

історичних та культурних пам’яток, на які слід звернути увагу як з метою їх
збереження, історичної цінності, так і з метою сприяння розвитку внутрішнього
та зовнішнього туризму. Проте він характеризується як високим енергетичним
промисловим потенціалом, так і високим рівнем забруднення навколишнього
середовища. Наявність промислового виробництва є одним із найважливіших
чинників, який впливає на появу екологічних ризиків. Тому проблема
управління природокористуванням, в тому числі й екологічними ризиками є
важливою як у сучасних умовах, так і в перспективі.
На характер використання рекреаційних ресурсів надзвичайно сильно
впливає екологічний стан території – чистота або забруднення вод, повітря,
ґрунтів, порядок чи безлад у соціально-політичному житті суспільства,
економіці країни. З розвитком суспільного виробництва, його інтенсифікацією
зростає роль організації відпочинку. Для цього необхідно поєднання певних
умов та ресурсів, а також вдосконалення методологічних підходів у сфері
управління екологічними ризиками, що викликано низькою ефективністю
природоохоронної діяльності на підприємствах.
Аналіз формулювань поняття “ризик” та його класифікації дозволяє
систематизувати існуючі підходи і сформулювати визначення ризику як
імовірність настання небажаної випадкової події; втрати, пов'язані з настанням
небажаної випадкової події; небезпека помилкового рішення і втрат; діяльність,
пов'язана з подоланням невизначеності; стимул для отримання додаткового
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прибутку дозволив виявити причини, що обумовлюють її динамічність,
відсутність

єдиної

думки

відносно

систематизації

ризиків.

Серед

класифікаційних ознак, за якими проведено систематизацію, є:
- джерело виникнення,
- масштаб впливу,
- природа екологічного ризику,
- вплив екологічного стану та характеру діяльності,
- терміновість впливу,
- терміновість виникнення,
- імовірність збитку,
- вплив на людину.
Класифікація

дозволяє

стратегічно

визначити

ефективні

напрями

зниження екологічного ризику. Аналіз кризових ситуацій, що склалися в
екологічній сфері, частота таких ситуацій і їх тягар дають підставу акцентувати
увагу на виділенні екологічних ризиків із загальної системи ризиків. У
визначенні й оцінюванні екологічних ризиків потрібно виділити ряд
особливостей:
- цей вид ризиків пов'язаний з іншими ризиками;
- знання, що є на цей час, є недостатніми, для визначення рівня небезпеки;
- динамічність нормативно-законодавчої бази;
- розвиток технологій, які призначені для розв'язання екологічних
проблем;
- збільшення активності громадськості щодо захисту навколишнього
середовища.
Під управлінням екологічними ризиками потрібно розуміти методи, що
дозволяють виявляти рівень невизначеності, прогнозувати настання ризикових
подій і вживати заходи щодо запобігання або зменшення негативних наслідків
їх реалізації з урахуванням соціально-економічних, екологічних і інших
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аспектів діяльності підприємства. Методологія передбачає:
- виявлення основних джерел і чинників екологічної небезпеки
(оцінювання ризику);
-

