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Анотація 
Вступ. З економічної точки зору індустрія туризму це сектор, який може забезпечити 
високу віддачу для відносно невеликих інвестицій в інноваційний туризм. За останні 10-
15 років в Україні спостерігаються негативні тенденції, пов'язані зі спадом промислових 
територій, відтоком робочої сили за кордон, нестабільною політикою держави, що, в 
свою чергу, відбилося на туризмі. Однак, незважаючи на це, сфера послуг є одним з 
перспективних напрямків економічного розвитку України.  
Метою статті є дослідження інноваційних напрямів підвищення ефективності 
державного регулювання туристичної сфери регіону. 
Результати. В статті проведено аналіз туристичних потоків Миколаївської області, 
що дозволяє виявити загальні тенденції стану розвитку та зацікавленості потенційних 
споживачів туристичних послуг у відвідувані області та загальні тенденції щодо 
активності туристів – громадян України з виїзду за кордон. Проведено загальний аналіз 
туристичних потоків Миколаївської області за 2000-2017 рр. що загострює проблему 
необхідності розробки дієвих напрямів розвитку туристичної сфери регіону з 
врахуванням регіональних особливостей та проблем розвитку інноваційних процесів 
розбудови туристичної сфери. 
Висновки. Сучасна нормативно-правова база, яка регламентує діяльність суб’єктів 
підприємництва на ринку туристичних послуг України, не є досконалою, у ній закладена 
суттєва суперечність між пріоритетними напрямами та цілями державної 
туристичної політики, для неї характерна певна декларативність, яка не 
підкріплюється належними механізмами стимулювання розвитку вітчизняного 
туристичного бізнесу загалом та іноземного туризму зокрема. Більшість правових норм, 
які регламентують туристичну діяльність, не виконуються належним чином, що 
гальмує вирішення багатьох актуальних проблем туристичної галузі. Заходи з 
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 удосконалення нормативно-правової бази повинні бути спрямовані як на створення 
сприятливих умов для розвитку вітчизняного туристичного бізнесу, так і реальних 
економічних механізмів стимулювання розвитку туристичної галузі. 

 Ключові слова: туризм, туристична галузь, рекреація, ринок туристичних послуг, 
інновації туризму, інфраструктура, туристичні потоки, стратегія. 
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INNOVATIVE DIRECTIONS OF INCREASING THE EFFICIENCY OF STATE REGULATION IN 
THE REGIONAL TOURIST SPHERE 

Abstract  
Introduction. From an economic point of view, the tourism industry is a sector that can provide 
a high income for relatively small investments in innovative tourism. Over the past 10-15 years, 
Ukraine has experienced negative trends associated with the decline of industrial areas, the 
outflow of labor abroad, unstable government policy, which, in turn, has affected tourism. 
However, despite this, the service sector is one of the promising areas of economic development of 
Ukraine. 
The purpose of this article is research of innovative directions of increasing the efficiency of state 
regulation in the regional tourist sphere. 
Results. The article analyzes the tourist flows of Mykolaiv region, which allow so identify general 
trends in the development and interest of potential consumers of tourist services in the visited 
areas and general trends in the activity of tourists – citizens of Ukraine going abroad. The general 
analysis of tourist flows of the Mykolaiv area for 2000-2017 is carried out that exacerbates a 
problem of necessity of effective directions development of the regional tourist sphere taking into 
account regional peculiarities and problems of development of innovative processes in the tourist 
sphere. 
Conclusions. The current legal framework governing the activities of business entities in the 
market of tourist services in Ukraine is not perfect, it contains a significant contradiction between 
the priorities and objectives of state tourism policy, it is characterized by a certain declarativeness, 
which is not supported by appropriate mechanisms to stimulate the development of domestic 
tourism business in general and foreign tourism in particular. Most legal regulations governing 
tourism are not properly enforced, which hampers the solution of many complex problems in the 
tourism industry. Measures to improve the regulatory framework should be aimed at creating 
favorable conditions for the development of domestic tourism business and real economic 
mechanisms to stimulate the development of the tourism industry. 

