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ANNOTATION. Open Particularities of the shaping to strategies regio-
nal tourist use the nature. The Stated stages сценарного forecastings
of the development social-economic processes in tourist sphere.

THE KEYWORD: tourist use the nature, regional strategy of the
development.

Постановка проблеми. Економічна система вважається ефек-
тивною, коли вона спрямована на забезпечення базових цілей су-
спільства, які полягають у досягненні високого рівня і якості
життя населення, стійкої динаміки розвитку та збалансованого
використання природно-ресурсного потенціалу.

Головну господарську одиницю у просторовій економіці ста-
новить регіон. Згідно законодавства України регіоном вважається
адміністративна область [4]. Саме на рівні регіону можливо най-
більш ефективно визначити напрями розвитку територіального
господарського комплексу.

Стратегія розвитку регіону передбачає визначення пріоритетів
у використанні державних ресурсів. Відсутність науково обґрун-
тованих орієнтирів розвитку чи напрямів пошуку альтернативних
варіантів негативно відображується на господарській діяльності.
Саме цьому, обґрунтування довгострокових цілей у економіці,
соціальній і природно-ресурсній сферах складають головне зав-
дання стратегії управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Методику форму-
вання стратегії соціально-економічного розвитку курортно-рек-
реаційних територій і туристичних центрів подано в праці О. І. Гу-
лич, Л. С. Гринів, Н. М. Герасимчук [3]. Зокрема, надані наукові
рекомендації щодо визначення стратегічних цілей розвитку та
формуванню пріоритетності завдань.

Проблеми формування ринку рекреаційно-туристичних ресур-
сів досліджено Л. М. Черчик [11]. Зокрема, викладена сукупність
ринкових і регуляторних механізмів, що забезпечують прийняття
та виконання управлінських рішень у природокористуванні. За-
пропонована автором модель формування регіональної стратегії
рекреаційно-туристичного природокористування дозволяє запро-
понувати певну маркетингову стратегію для кожної території з
цінними оздоровчими властивостями.

Запропонований П. В. Гудзем підхід до регіонального плану-
вання та прогнозування вимагає попереднього визначення зав-
дань, цілей, цінностей та інтеграції стратегічних намірів [2]. Це
пов’язує існуючі методики оцінки рейтингу територій з процесом
прийняття управлінських рішень.
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Науково-методичні засади формування стратегій розвитку під-
приємств розглянуті Л. Г. Ліпич, В. В. Левицьким, О. В. Кощій
[6]. Проаналізовано складові елементи стратегії, етапи її форму-
вання та розроблені методи оцінки та прогнозування попиту про-
дукції на ринку.

Еволюція теорій та концептуальних підходів у дослідженнях
процесів розвитку регіональних систем розглянута Т. С. Макси-
мовою [7]. Серед досліджених проблем управління особливу ува-
гу привертає узагальнення автора щодо проведення комплексно-
го аналізу розвитку регіону.

Можливі варіанти регіональних стратегій розвитку природо-
користування розкриті М. С. Нудельманом [5]. Обґрунтовані ос-
новні види стратегій залежно від природно-ресурсного потенціа-
лу території. Особливу увагу приділено застосуванню норматив-
ного підходу.

Л. В. Страшинська проаналізувала тлумачення терміну «стра-
тегія» представниками різних економічних напрямів [9]. На її
думку, в сучасній економічній літературі недостатньо опрацьова-
ні питання щодо сутності цього терміну.

Мета статті полягає у виявленні особливостей використання
системного підходу щодо формування стратегії регіонального
рекреаційно-туристичного природокористування.

Виклад основного матеріалу. У ринкових умовах стратегія
еколого-економічного розвитку території є інструментом перехо-
ду до довгострокової політики облаштування територіальної ор-
ганізації рекреаційно-туристичної сфери регіону, розвитку її ін-
фраструктури, яка сприяє задоволення оздоровчих потреб населен-
ня, інтересів бізнесу та державної влади.