дослідження

закономірностей,

принципів

і

основних

напрямів

подальшого розвитку (прогнозування ризику);
- визначення найбільш ефективних шляхів скорочення екологічної
напруженості.
Оцінювання ризику передбачає виконання ряду етапів. Першим з них є
ідентифікація небезпек, результат якої – перелік небажаних подій, що
призводять до аварії. Другий етап – це оцінювання імовірності настання
аварійної ситуації. На цьому етапі використовуються статистичні дані з
аварійності та надійності технологічної системи, застосовуються логічні методи
аналізу так званих "дерев подій" і "дерев відмов", а також експертне
оцінювання думки фахівців у даній сфері. На заключному етапі аналізу ризику
оцінюють впливи наслідків аварії на людей, майно і навколишнє середовище.
Оцінювання ризику може бути диференційним і комплексним. Диференційну
оцінку пропонується проводити за допомогою одиничних, або часткових
показників, які дають характеристику тільки однієї із властивостей безпеки. У
той час як комплексну оцінку можна проводити з використанням комплексу
показників, що відображають властивості декількох рис безпеки як середовища
мешкання людини, так і обладнання або технологічного процесу. При
проведенні комплексного аналізу імовірнісних втрат, визначенні оцінювання
ризику важливо не тільки встановити всі джерела ризику, але і виявити, які
джерела домінують. При цьому доцільно класифікувати всі можливі втрати за
ознакою впливу на діяльність фірми на ті, що визначають і побічні (непрямі).
До визначальних втрат можуть бути віднесені такі втрати, які при своєму
виникненні безпосередньо впливають на діяльність підприємства, а до побічних
ті, вплив яких на фірму здійснюється опосередковано.
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Найбільш об'єктивним оцінюванням рівня екологічної безпеки, що
об'єднує різні її аспекти (технічний, економічний, екологічний і соціальний), є
оцінювання сумарного ризику, під яким розуміють виникнення і розвиток
несприятливих природно-техногенних процесів, що супроводжуються, як
правило, істотними екологічними наслідками. Нами виділені якісний і
кількісний види аналізу ризику, причому результати якісного аналізу служать
базовою інформацією для здійснення кількісного аналізу, на основі якого
проводиться оцінювання ризику і здійснюється його прогнозування.
В основі концепції управління екологічним ризиком покладено такі
принципові положення:
- повністю виключити екологічний ризик неможливо, завжди зберігається
імовірність його виникнення;
- ризику можна запобігти, знизити або прийняти;
- управління ризиком, досягнення його результативності передбачає
застосування різних за формою, дієвістю законодавчо-правових, організаційноекономічних, техніко-технологічних методів;
- незалежно від форм вияву екологічного ризику найбільш ефективним є
здійснення системних, охоплюючих усі рівні можливих виявів, заходів.
Зниження ступеня ризику може відбуватися або зовнішніми, або
внутрішніми методами, пов'язаними із зменшенням несприятливого впливу тих
або інших чинників на виробництво (превентивні заходи). Екологічний
менеджмент відноситься до внутрішніх, а екологічне страхування як до
внутрішніх, так і до зовнішніх методів зниження ступеня екологічного ризику.
Завданням екологічного менеджменту є запобігання негативному впливу
виробництва на навколишнє середовище, а екологічне страхування дозволяє
здійснити передачу, перекладення ризику. Це обумовлює можливість їх
використання як підсистем управління екологічними ризиками.
Узагальнюючи різні підходи щодо екологічного менеджменту, а також
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ураховуючи сучасні переконання, можна дати таке визначення: екологічний
менеджмент – частина загальновиробничої системи менеджменту, яка
спрямована на безперервне вдосконалення екологічних характеристик і
реалізує цілі охорони навколишнього середовища при плануванні, проведенні й
контролі виробничих дій для забезпечення зниження негативного впливу на
навколишнє середовище і з метою підвищення конкурентоспроможності
продукції,

що

випускається.

Екологічний

менеджмент

запропоновано

розглядати складовою частиною цілісної системи менеджменту підприємства, у
зв'язку з цим він повинен виконувати функції планування, організації,
мотивації, моніторингу і контролю.
До

завдань,

що

пов'язані

із

екологічними

ризиками

додатково

відносяться:
- оцінювання впливу виробничих процесів на навколишнє середовище;
- розробка власної екологічної політики;
- перевірка стану навколишнього середовища в районі розташування
підприємства з метою виявлення слабких місць;
- навчання персоналу питанням охорони навколишнього середовища.
Основною проблемою для практичного застосування екологічного ризику
у сфері страхування є початкова різноспрямованість інтересів: з одного боку,
виробників із максимізації прибутку, з іншого – суспільного інтересу щодо
збереження сприятливого навколишнього середовища.
Методологія аналізу управління екологічними ризиками включала:
- аналіз політики і програми у сфері охорони навколишнього середовища;
-

розгляд

природоохоронних

заходів

щодо

ключових

напрямів;

- визначення фінансових наслідків охорони навколишнього середовища;
- оцінку поточних і майбутніх витрат на природоохоронну діяльність;
- аналіз випадків судових розглядів; виявлення джерел екологічних ризиків
на підприємстві і визначення інструментів, що застосовуються для їх
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мінімізації;
визначення

-

типу

еколого-економічної

стратегії

підприємств;

- розробку механізму управління екологічними ризиками.
В результаті дослідження здійснено теоретичне обґрунтування та
запропоновано вирішення актуальної проблеми формування ефективного
організаційно-економічного механізму управління екологічними ризиками.
1. Основними причинами появи екологічних ризиків є виробнича
діяльність, яка формує антропогенні або техногенні зміни природних об'єктів і
чинників. Екологічний ризик має розглядатись як можливість втрати контролю
за екологічними подіями, що виникають, і завдання збитку навколишньому
середовищу й здоров'ю людини, ризик припинення або повного закриття
об'єкта з причин екологічного характеру.
2. Теоретичні розробки окремих питань, присвячених дослідженням
ризиків і методам їх практичного рішення свідчать, що екологічні ризики або
не враховуються зовсім, або має місце однобічний, обмежений підхід до їх
визначення. Запропоновано під екологічним ризиком розуміти комплексну
величину стану прогнозованої екологічної системи, що перевищує встановлені
межі забруднень у довкілля, які спричиняють значне погіршення екологічної
обстановки. Екологічний ризик, який характеризується показниками, меншими
за нормативні, спростовується регенерацією природних явищ.
3. Екологічні ризики мають бути систематизовані за такими ознаками:
джерело

виникнення;

страхування;

масштаб

систематизація

за

впливу;
видами

можливість
діяльності,

прогнозування
за

і

можливістю

диверсифікації, за ступенем допустимості ризиків, природа екологічного
ризику; характер діяльності підприємства; терміновість впливу; вірогідність
збитку; вплив на людину.
4. Під управлінням екологічними ризиками потрібно розуміти сукупність
методів, що дозволяють виявити й оцінити рівень невизначеності, прогнозувати
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настання ризикових подій і застосовувати заходи запобігання (зменшення)
негативних наслідків з урахуванням соціально-економічних, екологічних
аспектів.
5. Основними проблемами, що обмежують можливість прогнозування
економічних ризиків і отримання математично коректних моделей є: в
аналітичному аспекті – відсутність достовірних і порівняльних даних за
галузями і підприємствами; в організаційному аспекті – недооцінювання
важливості

управління

економічному

–

екологічними

нестабільність

ризиками

зовнішнього

на

підприємстві;

оточення

в

підприємств;

юридичному – певні недоробки в податковій системі й екологічному
законодавстві.
6.