Key words: tourism, recreation, market of tourist services, innovations of tourism, infrastructure, 
tourist streams, strategy. 
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Вступ 

З економічної  точки зору індустрія туризму це сектор, якии  може забезпечити 
високу віддачу для відносно невеликих інвестиціи  в інноваціи нии  туризм. За останні 10-
15 років в Украї ні спостерігаються негативні тенденції , пов'язані зі спадом промислових 
територіи , відтоком робочої  сили за кордон, нестабільною політикою держави, що, в 
свою чергу, відбилося на туризмі. Однак, незважаючи на це, сфера послуг є одним з 
перспективних напрямів економічного розвитку Украї ни. Згідно зі статистикою, 
вартість створення одного робочого місця в туристичніи  інфраструктурі в 20 разів 
менше вартості в галузі. Тому слід звернути увагу на обґрунтування створення 
конкурентоспроможних рекреаціи них зон в Украї ні, враховуючи невеликі витрати на ї х 
створення та утримання, а також можливии  прибуток. 

Дослідження теорії  інноваціи ного розвитку в туризмі знаи шли своє відображення 
у багатьох працях як зарубіжних, так і вітчизняних вчених, зокрема: О. Гарбера, 
О. Давидова, Л. Дмитришин, І. Жукович, О. Ільї на, Ф. Зинов’єв, О. Кальченко, Л. Макла-
шина, В. Новікова, Н. Семенченко, Т. Ткаченко, А. Ужви, Г. Яковлєва тощо. 

Мета та завдання статті 

Метою статті є дослідження інноваціи них напрямів підвищення ефективності 
державного регулювання туристичної  сфери регіону. 

Для досягнення визначеної  мети та відповідно до логіки наукового дослідження 
були поставлені завдання: проаналізувати туристичні потоки Миколаї вської  області за 
2000-2017 рр., обґрунтувати напрями підвищення ефективності державного 
регулювання туристичної  сфери регіону. 

Виклад основного матеріалу дослідження 

Динамізм розвитку основних тенденціи  світового туризму спонукає значну 
частину держав, які мають значнии  туристичнии  потенціал, розвивати напрями 
вдосконалення власної  регіональної  туристичної  структури. Основною передумовою 
будь- якої  територіальної  структури є використання сучасних інноваціи них напрямів 
розвитку та модернізації  вже існуючої  інфраструктури шляхом адаптації  останньої  до 
попиту з боку споживачів. Аналіз структури туристичного потенціалу Украї ни створює 
підґрунтя для розуміння необхідності переосмислення загальної  туристичної  політики 
на рівні регіональної  економіки.  

Поряд з цим, на перше місце виходять конкурентні переваги кожного регіону, які 
проявляються в загальніи  динаміці туристичних потоків, наявності готелів та інших 
місць для тимчасового проживання, забезпеченість регіону колективними засобами 
розміщування, забезпеченості регіону санаторіями та пансіонатами з лікуванням та 
іншими важливими елементами туристичної  інфраструктури. Причорноморськии  
регіон відіграє важливу роль в загальнодержавніи  туристичніи  політиці та має унікальні 
природно-географічні, культурно-історичні та лікувально-профілактичні переваги для 
розвитку туристичної  галузі.  

Аналіз туристичних потоків областеи  Причорноморського регіону дозволяє 
виявити загальні тенденції  стану розвитку та зацікавленості потенціи них споживачів 
туристичних послуг у відвідувані області та загальні тенденції  щодо активності туристів 
– громадян Украї ни з виї зду за кордон. Загальнии  аналіз туристичних потоків 
Миколаї вської , Одеської  та Херсонської  областеи  за 2000-2017 рр. загострює проблему 
необхідності розробки дієвих напрямів розвитку туристичної  сфери регіону з 
урахуванням регіональних особливостеи  та проблем розвитку інноваціи них процесів 
розбудови туристичної  сфери, табл. 1. 

Для Миколаї вської  області динаміка туристичних потоків за 2000-2017 рр. має 
наступні особливості: 
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❖ Середнє значення загальної  кількості туристів, обслугованих туроператорами 
та турагентами за 2014-2017 рр. складає 9 360 осіб та характеризується зменшенням на 
37,0%; 

❖ Відбувається збільшення кількості туристів-громадян Украї ни, які виї жджали 
за кордон до середнього рівня за 2014-2017 рр. 8 394 особи, або на 45% більше в 2017 р. 
у порівнянні з 2013 р. 