В економічній літературі існує певна неоднозначність та неви-
значеність щодо тлумачення терміну «стратегія». Така ситуація
склалася внаслідок дії наступних факторів: процес переходу до
визначення стратегічних пріоритетів у розвитку і регулювання
ринкових економічних відносин відбувається безсистемно; стра-
тегію розвитку території трактують аналогічно стратегії підпри-
ємства, тобто з точки зору участі у конкурентній боротьбі, а не як
еволюцію в організації господарської діяльності, що формується
під впливом зовнішнього середовища; недосконалим діагносту-
ванням розвитку території, що передує формуванню стратегії.

Формування регіональної стратегії передбачає створення на її
основі регіональних програм господарської діяльності. Залежно
від рівня інтенсифікації програмних цілей часовий відрізок реалі-
зації наукових рекомендацій продовжується чи скорочується. Це



273

впливає на обсяги затрат, передбачених регіональною програмою
розвитку та результати реалізації заходів.

Процес формування стратегії пов’язаний з невизначеністю
впливу на реалізацію намічених планів ринкового середовища.
Це означає, що на відміну від плану, по суті жорсткого переліку
обов’язкових до виконання дій, стратегія розглядається як логіка
поведінки, яка може модифікуватися залежно від зміни умов роз-
витку.

У фаховій літературі існують різні підходи до визначення
стратегії підприємства і території. Це пов’язано з різним інстру-
ментарієм реалізації таких нормативних документів. Стратегія
розвитку території спрямована на удосконалення регіональної
політики і реалізується за допомогою кількох програм територіаль-
ного розвитку. Успішна реалізація регіональної стратегії розвит-
ку потребує значної варіативності цілей і часових рамок її реалі-
зації.

Науково обґрунтований вибір територіальної стратегії дозволяє
своєчасно визначити сильні та слабкі сторони у розвитку терито-
рії, виділити потенціальні можливості і загрози, вибрати пріоритет-
ні напрями, що нададуть можливість отримати суттєві переваги у
майбутньому. Формування такої стратегії означає розробку ком-
плексу правил з прийняття рішень і методів трансформації регіо-
нальної економічної системи до більш ефективної форми.

П. В. Ґудзь зазначає, що регіон, як будь-яка організаційна
структура, потребує постійного вдосконалення, змін та інновацій
[2, с. 221]. У такій структурі виникає система власних інтересів,
які не завжди відповідають первинним цілям і завданням. Їх ко-
рекцію забезпечує процес стратегічного планування розвитку ре-
гіону. Здійснення такої корекції потребує попереднього прове-
дення комплексного аналізу регіонального розвитку.

У науковій літературі для проведення комплексного аналізу
представлені дві оціночні концепції: раціоналістична і діагности-
ко-коригуюча [7, с. 5]. Перша спрямована на підвищення ефектив-
ності використання природно-ресурсного потенціалу. У її основу
закладений пошук внутрішніх регіональних факторів розвитку.
Друга концепція дозволяє у динаміці оцінити характер процесів
регіонального розвитку. Вона спрямована на інтеграцію економі-
ки регіону в структуру міжнародного розподілу праці. Існуючі
методики діагностування рекреаційно-туристичного природоко-
ристування спрямовані на визначення рейтингу території [1] чи
на виявлення сильних і слабких сторін у розвитку регіону [2,
с. 222; 5, с. 108—113]. Але, такі підходи не дозволяють розроби-
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ти пріоритети розвитку для кожної адміністративної одиниці в
межах одного регіону. Формування саме стратегії розвитку до-
зволяє використати аналіз внутрішнього та зовнішнього середо-
вища для створення програмних дій.

Як відмічає С. О. Суспіцин, сучасні дослідження форм і ме-
тодів регіональної політики недостатньо спираються на мето-
дологію і інструментарій системного підходу та математичне
моделювання [10, с. 40—41]. І як наслідок, носять не комплек-
сний характер. Це проявляється в узагальненні емпіричного
матеріалу, орієнтації на іноземний досвіт господарської діяль-
ності, використання недосконалих методів прийняття управ-
лінських рішень.

Діагностико-коригуюча концепція комплексного аналізу регі-
онального розвитку базується саме на використанні системного
підходу, тому що передбачає причинно-наслідковий зв’язок між
досліджуваними явищами. Вона ефективна в дослідженнях, по-
в’язаних з удосконаленням управління рекреаційно-туристичною
сферою. У рамках цієї концепції доцільно використати сценарне
прогнозування динаміки соціально-економічних і еколого-
економічних процесів.