Як

підсистеми

управління

екологічними

ризиками

доцільно

використати методи й інструменти екологічного менеджменту й екологічного
страхування.

Екологічний

менеджмент

має

розглядатись

як

частина

загальновиробничої системи менеджменту, що направлена на безперервне
вдосконалення

екологічних

характеристик

і

реалізує

цілі

охорони

навколишнього середовища (уникнення і зниження навантаження на природу)
при плануванні, проведенні та контролі виробничих дій для забезпечення
зниження негативного впливу на навколишнє середовище і для підвищення
конкурентоспроможності продукції, що випускається.
7. Основними чинниками, що впливають негативним чином на екологічну
ситуацію в Україні і на Прикарпатті є структурна деформація економіки, стан
оновлення виробничих фондів, недостатнє бюджетне фінансування для
відновлення основних виробничих фондів природоохоронного призначення,
відсутність стимулів у підприємств щодо природоохоронних заходів.
При забезпеченні даних пріоритетних напрямків, Карпатський регіон
претендує

на

швидкий

розвиток,

адже

кількість

туристів

поступово

збільшується, як в’їзних так і виїзних, негативна тенденція тримається у розрізі
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внутрішнього туризму у Львівській та Івано-Франківській областях, пов’язана з
покращенням виїзного туризму.
Туризм є одним із найдинамічніших елементів господарства в світі.
Розвиток різних форм туризму приводить до щораз більшого використання
природного середовища, а отже, зниження його якості. Шкідливі зміни в
середовищі з’являються найчастіше там, де розвиток туризму відбувається у
спосіб ґвалтовний, або там, де він не є контрольованим. Туристичний рух та
інвестиційні процеси, пов’язані з розбудовою інфраструктури, створюють для
природного середовища загрози, схожі до тих, які відбуваються внаслідок
розвитку промисловості, урбанізації чи транспорту. За оцінками експертів, роль
(частка) туризму у деградації середовища становить 5-7% [146].
З туристичною діяльністю пов’язані такі види шкідливих впливів: забір
землі й води (туристична інфраструктура займає значні поверхні і використовує
значні

об’єми

води),

забруднення

повітря

(автомобільний

транспорт),

забруднення поверхневих вод (наприклад, стоки від готельних об’єктів),
деградація ґрунтів і рослинності внаслідок витоптування й гірськолижних
занять і зміни кількості тварин через полохання тварин у місцях антропопресії
та їхня загибель для потреб туристичної гастрономії і сувенірного промислу
[146].
Рекреаційно-туристична діяльність в Українських Карпатах завдає шкоди
природному і

культурному середовищу через інтенсивне будівництво

туристичної інфраструктури і фрагментацію лісових масивів, активну
урбанізацію традиційних відпочинкових центрів. У регіоні актуальними стали
проблеми регулювання масових форм туризму, дотримання природоохоронних
вимог у разі впровадження екотуристичних ініціатив, а також обґрунтування
форм сталого розвитку рекреаційно-туристичної діяльності.
Вплив туризму на природне довкілля часто окреслюють як “агресивне”.
Експансія масового туризму особливо негативні наслідки мала в гірських
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районах світу [138, 140, 143]. Особливо сильних змін від туристичного руху
зазнали Альпи, Скелясті Гори, Західні Карпати, Гімалаї, Шотландські гори.
Гірське середовище з погляду специфіки і різноманітності особливо вразливе
до різних форм господарського впливу. Негативні наслідки туристичної
діяльності в гірських умовах призводять до порушення рівноваги гірських
екосистем, які дуже важко піддаються відновленню. Найбільш характерним
процесом, пов’язаним з туристичним впливом у гірських геосистемах є
знеліснення (через будівництво гірськолижних трас, доріг та експансію
туристичної забудови і зменшення заліснених та сільськогосподарських
територій) [136].
Відчутних змін зазнають найцінніші території у гірських регіонах природоохоронні,

зокрема,

національні

парки.