❖ Зменшення внутрішніх туристів із загальної  обласної  кількості туристів до 
рівня 48,8% в 2017 р. у порівнянні з 2013 р. Середнє значення за 2014-2017 рр. при цьому 
становить 963,8 осіб. 

Таблиця 1. Туристичні потоки Миколаївської області за 2000-2017 рр.,  
осіб по рокам 

 
Роки 

Кількість туристів,  
обслугованих  

туроператорами  
та турагентами – 

усього  

Із загальної  кількості туристів: 

іноземні 
туристи 

туристи-громадяни 
Украї ни,  

які виї жджали за 
кордон 

внутрішні 
туристи 

2000 34536 4640 556 29340 
2001 60414 7370 922 52122 
2002 62990 9020 1266 52704 
2003 84882 11312 1518 72052 
2004 61355 11896 2572 46887 
2005 53802 8282 3188 42332 
2006 48689 4134 5508 39047 
2007 58082 6422 6860 44800 
2008 54271 5156 7935 41180 
2009 33147 3415 6782 22950 
2010 35929 4762 7151 24016 
2011 27934 3973 8479 15482 
2012 20375 4179 9290 6906 
2013 19003 5108 9362 4533 
2014 9148 - 7582 1566 
2015 7464 - 6631 833 
2016 9023 - 8369 654 
2017 11805 9 10994 802 

Середнє значення за 
2014-2017 рр. 

9360,0 2,3 8394,0 963,8 

Відхилення 2017 р. +/- 
в.п. від 2013 р. 

-37,0 - 45,0 -48,8 

від 2000 р. -65,8 -99,8 1877,3 -97,3 

Джерело: сформовано та розраховано автором за даними [1]. 

Індикатори туристичної  сфери регіону слугують загальними індикаторами рівня 
розвитку не лише туристичної  сфери, а и  в цілому регіону. Рівень туристичних потоків 
для будь-якої  області є відображенням туристичного клімату та загальної  державної  
політики у сфері туризму. Стимулювання та розвиток туристичної  галузі напряму 
залежить від кількості осіб, які протягом звітного періоду скористалися послугами 
туроператорів та турагентів на рівні областеи  та регіонів. 

Показник кількості туристів, обслугованих туроператорами та турагентами 
Миколаї вської  області, демонструє негативну динаміку скорочення починаючи з 2004 р., 
хоча з 2000 по 2003 спостерігалася позитивна динаміка зростання. Водночас зростає 
показник потоку туристів – громадян Украї ни, які виї жджали за кордон. Зазначена 
ситуація характерна не тільки для Миколаї вської  області, а и  для Причорноморського 
регіону в цілому. 
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Формування активної  регіональної  туристичної  політики на сучасному етапі в 
Миколаї вськіи  області потребує проведення аналізу основних негативних чинників, 
більшість з яких характерні як для краї ни в цілому, так і для ї ї  регіонів: 

❖ недостатня кількість якісних туристичних продуктів; 
❖ відсутність курортів місцевого та державного значення; 
❖ відсутність інформаційної платформи розвитку туристичної сфери області; 
❖ відсутність мережі об’єктів індустрії розваг; 
❖ нерозвиненість у більшості районів області готельної інфраструктури та 

придорожнього сервісу; 
❖ необхідність інформаційної підтримки об’єктів історико-культурного та 

природно-рекреаційного значення; 
❖ недостатня кількість осередків сільського (зеленого) та екологічного видів 

туризму. 
Транспортні шляхи регіону перебувають у незадовільному стані та не 

відповідають міжнародним вимогам щодо швидкого, надіи ного, безпечного та 
комфортного перевезення туристів. 

Сучасна нормативно-правова база, яка регламентує діяльність суб’єктів 
підприємництва на ринку туристичних послуг Украї ни, не є досконалою, у ніи  закладена 
суттєва суперечність між пріоритетними напрямами та цілями державної  туристичної  
політики, для неї  характерна певна декларативність, яка не підкріплюється належними 
механізмами стимулювання розвитку вітчизняного туристичного бізнесу загалом та 
іноземного туризму зокрема. Через це більшість правових норм, які регламентують 
туристичну діяльність, не виконуються належним чином, що гальмує вирішення 
багатьох актуальних проблем туристичної  галузі. Заходи з удосконалення нормативно-
правової  бази повинні бути спрямовані як на створення сприятливих умов для розвитку 
вітчизняного туристичного бізнесу, так і реальних економічних механізмів 
стимулювання розвитку туристичної  галузі. 

