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Анотація 
Вступ. Сучасний туризм по праву вважається одним із пріоритетних векторів 
регіонального розвитку, який набуває світової популярності та забезпечує левову частку 
надходжень до різних рівнів бюджетів регіону та країни. Недооцінювання ролі туризму 
та необхідності запровадження інноваційних стратегій його зростання зрештою 
спричинить втрату невикористаних можливостей та зниження рейтингу країни на 
світових ринках.  
Метою статті є визначення та впровадження інноваційних заходів на регіональних 
туристичних ринках, значущих для регіональної інноваційної політики та 
функціонування сфери туризму на інноваційних засадах; види та інструменти інновацій, 
які слід застосовувати на підприємствах туристичної індустрії.  
Результати. В статті здійснено огляд літературних джерел, які висвітлюють 
проблему впровадження інноваційних заходів на регіональних туристичних ринках. 
З’ясовано роль та значення інноваційної діяльності в сучасному туризмі. 
Охарактеризовано місце туризму серед ринків регіонального розвитку. Висвітлено цілі 
регіональної інноваційної політики в контексті регіонального туризму. Запропоновано 
розширення тлумачень до поняття «соціальний туризм». Деталізовано компоненти 
інноваційного потенціалу регіональних туристичних ринків як симбіоз трудових, 
інформаційних, матеріально-технологічних, фінансово-кредитних, збутових та 
виробничих чинників. Деталізовано їх функціональне призначення на регіональних 
туристичних ринках. Окреслено напрями інноваційної діяльності, які сприятимуть 
ефективнішому функціонуванню регіональних туристичних ринків та 
забезпечуватимуть постійно зростаючий попит. Запропоновано алгоритм 
інноваційного потенціалу регіональних туристичних ринків; окреслено шляхи підвищення 
конкурентоспроможності регіональних туристичних ринків на інноваційних засадах. 
Висновки. Інноваційність заходів для регіонального розвитку обумовлює узагальнені для 
різних сфер енерго- та ресурсозберігаючі технології як вагомий елемент 
конкурентоспроможності регіону. Активізація інформаційних, управлінських, 
комунікаційних, технологічних рішень сприятимуть зрештою підвищенню інвестиційних 
можливостей регіону. 

Ключові слова: інноваційна діяльність, регіональні туристичні ринки, туристична 
послуга, збутова діяльність, інноваційний потенціал, інфраструктура туризму. 
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Abstract 
Introduction. Modern tourism is rightly considered as one of the priority vectors of regional 
development, which is gaining worldwide popularity and provides the lion's share of revenues to 
various levels of budgets in the region and the country. Underestimating the role of tourism and 
the need to implement innovative strategies for its growth will eventually lead to the loss of 
untapped opportunities and lowering the country's rating in world markets. 
The purpose of the article is to identify and implement innovative measures in regional tourism 
markets, important for regional innovation policy and the functioning of tourism on an innovative 
basis; types and tools of innovations that should be used in the tourism industry. 
Results. The article reviews the literature that highlights the problem of introducing innovative 
measures in regional tourism markets. The role and significance of innovation in modern tourism 
are clarified. The place of tourism among the markets of regional development is characterized. 
The goals of regional innovation policy in the context of regional tourism are highlighted. It is 
proposed to expand the interpretation of the concept of "social tourism". The components of the 
innovation potential of regional tourist markets as a symbiosis of labor, information, material and 
technological, financial and credit, sales and production factors are detailed. Their functional 
purpose in regional tourist markets is detailed. The directions of innovative activity which will 
promote more effective functioning of regional tourist markets and will provide constantly 
growing demand are outlined. The algorithm of innovative potential of regional tourist markets 
is offered; ways to increase the competitiveness of regional tourism markets on an innovative basis 
are outlined. 
Conclusions. The innovativeness of measures for regional development determines the energy 
and resource-saving technologies are generalized for different spheres as an important element 
of the region's competitiveness. Intensification of information, management, communication, 
technological solutions will eventually increase the investment opportunities of the region. 