У

багатьох

гірських

національних парках зафіксовано надмірний туристичний рух, який веде до
негативних екологічних наслідків, що характерні для масового туризму [139].
Одночасно

туризм

також

негативно

впливає

на

суспільно-культурне

середовище. З туризмом пов’язані такі явища, як комерціалізація регіональної
культури, втрата автентичності регіональної культури, погіршення якості життя
локальних мешканців (зростання злочинності, алкоголізм, проституція). Ці
явища значною мірою охопили низку гірських туристичних регіонів.
Стає очевидним, що розвиток туризму та якість природного середовища
між собою тісно пов’язані. Тому дуже важливе таке планування туризму, яке б
дало змогу узгодити розвиток туризму і збереження природного середовища. У
туристичних проектах повинні бути детально опрацьовані соціальні й
екологічні наслідки туристичного розвитку певної території [138]. Важливо до
участі у плануванні туристичних об’єктів залучати представників місцевої
громади. Для охоронних територій (національні і ландшафтні парки) доцільно
визначати туристичну ємність для основних екосистем, гірських долин,
гірських хребтів.
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Останні десятиріччя засвідчують розвиток нових форм туризму,
орієнтованих на обмеження негативних наслідків з туризму. У різних країнах
з’явились програми з туризму, орієнтовані на гармонізацію відносин між
туризмом і природним середовищем [143]. Серед них такі: зелений туризм,
екотуризм, зрівноважений туризм. На практиці ці альтернативні напрями
туризму передбачають обмеження нового туристичного будівництва і ширше
використання локальної нічліжної бази, передусім житла місцевих мешканців,
пропагування екологічних видів транспорту, впровадження проекологічних
технологій для найбільш поширених форм туризму (відпочинковий, піший), а
також підвищення екологічної свідомості туристів і місцевих жителів [143].
Проблематика сталого розвитку туризму відображена в базових міжнародних
документах: Рамковій Конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат (2010)
та Протоколі про сталий туризм (2012) [72, 78].
Карпатський регіон України після спаду 80-90-х років ХХ ст. на початку
ХХІ ст. знову відчуває зростання туристичної активності, що виявляється в
розбудові

туристичної

інфраструктури

та

збільшенні

інтенсивності

туристичного руху. З огляду на задекларовані пріоритети щодо сталого
розвитку Карпатського регіону [72, 78] постає необхідність розробки
екологічних засад розвитку туристичної галузі. Це потребує з одного боку,
оцінки

природно-ресурсного

господарювання

та

потенціалу

визначення

стійкості

для

потреб

природних

туристичного

компонентів

до

туристичних навантажень, з іншого, - обґрунтування системи заходів щодо
модернізації

основних

форм

туристичних

занять

у

регіоні

згідно

з

природоохоронними вимогами й інтересами місцевого населення та самих
туристів. Важливою є також розробка нових вдосконалення наявних
туристичних

продуктів,

зорієнтованих

на

ефективне

використання

природничого, етнографічно-культурного, людського та інфраструктурного
потенціалу регіону. Зокрема, Українські Карпати сприятливі для розвитку
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таких модельних форм сталого туризму і пов’язаних з ними продуктів, як
екотуризм та сільський туризм [142, 148].
Основні впливи туристичної діяльності на природне середовище в
Українських Карпатах пов’язані з:
1) туристичною інфраструктурою (транспортна, нічліжна, відпочинкова,
гірськолижна)