Підвищення ефективності державного регулювання туристичної  сфери регіону 
має складатися з пріоритетних напрямів, серед яких:  

❖ удосконалення нормативно-правової бази туристичної сфери, завданням якої 
є регулювання діяльності організацій туристичної сфери, а також забезпечення їх 
захисту у разі виникнення питань організаційно-правового характеру;  

❖ здійснення заходів щодо залучення в туристичну сферу регіону не тільки нових 
суб'єктів туристичної діяльності, а й підприємницького сектора в цілому;  

❖ проведення державними природоохоронними органами регулярного 
екологічного контролю з метою запобігання природного дисбалансу на території 
туристичного регіону;  

❖ вдосконалення інформаційної та статистичної бази туристичної сфери з метою 
здійснення детального аналізу та контролю туристичної діяльності в регіоні;  

❖ інформаційно-рекламне забезпечення туристичного регіону за допомогою 
використання сучасних маркетингових досліджень, а також інформаційних і 
комунікаційних технологій [2]. 

Першим елементом, якии  формує конкурентні переваги міжнародного 
туристичного регіону, є формування та впровадження туристичного іміджу регіону. У 
туристичніи  сфері імідж має важливе місце, оскільки лише при становленні позитивного 
туристичного іміджу регіону або окремих краї н можна бути впевненим у и ого 
привабливості, і, як наслідок, и ого конкурентоспроможності в порівнянні з іншими 
туристичними регіонами. У зв’язку з цим особливого значення у сфері туризму набуває 
маркетинг, завданням якого є виявлення та задоволення потреб туристів, інформування 
про доступні або необхідні туристичні продукти/послуги, а також про місця, де можна ці 
продукти/послуги придбати. Замислюючись про туристичну пої здку, турист сприи має 
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туристичнии  регіон як образ, якии  формується завдяки різним факторам, серед яких 
може бути географічне розташування туристичного регіону, и ого історико-культурна 
спадщина, екологічнии , соціально-економічнии  стан туристичного регіону, а також 
фактори суб'єктивного характеру, такі як відгуки та судження родичів, друзів. Таким 
чином, в цілому сукупність перерахованих факторів дає уявлення про імідж 
туристичного регіону, якии  сформувався в індивідуальніи  і масовіи  підсвідомості людеи . 
З цього випливає, що туристичнии  імідж здатнии  впливати на поведінку учасників 
туристичного процесу, тим самим формуючи и ого туристичну конкурентоспроможність 
на різних рівнях [3, 4]. 

Поряд з цим, все більшої  актуальності набуває основна ідея Стратегії  розвитку 
туризму та курортів Украї ни на період до 2026 року – формування сприятливих умов для 
активізації  розвитку сфери туризму та курортів згідно з міжнародними стандартами 
якості та з урахуванням європеи ських цінностеи , перетворення ї ї  на високорентабельну, 
інтегровану у світовии  ринок конкурентоспроможну сферу, що забезпечує прискорення 
соціально-економічного розвитку регіонів і держави в цілому, сприяє підвищенню 
якості життя населення, гармоніи ному розвитку і консолідації  суспільства, 
популяризації  Украї ни у світі [5]. Тому прагнення органів державної  влади полягає у 
реалізації  даної  ідеї  через: 

❖ забезпечення координуючої  ролі держави в реалізації  національної  
туристичної  політики із застосуванням принципів державно-приватного партнерства, 
організації  наукових досліджень, розвитку людського потенціалу; 

❖ концентрацію ресурсів держави на пріоритетних завданнях розвитку сфери 
туризму та курортів; 

❖ створення загальнодержавної  інформаціи ної  системи у сфері туризму та 
курортів та ї ї  інтеграцію до світової  інформаціи ної  туристичної  мережі; 

❖ удосконалення законодавства з питань регулювання суспільних відносин у 
сфері туризму та курортів; 

❖ сприяння розвитку міжрегіонального та міжнародного співробітництва у сфері 
туризму та курортів; 

❖ удосконалення на постіи ніи  основі бізнес-клімату та розвитку добросовісної  
конкуренції ; 

❖ запровадження інституту саморегульованих організаціи  у сфері туризму та 
курортів (створення національної  туристичної  організації ); 