Key words: innovative activity, regional tourist markets, tourist service, sales activity, innovative 
potential, tourism infrastructure.  

JEL classification: L83 

Вступ 

Інновації  є каталізатором динамічності руху регіональних господарських систем, 
які спроможні залучити в соціально-економічнии  розвиток регіону не лише велику 
кількість обмежених за своєю природою рекреаціи них ресурсів, але різнобічно 
застосовувати економічнии , трудовии , екологічнии , географічнии  і соціальнии  
потенціал конкретної  територіальної  локації  [15]. 

Сучаснии  туризм по праву вважається одним із пріоритетних векторів 
регіонального розвитку, якии  отримує світову популярність та забезпечує левову частку 
надходжень до різних рівнів бюджетів регіону та краї ни. Недооцінювання ролі туризму 
та необхідності впровадження інноваціи них стратегіи  и ого зростання зрештою 
спричинить втрату невикористаних можливостеи  та зниження реи тингу краї ни на 
світових ринках. Враховуючі демократичні цінності нашої  краї ни, ї ї  участь та відкритість 
до міжнародних інтеграціи них процесів та переміщення виробничих ресурсів, 
міжнароднии  туризм стає запорукою підсилення та гармонізації  взаєморозуміння та 
взаємодопомоги Украї ни зі світовим співтовариством. Послідовність інноваціи ної  
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спрямованості змінила уявлення про туристичну сферу з елемента соціально-
культурного обслуговування до важливого процесу зростання соціально-економічного 
розвитку регіону [7]. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є визначення та впровадження інноваціи них заходів на 
регіональних туристичних ринках. Об’єктом дослідження є туристичні суб’єкти регіону 
та ї х діяльність. Предметом – інноваціи ні заходи з модернізації  процесів функціонування 
на регіональних туристичних ринках. 

Зазначена мета передбачає послідовне вирішення низки завдань теоретичного та 
прикладного характеру: 

- значущість регіональної  інноваціи ної  політики для функціонування сфери 
туризму на інноваціи них засадах; 

- види та інструменти інноваціи , які слід застосовувати на підприємствах 
туристичної  індустрії ; 

- запропонувати алгоритм інноваціи ного потенціалу регіональних туристичних 
ринків; 

- окреслити шляхи підвищення конкурентоспроможності регіональних 
туристичних ринків на інноваціи них засадах. 

Для досягнення бажаних результатів, а також поставленої  мети, в статті 
використано не лише загальнонаукові методи дослідження, а и  спеціальні: аналізу та 
синтезу; регіональнии ; економічного аналізу; статистичнии ; історичнии . 

Місце та роль інноваціи  та ї х привабливість для туристичних ринків регіону 
розглядали та досліджували у свої х працях: Г. Нагорняк, Н. Мазіи , О. Панухник, 
О. Павлова, К. Павлов, О. Мешенко, А. Горецькии , Я. Москв’як. 

Аналізуючи проведенні дослідження, з’ясовано, що ефективна інноваціи на 
політика впливає на розвиток туристичних ринків регіону, підвищуючи ї х соціальну та 
економічну привабливість. 

Однак, питання впровадження інноваціи ної  діяльності на туристичних 
підприємствах регіону розглянуто поверхнево. Не визначено належним чином 
результативність та перспективність регіональної  інноваціи ної  політики, не приділено 
необхідної  уваги інноваціи ніи  спрямованості, виходячи зі світового досвіду саме на 
конкуруючих туристичних підприємствах. Не конкретизовано, які види та інноваціи ні 
інструменти слід застосовувати на регіональному туристичному ринку. Тому 
актуальність обраного напряму зумовлена необхідністю докладного дослідження 
зазначених вище проблем. 

Виклад основного матеріалу 

За способом організації  інновації  слід розглядати як неодміннии  чинник 
забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. 

Водночас, підприємствам туристичної  галузі слід шукати баланс між 
інноваціи ною діяльністю та кінцевою ціною туристичних послуг, що пропонується 
споживачам. 