через

створення

антропогенно

модифікованих

гірських

комплексів;
2) забрудненням навколишнього середовища: поверхневих вод стоками з
туристичних об’єктів, погіршення стану повітря в туристичних центрах через
надмірне використання індивідуального автотранспорту;
3) рекреаційною дигресією ґрунтово-рослинного покриву і рельєфу на
гірськолижних спусках та пішохідних трасах.
До основних негативних наслідків, зумовлених туристичною діяльністю,
для середовища Українських Карпат належать:
1) швидка розбудова нових великих туристичних комплексів, що
відбувається в дуже інтенсивний спосіб зі значним впливом на природне
середовище (гірськолижні комплекси “Буковель” на Івано-Франківщині,
Мігієве на Буковині та Волосянка і Плай на Львівщині). Тут виконують значні
обсяги земляних робіт, проводять інженерно-технічні заходи та знеліснення
території;
2) збіднення традиційного ландшафту гірських сільських територій
унаслідок урбаністичної туристичної забудови. У разі багатоповерхові готельні
комплекси і бази відпочинку порушують малоповерховий стиль забудови
сільських місцевостей та знижують естетичні властивості територій. Такі
тенденції властиві провідним туристичним центрам (Яремча, Славське, Косів)
та багатьом закарпатським курортним селищам;
3) інтенсивна туристична антропопресія рослинності й ґрунтів у зеленій
зоні туристичних центрів (Яремча, Ворохта, Славське, Рахів) та поблизу
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визначних туристичних місць (гірські вершини Говерла, Петрос; водоспади Пробій, Кам’янка, Манявський; природно-культурні комплекси Манявський
скит, Урицькі скелі, Скелі Довбуша у Бубнищі). Вона виявляється передусім на
туристичних стежках, магістральних шляхах та відпочинкових майданчиках.
Сучасний етап розвитку туризму в регіоні супроводжується значною
активністю в розбудові об’єктів малоформатної нічліжної бази – агроосель,
котеджів, міні-пансіонатів. Ця туристична забудова концентрується довкола
населених пунктів і локалізується поблизу атракційних природних об’єктів –
лісових масивів, долин гірських потоків. Експансія цієї забудови веде до
витіснення та зменшення площі сільськогосподарських угідь та зубожіння
традиційного ландшафту.
Відповідно, на природоохоронних територіях Українських Карпат
останніми роками також виявляються негативні тенденції впливу рекреаційнотуристичної діяльності на природне середовище. Серед них: надмірне
туристичне навантаження на ознакованих туристичних стежках (Карпатський
національний парк, Карпатський біосферний заповідник), значне навантаження
та засміченість найбільш відвідуваних місць у національних парках:
- “Карпатський” - Говерла, Скелі Довбуша;
- “Синевир” - поблизу озера Синевир;
- “Сколівські Бескиди” - водоспад Кам’янка, Урицькі Скелі;
- навколо Вижницького національного природного парку – об’єкти
Кам’яного кільця;
- у межах Поляницького регіонального ландшафтного парку – комплекс
Скель Довбуша.
Часто екотуристичні ініціативи в Українських Карпатах перетворюються
у різновид масового туризму [27, 31]. Зокрема, екоосвітні стежки (тематичні) в
національних природних і регіональних ландшафтних парках часто не
виконують своїх функцій, туристичні потоки тут не регульовані, деградований
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стан поверхні стежок створює поганий імідж для карпатського екотуризму.
Доступ до визначних об’єктів призвів до надміру гастрономічних і нічліжних
об’єктів (Скелі Довбуша у Поляницькому РЛП та водоспад Кам’янка в НПП
“Сколівські Бескиди”). Бажання привабити туристів змушує “відкривати
браму” на цінних природних територіях для екологічно шкідливих видів
туризму – автомобільного, у тім числі джипінг, гірськолижних занять. До
потенційно небезпечних для природного середовища об’єктів і заходів у парках
належать: комплекс фрістайлу в підніжжі Говерли як об’єкт масового туризму в
Карпатському національному парку, гірськолижні комплекси в Ужанському
національному природному парку, проведення ралі на позашляховиках
ґрунтовими дорогами у Вижницькому національному природному парку.
Для Карпатського регіону актуальною є оцінка впливу рекреаційних
навантажень на природні комплекси. У ході рекреаційних навантажень
зазнають змін різні компоненти природних комплексів. За показниками стану
цих компонентів ідентифікують стадії рекреаційної трансформації (дигресії)
природного середовища. Найчастіше для оцінки ступеня дигресії природних
комплексів Карпат у разі рекреаційних навантажень використовують ознаки,
пов’язані зі змінами рослинного і ґрунтового покриву. Цей ряд можна навести в
такій послідовності: рослинність (у тому числі лісова) – ґрунти – рельєф –
геологічний субстрат. З огляду на це різні за значимістю рекреаційні
навантаження найліпше відображені станом модифікації одного з компонентів
цього ряду: на ранніх стадіях рекреаційної дигресії природного середовища
його стан фіксують у ґрунтово-рослинному покриві, на завершальних - у
складових геолого-геоморфологічного середовища [29].
Рекреаційна дигресія природного середовища в Карпатському регіоні
найпомітніша на пішохідних туристичних стежках і територіях гірськолижних
спусків. Морфологічні ефекти трансформації рельєфу в разі пішохідногірськолижних навантажень фіксують на схилових поверхнях гірського
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розчленованого рельєфу. Досвід вивчення рекреаційної дигресії схилових
ділянок у Чорногорі, Горганах та Бескидах дав змогу виділити певну
стадійність у трансформації рельєфу під дією туристичного навантаження
[137].
Загалом у разі гірськолижного і пішохідного навантаження можна
виділити чотири стадії трансформації рельєфу на схилах. За обох видів
рекреаційного навантаження можна ідентифікувати такі стадії трансформації
рельєфу [29]:
- початкову – з локально розвинутим мікрорельєфом механічної
деформації;
- ембріональну – з первинними мікроформами пішохідного чи
гірськолижного перетворення поверхні (мікроулоговини, колії);
- зрілу – з характерними мікроформами пішохідного чи гірськолижного
туризму, що змодельовані схиловими процесами, структурою деревостану і
геологічного субстрату;
- завершальну – з вираженими формами деградації схилових стежок і
гірськолижних трас.
Згідно з Протоколом про сталий туризм до Рамкової Конвенції про
охорону та сталий розвиток Карпат, сторони (країни Карпатського регіону)
співпрацюють за такими пріоритетними напрямами [72, 78]:
- промоція Карпатського регіону як центру сталого туризму;
- забезпечення спільних високоякісних стандартів розвитку сталого
туризму в Карпатах;
- управління туристичними потоками та туристичними центрами в
Карпатах з метою позитивного впливу на довкілля та сприяння місцевому
сталому економічному розвитку менш розвинених територій;
- управління впливом розвитку туризму на біологічне та ландшафтне
різноманіття Карпат;