Методологія сценарного прогнозування складається з двох
етапів: пошуково-прогнозного і прогнозно-нормативного. На пер-
шому етапі завдання прогнозування складаються із з’ясування
варіанту розвитку суспільних і екологічних процесів при збере-
женні існуючих тенденцій. При цьому не враховуються фактори,
що здатні змінити розвиток подій. Так, у рекреаційно-турис-
тичній діяльності пошуковий прогноз дозволяє виявити тенденції
зміни потреб місцевого населення у територіях для короткочас-
ного і відпускного відпочинку, в кордонах і за кордонами насе-
лених пунктів. Другий етап розробляється на основі визначеної
мети. Він пов’язаний з управлінським аспектом прогнозування.
Конструювання нормативного прогнозу здійснюється у такому
порядку: встановлюються цілі розробки прогнозу; визначаються
методи досягнення цілей; виділяються етапи прогнозування.

Ціль конструювання нормативного прогнозу — виявлення фа-
кторів, здібних регулювати зміну потреб у місцях для відпочин-
ку. Для виявлення таких факторів використовується процедура
кореляційно-регресійного аналізу. Послідовність будівництва ці-
льових етапів прогнозування містить вимоги до виявлення коре-
ляційного зв’язку між кількістю приїжджих відпочиваючих з єм-
кістю засобів розміщення і рівнем розвитку сфери рекреаційно-
туристичних послуг.
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Наявність різноманіття природно-рекреаційних ресурсів, нерів-
номірність їх розміщення та освоєння, різний рівень урбанізації
території, необхідність реалізації стратегічних і тактичних цілей
обумовлюють використання багаторівневої схеми формування
стратегій природокористування.

М. С. Нудельман допускає, що можливо існування трьох загаль-
них стратегій розвитку рекреаційно-туристичної сфери у регіоні
[8, с. 39—41]. Це стратегії спеціалізації господарства регіону з
обслуговування відпочиваючих, пріоритетності розвитку рекреа-
ційно-туристичної сфери та орієнтації на задоволення внутріш-
нього попиту в оздоровчих послугах.

Реалізація першої стратегії передбачається у регіонах з унікаль-
ними природно-рекреаційними ресурсами і умовами. При цьому
формується внутрішній та зовнішній попит на послуги підпри-
ємств сфери відпочинку. Попит на послуги рекреаційно-турис-
тичної сфери визначається господарською спеціалізацією регіо-
ну, а розвиток інших суміжних, допоміжних і обслуговуючих ла-
нок регіонального господарства підпорядкований потребам про-
філюючої галузі економіки.

У разі, коли на території регіону знаходиться значний за обсяга-
ми природно-рекреаційний потенціал, якого достатньо для задово-
лення оздоровчих потреб місцевого населення і обслуговування зов-
нішніх потоків відпочиваючих, доцільно використовувати стратегію
пріоритетності розвитку рекреаційно-туристичної сфери. Вважаєть-
ся ефективним використовувати таку стратегію розвитку для регіо-
нів, що мають одну із двох характерних рис.

Перша риса полягає у тому, що на території регіону поряд з
природно-рекреаційними ресурсами знаходяться інші, економіч-
на цінність використання яких співставна з ефектом від організа-
ції рекреаційно-туристичної діяльності. За таких умов, виникає
необхідність у формуванні методики оцінки окремих територій з
точки зору найбільш оптимального використання у національно-
му господарстві. Для ефективного вирішення такої наукової проб-
леми рекомендовано проводити функціональне зонування тери-
торії. А саме, виділення зон переважно для міського будівництва
і розміщення промисловості; розвитку сільського господарства;
рекреаційно-туристичного використання; розвитку сільського го-
сподарства; територій з особливим режимом збереження природ-
ного середовища [8, с. 41].

Друга характерна риса стосується транспортно-географічного
положення території [11, с. 293]. Вигідне транспортно-геогра-
фічне положення означає територіальну близькість до центрів
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формування рекреаційно-туристичних потреб чи наявність транс-
портних магістралей, що є потенційними коридорами потоків зо-
внішніх відпочиваючих. При цьому, регіон має незначний природ-
но-рекреаційний потенціал, у структурі якого значна частка при-
родно-рекреаційних ресурсів.