У процесі трансформації  ринкового середовища Украї ни туризм є однією з 
небагатьох бізнесових сфер, що пожвавлює інтерес підприємницького сектору. Це 
обумовлено низкою обставин: 

- туристична діяльність є власне посередницькою одиницею, яка на 
конкурентних засадах не потребує значних інвестиціи них ресурсів; 

- існує консолідація зусиль між підприємствами туристичного сектору незалежно 
від ї х розміру; 

- соціалізація туризму, яка проявляється у постіи ному попиті туристів у якісному 
туристично-рекреаціи ному відпочинку; 
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- інтеграція регіонів у міжнародні туристичні центри. 
Забезпечення повноцінної  системи відтворення туристичних послуг регіону 

знаходиться в площині управлінських діи : планування, регулювання, координація та 
контроль над и ого розвитком. Це впливає на необхідність запровадження 
цілеспрямованої  регіональної  політики регіону. Регіональна політика розвитку 
туристичних ринків має на меті формувати засади самостіи ності та стимулювання 
саморозвитку господарюючих суб’єктів, оптимально розподіляти регіональні ресурси, 
завдяки чому підвищуються власні конкурентні позиції . В. Гусєв розглядає регіональну 
інноваціи ну політику, як частину національної  інноваціи ної  стратегії  в регіональному 
вимірі, націлену на пролонгацію центральними та регіональними органами державної  
влади, а також іншими регіонально-державними структурами, завдяки скоординованим 
заходам щодо інноваціи ності залучення науково-технологічного потенціалу, а також 
впровадження комплексу заходів організаціи ного, науково-технічного характеру [3]. 

Об’єктами регіональної  інноваціи ної  політики виступають: 
- інноваціи нии  потенціал регіону та стратегія и ого посилення; 
- комплексність діючих регіональних проектів (програми, об’єкти прав 

інтелектуальної  власності, фінансовані туристичні проекти), які стимулюють 
регіональнии  розвиток; 

- ресурсне забезпечення інноваціи них процесів науково-технологічних, 
виробничих та споживчих сфер. 

Суб’єктними одиницями регіональної  інноваціи ної  політики виступають 
центральні та регіональні владні органи, державні органи та регіональні осередки, які 
акумулюють інноваціи ні процеси, ї х координацію та підтримку ї х розвитку за 
визначеними пріоритетами. 

Основні цілі регіональної  інноваціи ної  політики охоплюють наступні аспекти: 
- економічнии  ріст привабливості регіональних туристичних ринків завдяки 

поширенню пропорціи ності інноваціи ної  політики на міжгалузевому рівні; 
- балансування стратегічних діи  і заходів регіональної  галузевої  політики та 

державних цілеи  досягнення; 
- посилення конкурентних позиціи  інших галузеи  та сфер відсталих регіонів; 
- раціональне використання територіальних і природно-рекреаціи них 

особливостеи  регіону для вдосконалення туристичної  інфраструктури; 
- інтеграція зусиль співпраці на міжрегіональному рівні та на зовнішніх ринках [14]. 
Науковці Л. Мартюшева і В. Калиненко зазначають, що структуроутворюючою 

рисою та ознакою готовності до інноваціи ної  діяльності є наявнии  інноваціи нии  
потенціал, під яким вони пропонують розуміти: «сукупність організованих в різних 
соціально-економічних формах ресурсів, що спроможні при певних діючих внутрішніх та 
зовнішніх чинниках інноваціи ного середовища бути спрямованими на реалізацію 
інноваціи ної  діяльності з метою задоволення потреб суспільства» [6]. 