100

- управління впливом розвитку туризму на довкілля;
- управління впливом розвитку туризму на соціально-економічний та
культурний розвиток Карпат;
- моніторинг впливу політики та стратегій на сталий розвиток туризму в
Карпатах.
До основних досягнень щодо впровадження сталого туризму в
Українських Карпатах належать:
- використання природоохоронних територій (біосферні заповідники,
національні і ландшафтні парки) для розвитку пізнавального і кваліфікованого
туризму;
- добра збереженість культурної й етнографічної спадщини місцевих
жителів, що сприятлива для розвитку різноманітних форм сталого туризму;
- відродження сільського туризму і перетворення його в один з маркових
продуктів української частини Карпатського регіону;
- інституційне забезпечення впровадження елементів сталого туризму
через регіональні туристичні асоціації, природоохоронні установи, місцеві
органи самоврядування та робочі групи з розвитку окремих форм туризму;
- нагромаджений досвід впровадження державними і громадськими
організаціями проектів зі сталого туризму на регіональному і локальному рівні.
Задля

мінімізації

екологічних

наслідків

масового

туризму

(гірськолижного, відпочинкового, активного та ін.) в Українських Карпатах
необхідно:
- звернути увагу на вжиття низки проекологічних заходів стосовно
туристичної

інфраструктури

регіону:

очищення

стічних

вод

закладів

розміщення (туристичні комплекси, бази відпочинку, місця концентрації
індивідуальних засобів розміщення), упорядкування і забезпечення стійкості
піших шляхів, протиерозійне облаштування гірськолижних трас та під’їзних
гірських доріг;
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- детально опрацювати екологічну компоненту в інвестиційних проектах
розбудови великих і середніх туристичних комплексів, забезпечити моніторинг
стану довкілля під час будівництва, експлуатації та функціонування
комплексів.
З іншого боку, щоб призупинити модифікацію українсько-карпатського
екотуризму в екотероризм, треба [72, 78]:
- зламати стереотип спрощеного уявлення про екотуризм, що заснований
на низці ініціатив у галузі екоосвіти чи активного туризму. Для регіону
потрібно

розробити

концепцію

і

програму

розвитку

екотуризму

з

використанням досвіду “більш екотуристично облаштованих регіонів” –
Піренеїв, Альп, Балкан та сусідніх карпатських держав;
- забезпечити ринкове оформлення екотуризму, яке в Українських
Карпатах наразі перебуває в стані громадсько-державних ініціатив. Лише
створення

кількох

маркових

екотуристичних

продуктів

дасть

змогу

призупинити сучасну тенденцію не вельми вдалих екотуристичних ініціатив,
що часто шкодять природному середовищу. Тут необхідна співпраця науковців,
практиків туризму та місцевих громад.
Для всіх карпатських областей важливим є подальший розвиток
туристичної інфраструктури та поліпшення якості послуг. Своєрідною моделлю
становлення форм сталого туризму для Українських Карпат можуть стати такі
його форми, як туристичні заняття в національних парках (відвідування
екоосвітніх стежок, кваліфікований туризм – піший, велосипедний, водний) та
сільський зелений туризм.
Аналіз засвідчує, що за показниками ступеня розвитку інфраструктури та
інтенсивності туристичного руху національні парки Українських Карпат можна
поділити на два типи – інтенсивного (“Карпатський”, “Гуцульщина”,
“Синевир”)

і

екстенсивного

(“Сколівські

Бескиди”,

“Вижницький”,

“Зачарований Край”, “Верховинський”) туристичного освоєння. Кожен з
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рекреаційних типів національних парків потребує розробки певних стратегій
сталого розвитку туризму із конкретизацією планів дій для кожного з парків
[147].
Ідея зрівноваженого розвитку туризму, яка реалізується в сусідніх
європейських країнах, знаходить вияв у сучасному менеджменті національних
парків Карпатського регіону. З огляду на існування двох типів національних
парків необхідна розробка двох різних технологій впровадження елементів
сталого туризму. Для парків першого типу – з вираженою рекреаційнотуристичною функцією – у моделі сталого розвитку туризму потрібно
передбачити такі заходи:
1. природоохоронні, а також підвищення рівня комфорту відпочинкових і
оздоровчих закладів;
2. модернізацію місць масового відпочинку і туристичної інфраструктури,
розосередження туристичних потоків та зменшення навантаження на природні
комплекси;
3. ширше впровадження екологічних форм туризму (пізнавальний,
кваліфікований) та агротуризму.
Для парків другого типу з екстенсивним розвитком туризму існує
можливість адаптації до моделей сталого розвитку, використовуваних у
національних парках європейських країн. Ці моделі повинні бути спрямовані з
одного боку - на збільшення потоку туристів до цих парків, а з іншого – на
розбудову інфраструктури для екологічно орієнтованих форм туризму. Серед
першочергових заходів тут треба передбачити створення візит-центрів і
екоосвітніх центрів, розробку й облаштування маршрутів, підготовку і
забезпечення трас для кваліфікованого туризму, створення тематичних і
екоосвітніх стежок, підготовку турпродуктів, орієнтованих на ознайомлення з
місцевими природними і культурними цінностями, а також розбудову нічліжногастрономічної мережі в охоронній зоні парку.
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У національних парках Карпатського регіону існують передумови для
розвитку широкого спектра форм екотуризму [27]. Базовою формою
екотуризму повинен стати пізнавальний природничий, що має опиратися на
розвинену мережу дидактичних і тематичних стежок. Гірські карпатські парки
мають найліпші можливості для розвитку пішохідного туризму, скелелазіння,
спелеотуризму. Водний туризм має шанси для подальшого розвитку у
Вижницькому та Карпатському національних парках. Етнографічний туризм
може стати з часом візиткою національних парків “Гуцульщина”, “Сколівські
Бескиди” та “Ужанський”.
Для сільських туристичних місцевостей Українських Карпат доцільно
запровадити нові для регіону туристичні заняття, такі як спеціальне
агроготелярство, зоокутки в агрогосподарствах, польові ігри нової генерації,
гіпотерапія, різні типи агророзваг, а також перебування в історичних селах,
участь у місцевих фестивалях, навчання народних ремесел [28]. Оскільки цей
регіон має надзвичайно багату історико-культурну спадщину [113], то значно
популярними тут можуть бути пропозиції етнографічного характеру. До
основних рекомендованих продуктів з сільського туризму в Українських
Карпатах, що можуть створити значний попит серед туристів, належать:
культурні тури по майстернях народних умільців, етнокультурні тури з
відвідування