Стратегічна орієнтація на задоволення внутрішнього попиту в
оздоровчих послугах доцільна у тому випадку, коли у регіоні не-
має унікальних та особливо цінних природно-рекреаційних ре-
сурсів, або їх частка незначна. Диверсифікований розвиток рек-
реаційно-туристичної сфери відбувається під впливом підвище-
ного внутрішнього попиту на оздоровчі послуги. Характерною
рисою економіки такого регіону є пріоритетний комплексний
розвиток інших галузей національного господарства, що побічно
впливають на функціонування рекреаційно-туристичної сфери.

Загальна стратегія регіонального розвитку рекреаційно-ту-
ристичної сфери має бути орієнтована на наявність цінних оздо-
ровчих властивостей території. Але, нині розвиток ринків оздо-
ровчих послуг за умов нестабільності економіки характеризуєть-
ся переважанням пропозиції над попитом. Отже, при формуванні
загальної стратегії регіонального розвитку рекреаційно-турис-
тичної сфери, слід враховувати існуючі потреби на ті оздоровчі
послуги, що можуть бути запропоновані в регіоні.

Орієнтація на певного споживача потребує формування нової
концепції розвитку сфери оздоровлення. У ретроспективному ана-
лізі української економіки, концепція розвитку рекреаційно-
туристичної сфери була націлена на проектування певного оздо-
ровчого продукту, а потім на створення попиту. Це означає орієн-
тацію на невивчений ринок.

Ринкові умови господарювання трансформували таку концеп-
цію у нову, де основу якої складають не тільки можливості при-
родно-рекреаційного та культурно-пізнавального потенціалів те-
риторії, а і суспільний попит на конкретний вид рекреаційно-
туристичної послуги.

На другому рівні формування стратегії розвитку рекреаційно-
туристичного природокористування враховуються фактори, що
визначають умови її функціонування. Різноманітність стратегій
розвитку обумовлена внутрішньою локалізацією оздоровчої діяль-
ності. На цьому етапі формування стратегії доцільно провести
ранжування переліку цілей розвитку окремих територій.

Програмно-цільовий підхід вимагає формування стратегій для
кожного адміністративного району. Для визначення пріоритетно-
сті цілей доцільно провести групування адміністративних тери-
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торій на основі найбільш значимих типологічних ознак. Основ-
ними показниками розвитку рекреаційно-туристичного природо-
користування може бути кількість місць для організації відпочи-
нку у природному середовищі та потреби в них місцевого насе-
лення. Саме ці показники слід використовувати для проведення
типології адміністративних районів.

Крім стратегічних цілей у стратегії розвитку рекреаційно-
туристичного природокористування доцільно використовувати
тактичні цілі. На відміну від стратегії, під тактикою слід розуміти
короткострокові і адаптивні дії для досягнення довгострокових
стратегічних цілей [6, с. 12]. Так, тактика еколого-економічного
розвитку рекреаційно-туристичної діяльності являє собою сукуп-
ність короткострокових і адаптивних дій впливу на хід процесів
природокористування для поетапної реалізації стратегії. Вона є
гнучкою формою реалізації стратегії і здійснюється в рамках об-
ґрунтованих стратегічних цілей.

Третій рівень формування регіональної стратегії розвитку ре-
креаційно-туристичного природокористування зводиться до по-
будови тактичних цілей. Такі цілі встановлюють етапи залучення
територій з цінними оздоровчими властивостями до господарсь-
кого використання, збільшення кількості номерів у засобах роз-
міщення і збільшення об’єму рекреаційно-туристичних послуг.

Висновки. В якості висновків можна зазначити, що для фор-
мування ефективно функціонуючої рекреаційно-туристичної сфе-
ри регіону необхідні активні і стратегічно продумані дії держави.
Стратегія рекреаційно-туристичного природокористування ста-
новить нормативний документ, де у концентрованому вигляді
представлено пріоритети державної влади у сфері використання
природних ресурсів для цілей оздоровлення населення.
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