Інноваціи нии  потенціал розвитку регіональних туристичних ринків передбачає 
використання та належне застосування низки ресурсів, необхідних для цього. Передусім 
це трудові, інформаціи ні, матеріально-технологічні, фінансово-кредитні, збутові та 
виробничі, що зображені в алгоритмі ресурсного потенціалу регіонального 
туристичного ринку. 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Алгоритм інноваційного потенціалу регіонального туристичного ринку 

Збутовии  потенціал Матеріально-технічнии  потенціал Виробничии  потенціал 

Інноваціи нии  потенціал розвитку регіонального туристичного ринку 

Трудовии  потенціал Інформаціи нии  потенціал Фінансово-кредитнии  потенціал 
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Професіи нии  кадровии  потенціал спроможнии  функціонувати креативно, 
активно реалізовувати інноваціи ні ідеї  та збільшувати ефективність регіональних 
туристичних ринків. Виходячи з цього, гнучка, дієздатна та виважена кадрова політика 
є необхідною складовою інноваціи ної  політики регіону. Окрім того, високопрофесіи нии  
трудовии  потенціал матиме змогу запроваджувати виробничі та науково-дослідні 
результати в практичну, інноваціи ну стратегію розвитку туристичного ринку. 

На переконання дослідниці О. Панухник, «трудові ресурси регіональних 
туристичних ринків отримають перспективнішого виду в разі залучення молодих 
верств населення. Це пояснюється тим, що молодь володіє більшими перевагами в 
частині передачі нагромадженого украї нським народом історичного досвіду, культурної  
спадщини, звичок, формування цілісних підприємницьких світоглядних цілеи  та 
морального оздоровлення» [15]. 

Отже, в регіонах дедалі більше зростає необхідність запровадження такого 
різновиду туризму як «соціальнии  туризм» з огляду на цілковиту комерціалізацію 
туристичної  галузі. Розвиток «соціального туризму» передбачає широке застосування 
соціальної  функції  держави. В цьому сенсі мається на увазі соціалізація як симбіоз 
методів, заходів, інструментів державної  та регіональної  політики щодо стимулювання 
споживання туристичного продукту дітьми, сиротами, учнями, студентами, 
пенсіонерами, інвалідами та малозабезпеченими [1]. 

Наступною складовою інвестиціи ного потенціалу регіональних туристичних 
ринків є інформаціи нии  потенціал та сучасне застосування технології  інформації . Від 
наповненості та сфери поширення даного складника залежить величина туристичного 
попиту, а зрештою і джерела наповнення туристичної  діяльності. Інформаціи нии  
потенціал виступає передумовою прии няття суб’єктами регулювання регіональних 
туристичних ринків управлінських рішень інноваціи ного характеру, що становлять 
інформаціи нии  потенціал розвитку. 

Фінансово-кредитну складову інформаціи ного потенціалу слід розглядати в 
сукупності фінансових та кредитних складників регіонального туристичного ринку, що 
є важливою частиною формування туристичного підприємництва. 

Виробничии  інноваціи нии  потенціал обумовлює наявність основного 
(матеріально-технологічного) потенціалу, елементи якого, в свою чергу, є чинниками 
формування господарської  діяльності екологічних суб’єктів, підвищуючи ефективність 
регіональних туристичних ринків. 

Отже, матеріально-технологічнии  потенціал – це шлях до реалізації  у виробни-
чому процесі основних технологічно-адаптованих рішень на інноваціи них засадах [4]. 

Інноваціи на складова, яка формує и ого потенціал, має чи не наи важливіше 
значення для туристичної  діяльності, не дивлячись на відсутність виробничого 
характеру. Загалом, під збутовим потенціалом регіональних туристичних ринків слід 
розуміти адміністративну готовність самого регіону, навички та вміння збутової  
політики виконувати свої  функції  з метою надання якісних туристичних послуг [14]. 