цікавих

сільськогосподарськими

атракцій,

організація

традиціями. Розширення

фестин,

пов’язаних

з

спектра етнографічних

послуг у сільському туризмі повинно бути зосереджене на відродженні
сільських вечорниць та забав, створенні спеціальних анімаційних програм,
розробці тематичних маршрутів з використанням багатої культурної спадщини.
Значну роль у рекламі етнографічних продуктів і послуг у сільських
місцевостях повинні відіграти регіональні (Львів, Ужгород) та національні
(Київ, Одеса) туристичні ярмарки.
В Українських Карпатах існують природничі, соціально-культурні та
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економічні передумови щодо впровадження політики сталого розвитку в
туристичну галузь цього регіону. Основними складовими цієї політики мають
стати:
-

зменшення

негативного

впливу

функціонування

туристичної

інфраструктури та домінантих видів туристичних занять (гірськолижного,
відпочинкового, кваліфікованого, пішого);
- як свідчать програмні та проектні розробки, для адміністративних
областей

Карпатського

регіону

існують

можливості

ефективнішого

використання природних та історико-культурних ресурсів і вдосконалення
інфраструктури з метою забезпечення елементів сталого розвитку як
традиційних туристичних занять (оздоровчо-відпочинковий, гірськолижний,
піший) та ширшого впровадження нових туристичних продуктів з екологічного,
етнографічного та сільського туризму;
- як пріоритети в політиці сталого туризму в Українських Карпатах
потрібно визнати прискорений розвиток екологічного туризму з широким
використанням потенціалу національних парків і біосферних заповідників та
сільський туризм, що опирається на багату етнокультурну спадщину.
Разом з тим, розвиток індустрії туризму в Карпатському регіоні та її
інтеграція у світовий ринок вимагають вирішення гострих соціальноекономічних проблем, а саме:
- низький рівень життя населення;
- недосконала державна політика в галузі туризму;
- нерозвинена інфраструктура туристичної галузі;
- незадовільне управління туристичними фірмами;
- відсутність реклами за кордоном Карпатських курортів, природних та
історичних пам’яток;
- практика роботи турагенцій України з орієнтацією переважно на вивіз за
кордон туристичних груп та ін.
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Тому сьогоднішні показники економічної результативності вітчизняного
туризму поки що далекі від зарубіжних. Хоча в Карпатах є окремі центри, де
рекреаційна галузь займає провідне місце в господарській структурі.
Можна навести ще приклади на користь рекреаційної орієнтації
перспективного розвитку Карпатського регіону. Але це аж ніяк не означає, що в
цьому напрямку можна швидко досягнути бажаних результатів. В цьому
необхідні зважені рішення і продумані практичні дії. Тому розвиток рекреації в
регіоні дає можливість перебудови господарського комплексу. В перспективі
дана галузь повинна зайняти одне з профілюючих місць.
Відносно матеріальної бази туризму, яка створена в регіоні, слід
наголосити, що вона на сьогоднішній день не задовольняє існуючого попиту
українського