❖ розроблення національних стандартів відповідно до міжнародних стандартів; 
❖ популяризацію нашої  держави у світі та просування якісних національних 

туристичних продуктів у світовому інформаціи ному просторі; 
❖ розвиток туристичних територіи  [5]. 
Одним з інструментів реалізації  регіональної  туристичної  політики, якии  у 

сучасних умовах дає змогу сконцентрувати фінансові, трудові, матеріально-технічні и  
інші ресурси, скерувати потенціал підприємств, установ, організаціи  на вирішення 
пріоритетних завдань, спрямованих на покращення стану санаторно-курортного 
господарства, туризму і відпочинку та створення належних умов для забезпечення 
якісного зростання рівня туристичних послуг, є регіональні програми розвитку 
рекреації  і туризму [6]. Отже, регіональна туристична політика спирається на 
національну туристичну політику і знаходить своє відображення в регіональних 
програмах розвитку туризму, які створюються з урахуванням специфічних умов 
розвитку, стратегічних цілеи  і завдань конкретних територіи . 

Для сприяння розвитку туризму та рекреації  в національніи  економіці, особливо 
в малих містах, необхідно активно стимулювати бізнес у сфері рекреації , створювати і 
підтримувати сприятливии  інвестиціи нии  клімат, залучати бізнес для створення 
центрів туристичного профілю, розробки нових туристичних маршрутів, формування 
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маркетингової  стратегії  туризму та використання інструментів фінансової  допомоги. 
Розвиток рекреаціи но-туристичної  галузі в Украї ні не є безнадіи ним, оскільки існує 
значна кількість місць відпочинку. Недоліком можна назвати недостатню обізнаність в 
Украї ні щодо існуючих здравниць та санаторії в. Ми рекомендуємо використовувати 
інноваціи ні маркетингові методи для поліпшення туристичної  галузі. Стратегічне 
планування в даному разі є необхідною складовою для подальшої  ефективної  роботи 
зон відпочинку в Украї ні. Для позитивного позиціонування на туристичному ринку 
необхідно надати нішу – природні послуги. Унікальність рекреаціи них послуг і активне 
ї х просування привертають увагу широкого кола потенціи них клієнтів. Інвестиції  в 
туристичну галузь можна назвати ризикованими, оскільки Украї на в дании  час 
переживає період, що характеризується політичною и  економічною нестабільністю. 
Однак при правильному плануванні и  адекватному управлінні коштами є можливість 
відновити та закріпити у свідомості споживачів позитивнии  імідж рекреаціи но-
туристичної  галузі Украї ни [5, 6, 7]. 

Для того, щоб сформувати туристичнии  імідж регіону, необхідно провести заходи, 
пов'язані з розширенням та повним описом туристичного регіону. У першу чергу, 
потрібно зрозуміти, як відбувається и ого формування та наповнення певними, 
властивими конкретному туристичному регіону характеристиками. Також необхідно 
визначити фактори об'єктивного і суб'єктивного характеру, які впливають на 
регіональнии  імідж. До об’єктивних факторів можна віднести науково-технічнии  
потенціал, ресурсну базу, історичні та культурні відмінності, інвестиціи нии  клімат. До 
суб’єктивних факторів належить ставлення та сприи няття туристичного регіону 
туристами, туристичнии  образ регіону, якии  склався у свідомості туристів, рівень 
гостинності туристичного регіону та людеи , які в ньому проживають та ін. 

Висновки та перспективи подальших розвідок 

Сучасна нормативно-правова база, яка регламентує діяльність суб’єктів 
підприємництва на ринку туристичних послуг Украї ни, не є досконалою, у ніи  закладена 
суттєва суперечність між пріоритетними напрямами та цілями державної  туристичної  
політики, для неї  характерна певна декларативність, яка не підкріплюється належними 
механізмами стимулювання розвитку вітчизняного туристичного бізнесу загалом та 
іноземного туризму зокрема. Більшість правових норм, які регламентують туристичну 
діяльність, не виконуються належним чином, що гальмує вирішення багатьох 
актуальних проблем туристичної  галузі. Заходи з удосконалення нормативно-правової  
бази повинні бути спрямовані як на створення сприятливих умов для розвитку 
вітчизняного туристичного бізнесу, так і реальних економічних механізмів 
стимулювання розвитку туристичної  галузі. 
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