В обранні відповідної  стратегії  розвитку регіональних туристичних ринків, здіи -
сненні маркетингового аналізу ринку необхідно врахувати світові тенденції  іннова-
ціи них циклів, а також базові інноваціи ні оновлення технологічного, виробничого 
сектору, що відбулися в Японії  та краї нах Заходу та вплинули на інші краї ни. Відлік 
туристичної  індустрії  та ї ї  бурхливии  розвиток було розпочато третьою хвилею базових 
інноваціи  80-90-тих років ХХ століття, що пов’язано безпосередньо із п’ятим 
постіндустріальним способом виробництва, якии  започаткував технологічнии  стрім 
(комп’ютерні технології , інтернет-зв'язок, мобільні оператори, біотехнологічні рішення, 
генетично модифіковані продукти, лікарські препарати, туристичні послуги) [7]. 

Проте, не зважаючи на величезне значення туризму, в процвітанні національної  
економіки з необхідністю використання інноваціи них векторів розвитку є певні 
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перешкоди, які знижують опір інноваціям на мікроекономічному рівні, та формують так 
звані «комунікаціи ні бар’єри» наукової  та фахової  спільноти [19, 20]. 

Підприємства туризму зосереджують свою діяльність на інноваціях туристичних 
послуг, яка є наслідком інноваціи них рішень технологічного типу. Інновація туристич-
них послуг – нові підходи до споживання у сфері надання та споживання туристичних 
послуг. Загалом розрізняють наступні типи інноваціи , які є традиціи ними для 
регіональної  туристичної  сфери: 1) стимулюючи, які покращують або оновлюють окремі 
частини туристичного продукту, не специфікуючи и ого сутності; 2) динамічні, які 
характеризуються швидким переходом на оновлении  високии  рівень технологічної  
розробки і виробництва.  

Інноваціи ні ознаки туристичного продукту мають більшу вагу та цінність для 
споживачів, наповнюючи ї х споживчим змістом, що є передумовою додаткового джерела 
доходу, якии  популяризує новии  продукт на ринку. 

Позитивнии  ефект від інноваціи  в туризмі полягає в наступному: 
1) координація зусиль науковців та адміністрації  туристичних підприємств під 

час розроблення та обрання інноваціи ної  цілі; 
2) ефективна політика підвищення кадрового потенціалу; 
3) здатність практичного запровадження інноваціи . 
Також важливим елементом в процесі планування має бути стратегічна 

послідовність діи , яка має охоплювати: конкретизацію цілеи  досліджень; консолідацію 
підходів туристичних суб’єктів в довгострокових стратегіях безпечного та 
перспективного розвитку; впровадження оцінки науково-дослідних проектів, виходячи 
з потенціалу виробничих можливостеи  підприємств; організацію наукових досліджень 
та виробничої  діяльності задля забезпечення трансферту технологіи  з теорії  в 
практичне русло. 

Довгострокові цілі державної  інноваціи ної  діяльності та відповідні регіональні 
програми повинні включати модернізацію технологічної  бази для забезпечення 
туризму регіону, реалізація якого дозволить: здіи снити будівництво та модернізацію 
мережі готельно-ресторанних комплексів; розробляти транспортно-туристичні 
маршрути; будувати річковии  туристичнии  флот; інформаціи но забезпечувати та 
транспортно обслуговувати сучасні перспективні маршрути; колінкувати дорожну 
інфраструктуру; підсилювати рівень безпеки іноземних туристів; створити схематичне 
наповнення кварталів та інтернет-саи тів, заповідників, культурних та музеи них 
пам’яток, природних ландшафтів та заповідників. 

Окремим стратегічним напрямом інноваціи ної  діяльності є відтворення та 
функціонування туристично-рекреаціи них комплексів регіону. По свої и  суті, 
туристично-рекреаціи нии  комплекс регіону охоплює систему туристично-рекреаціи них 
елементів, інфраструктурного забезпечення та дотичних галузеи , які характеризуються 
тісними виробничими та економічними зв’язками, спільно використовуючи ресурси 
задля задоволення різносторонніх лікувальних, ознаи омчих, культурних та інших 
потреб туристів. Відносно новими на підприємствах регіонального туризму є процеси 
інноваціи но-маркетингових операціи  та інноваціи нии  менеджмент. Основна ціль 
першого – отримати вищі комерціи ні результати, більшии  прибуток та оволодіти 
потужнішим сегментом ринку [17].  