споживача,

не

говорячи

про

іноземного,

туристична

інфраструктура не задовольняє вимог іноземців.
Доцільно створити зимові бази відпочинку в районі Борислава, Старого
Самбора, Підбужа, Кропивника це місця, де добре транспортне сполучення і
гори мають належні схили для різних лижних трас.
За прогнозами вчених, відзначені бази відпочинку, які б мали належний
комфорт обслуговування іноземних туристів, змогли б приймати щорічно біля 4
млн. чоловік, на перших початках, а з часом ця цифра змогла б зрости біля 10
млн. приїжджих туристів.
За прогнозами, це дасть змогу залучити в регіон щорічно біля 100 млн.
доларів США [7, с. 102]. Залучені кошти зможуть покращити рівень соціальної
сфери та добробуту населення, забезпечити поступлення коштів до бюджетів
різних рівнів. Для цього необхідно розвинути, відбудувати, створити такі
умови, які б відповідали міжнародним стандартам сервісу, розвинути належну
систему інфраструктурного забезпечення.
Лібералізація зовнішньоекономічної діяльності і активна політика щодо
інтеграції України в європейське співтовариства, законодавчі гарантії прав
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зарубіжних партнерів створюють сприятливі передумови для залучення
іноземних інвестицій в рекреаційну сферу з поступовим виходом на світовий
ринок рекреаційних послуг.
Одним з ефективних шляхів залучення іноземних інвестицій в
рекреаційний

бізнес

є

створення

спільних

лікувально-оздоровчих

або

туристичних підприємств. Другий напрям – формування вільних зон рекреаційного підприємництва. Такі зони мають створюватися на територіях,
природні умови та ресурси яких користуються попитом на світовому ринку.
На Прикарпатті з 2000 року функціонує єдина в Україні зона рекреаційнотуристського типу "Курортополіс Трускавець". Чотирирічний досвід цієї зони
свідчить про ефективність її створення та підтверджує доцільність формування
аналогічних зон на території України.
Розвиток міжнародного туризму в Карпатському регіоні є багатогранною
проблемою, яка зачіпає різноманітні сторони соціально-економічного життя
краю. Тому її розв’язання не вичерпується запропонованими вище підходами та
ідеями. Але основний наш висновок є наступним: розвиток міжнародного
туризму слід розглядати у контексті перспективної політики соціальноекономічної реконструкції регіону, а його популяризація забезпечить необхідні
соціальні та екологічні зміни у всіх галузях господарства. Саме таку ідеологію
слід закладати у Державну програму соціально-економічного розвитку
Карпатського регіону, в якій міжнародному туризму належала б провідна роль.
Вищесказане дозволяє зробити підсумок, що туристичний бізнес
остаточно переходить на інноваційні методи роботи, так як автоматизація
дозволяє значно прискорити виконання багатьох завдань, заощаджувати
грошові кошти, підвищити ефективність роботи як кожного туроператора
окремо, так і усього туристичного бізнесу в цілому. Це прямо впливає на
конкурентоспроможність фірми на ринку послуг у наш час. Тому дані процеси
є дуже актуальними для туристичного бізнесу.

107

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ

Розвиток туризму в Карпатському регіоні України є актуальною темою
сьогодення, оскільки регіон претендує бути найперспективнішим туристичним
районом країни зважаючи на його ресурсний потенціал та особливості
тенденцій розвитку, є потенційним об’єктом розвитку міжнародного туризму.
Розвиток міжнародного туризму в Карпатському регіоні є багатогранною
проблемою, яка охоплює різноманітні сторони соціально-економічного життя
краю.
Аналізуючи туристичний потенціал Карпатського регіону, можна
констатувати, що, маючи потужну базу для функціонування всіх видів туризму
та санаторно-курортного оздоровлення, необхідно масово реалізовувати
туристичні

послуги.

Розвиток

регіонального

туристичного

бізнесу

в

Карпатському регіоні сприяє створенню спеціальних малих і середніх
підприємств, а також активізації і стимулюванню роботи цілої мережі галузей
господарства.
Особливо перспективним, на наш погляд, є поєднання етнічного туризму
в Карпатському регіоні із оздоровчим (у літній сезон) та гірськолижним (у
зимовий). Одним із шляхів залучення більшої кількості туристів до етнічних
турів могло би бути також поєднання у них етнотуристичних ресурсів Карпат із
відомими історико-культурними об’єктами рівнинних територій Карпатського
регіону (Львів, «Золота Підкова», Хотин та ін.). Неабияке значення, особливо
на прикордонних територіях, має також ностальгійний етнічний туризм,
передумови для розвитку якого склалися історично. Популяризації етнотуризму
може також сприяти оновлення його організаційних форм, а саме впровадження
пригодницьких, розважальних елементів у традиційні етнічні тури, що має
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призвести до збільшення частки молоді серед їх учасників.
Специфіка діяльності туристичних підприємств регіону дозволила
визначити сильні та слабкі переваги розвитку туризму в Карпатському регіоні.
Розвиток туризму в Карпатському регіоні є не просто перспективним, а
пріоритетним для регіону, адже не завдаючи шкоду довкіллю, як наприклад,
деякі

види

промисловості,

сприяє

розвитку

економіки

та

презентує

Карпатський регіон як висококласний рекреаційний європейський курорт.
Розвиток

міжнародного

туризму

слід

розглядати

у

контексті

перспективної політики соціально-економічної реконструкції регіону, а його
популяризація забезпечить необхідні соціальні та екологічні зміни у всіх
галузях господарства. Саме таку ідеологію слід закладати у Державну програму
соціально-економічного розвитку Карпатського регіону.
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