Інноваціи нии  менеджмент водночас зорієнтовании , в основному, на втриманні 
потенціи них туристів, стратегічнии  тип довгострокового управління та контролю [18]. 

До завдань зазначених інноваціи них процесів слід віднести: сегментацію частки 
ринку з відносно високим платоспроможним попитом та сферою обслуговування; аналіз 
ринкової  кон’юнктури визначених сегментів задля аналізу інформації  та отриманих 
результатів щодо потенціи них та поточних потреб туристів; пропонування необхідних 
послуг туристам; здіи снення опитування клієнтів на постіи ніи  основі з питання 
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задоволення ними спожитих послуг та висловлювання пропозиціи  з удосконалення 
останніх. 

Серед раніше розглянутого алгоритму інноваціи ного потенціалу, особливе значе-
ння має матеріально-технологічнии . Саме він, за переконанням вчених та дослідників, 
суттєво впливає на регіональні туристичні ринки та проявляється в: результативності 
нових технологічних нововведень та ефективності реалізації  туристичного продукту; 
зміні типу управління за умов динамічності технологічних результатів; новому 
стратегічному баченні бізнесу нової  технологічної  моделі; досвіді та практиці 
функціонування світових туристичних ринків; труднощах та перевагах в управлінні 
програмами та проектами. 

Наголошуючи на важливості викладеного вище матеріалу, варто розглянути 
регіональнии  розвиток, запроваджуючи інноваціи но-інвестиціи ні моделі загалом, які 
базуються на забезпеченні росту наукового, технологічного та людського потенціалу, 
підвищенні конкурентоспроможності регіону на внутрішніх і зовнішніх ринках. 
Важливим інструментом стимулювання регіонального розвитку виступатимуть угоди. 
Регіональні угоди з практичної  діяльності покликані вирішити проблему бюджетних 
надходжень шляхом комбінації  різноманітних ресурсів регіону: інтелектуальних, 
фінансових, організаціи них, адміністративних. Зазначена угода в межах конкретного 
регіону забезпечує и ому урахування інтересів та стратегічних цілеи  регіональною 
владою та навпаки. Регіональна угода є своєрідним договором між органами місцевого 
самоврядування та органами представництва держави задля досягнення спільної  
стратегії  розвитку територіи  з подальшим регулюванням викладених в угоді 
зобов’язань [12, 13]. 

Світовии  досвід переконливо свідчить про позитивну практику угод 
регіонального розвитку [11]. 

Основна ціль запровадження контактних відносин держава – регіон передбачає 
чітко закріпленні пріоритети, реалізувати які мають обидва суб’єкти. Для цього слід 
виділити ресурси, спрямовані на практичне забезпечення визначених проектів. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Украї на, формуючи угоди або певні проекти регіонального розвитку, керується 
Постановою Кабінету Міністрів Украї ни від 23 травня 2007 р №751, яка передбачає: 

- сумісність діи  центральних та місцевих органів влади та місцевого 
самоврядування з метою реалізації  довгострокової  стратегії  регіонального розвитку; 

- обумовленість розмірів та термінів фінансування спільних заходів визначеними 
сторонами відповідно до Державного бюджету та місцевих бюджетів; 

- інформаціи на узгодженість щодо впровадження сторонами угоди відносно 
регіонального розвитку; 

- посилення відповідальності сторін за належну чи неналежну реалізацію 
намічених ними заходів; 

- и мовірність внесення змін в умови угоди; 
- порядок набуття дії  та строки тривалості угоди [2]. 
До того ж, інноваціи ність заходів з метою регіонального розвитку обумовлює 

узагальнені для різних сфер енерго- та ресурсозберігаючі технології  як вагомии  елемент 
конкурентоспроможності регіону. Активізація інформаціи них, управлінських, 
комунікаціи них, технологічних рішень сприятимуть зрештою підвищенню 
інвестиціи них можливостеи  регіону [10]. 
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