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Анотація. В статті досліджено теоретичні та прикладні засади розвитку сфери туризму на території 

Запорізької області. Проаналізовано рекреаційний потенціал Запорізької області та характер його викорис-
тання. Доведено необхідність стимулювання розвитку форм сільського туризму. Сформульовано основні на-
прямки ефективного функціонування регіонального туристичного бізнесу в Запорізькій області. Обґрунтовано 
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STRATEGIC DIRECTIONS OF THE TOURIST INDUSTRY 

DEVELOPMENT IN THE ZAPORIZHYA REGION 

 
Abstract. Introduction. Under the current conditions, the problem of ensuring the socio-economic development of 

the regions is of particular importance, given the prolonged crisis situation of the national economy. In our opinion, 

special attention should be paid to the forms and types of tourism, the functioning of which has hitherto been insuffi-

ciently widespread and the basis of which is rural households. Some aspects of the regional policy to promote tourism 

development need to be further explored, given its multifaceted nature and the place of small businesses in the service 

sector. The purpose of this article is to develop and substantiate the strategic foundations for the development of the 

tourism industry in the Zaporizhzhya region, taking into account the socio-economic and cultural importance of a num-

ber of its varieties. Results. The results of the study proved the need to change approaches to the regional policy of 

promoting tourism in the Zaporizhya region. It is proved that the historical, cultural and natural-climatic potential of 

the region is not used enough. The main aspects of the Strategy for the development of tourism in the Zaporizhzhia re-

gion for the period 2020-2025. 

The strategy is based on the principles of the factor-rotational concept of economic development, according to 

which the key to effective functioning of business entities at the present stage is to improve the skills of employees on the 

basis of active creation, processing and practical use of information material. Also, the scientific basis was the provi-

sion of the concept of socially responsible business. Conclusions. The paper outlines the strategic directions of the state 

policy of promoting the development of tourist activities in the Zaporizhzhya region. The proposed measures are based 

on the principles of socially responsible business conduct as a form of expression of the concept of sustainable devel-

opment of society. The necessity of expanding the directions of tourist activity, the resource base of which is rural 

households (rural green tourism, ecological tourism, gastronomic tourism, etc.) has been proved. The importance of 

proper information support for the development of tourist activity in the region and the creation of a network of region-

al laboratories to study the local features of the functioning of the tourism industry are substantiated. 
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Постановка проблеми. В сучасних умо-

вах проблема забезпечення соціально-

економічного розвитку регіонів набуває осо-
бливого значення, враховуючи тривалий 
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кризовий стан національної економіки, дис-
танціювання представників державних ін-
ституцій від вирішення системних проблем 
соціуму та бізнес-середовища, перекладання 
цих завдань на управлінців місцевого рівня. 
Необхідність розробки дієвих заходів стиму-
лювання підприємницької активності обумо-
влює обов’язковість детального вивчення 
наявного ресурсного потенціалу (природно-

кліматичний, соціально-культурний, людсь-
кий, матеріально-технічний, фінансовий то-
що), як основи для відбудови існуючих та 
розвитку нових напрямків господарської дія-
льності. Враховуючи зазначені обставини, 
дослідження стратегічних напрямків розвит-
ку туристичної діяльності на території Запо-
різької області є надзвичайно актуальною. 
Особливу увагу, на нашу думку, необхідно 
приділяти формам та видам туризму, функ-
ціонування яких дотепер мало недостатньо 
масовий характер і основою яких є сільські 
домогосподарства.     

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Специфіка розвитку туристичної галузі 
як складової національної економіки, зокре-
ма, сучасні проблеми функціонування націо-
нального аграрного туризму висвітлювалися 
в роботах Л.В. Забуранної, М.Й. Маліка, 
Я.М. Надворняк та ін. Особливості здійснен-
ня економічної діяльності сільськими домо-
господарствами, беручи до уваги їх соціаль-
но-економічну природу, знайшли своє відо-
браження в роботах І.В. Коблянської, І.В. 
Свиноуса, О.В. Чаянова та ін. Разом з цим, 
на нашу думку, потребують подальшого ви-
вчення окремі аспекти регіональної політики 
сприяння розвитку туристичної діяльності, 
враховуючи її багатогалузевий характер та 
місце малих форм господарювання в даному 
напрямку сфери послуг. 

Мета статті – розробка та обґрунтування 
стратегічних засад розвитку туристичної га-
лузі в Запорізькій області, беручи до уваги 
соціально-економічне та культурне значення 
цілої низки її різновидів.   

Основні результати дослідження. Необ-
хідно відмітити, що існуючі регіональні про-
грами стимулювання розвитку туризму, по-

перше, спрямовані на використання наявного 
ресурсного потенціалу, а, по-друге, розгля-
дають його лише у курортно-рекреаційній та 

історико-культурній площинах. В останньо-
му випадку увага акцентується лише на 
пам’ятках загальнонаціонального масштабу 
(козацький острів Хортиця та Кам’яна моги-
ла).  

Аналізуючи зміст «Стратегії регіонально-
го розвитку Запорізької області на період до 
2020 року», прийнятою та реалізованою За-
порізькою обласною державною адміністра-
цією, необхідно відмітити, що в якості рек-
реаційних ресурсів розвитку туристичного 
бізнесу в Запорізькій області наводяться ку-
рорт державного значення Бердянськ, місто 
Приморськ та селище Кирилівка, як курортні 
центри. Відмічається також факт існування 
близько 500 оздоровчих закладів, а також 30 
садиб зеленого туризму[8]. 

Якщо не брати до уваги зелені садиби, пе-
реважна більшість курортних закладів була 
створена ще за радянських часів, а сьогодні 
їх діяльність спрямована на підвищення рів-
ня сервісу та удосконалення матеріально-

технічної бази. Характеризувати даний тип 
розвитку як інтенсивний можна лише по від-
ношенню до застарілого обладнання, в той 
час як даний процес є банальною заміною 
зношених основних засобів тими, які вико-
ристовуються на даний момент. 

Єдиним новим напрямком туристичної ді-
яльності в регіоні, на нашу думку, можна 
вважати садибний туризм, сприяння розвит-
ку якого є особливо важливим, враховуючи 
селоутворюючу та селоформуючу роль сіль-
ських домогосподарств, що є ресурсною ос-
новою даного напряму господарської діяль-
ності. Водночас темпи розбудови зазначеної 
форми туризму є досить повільними, а сам 
процес практично не відслідковується регіо-
нальними статистичними органами. 

Так, результати стратегічного аналізу со-
ціально-економічного розвитку Запорізької 
області свідчать про високий рівень тінізації 
бізнесу у сфері туризму. Зазначається, зок-
рема, що статистичні дані не відповідають 
реальній інформації щодо обсягів туристич-
ного потоку в області, а також кількості 
юридичних та фізичних осіб, які працюють у 
цій сфері. [7] 

Незважаючи на те, що даний процес приз-
водить до негативних соціально-економічних 
наслідків (недоотримання коштів у центра-
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льний та місцевий бюджети, недофінансу-
вання інфраструктурних проектів тощо), від-
критим залишається питання залучення за-
значених юридичних та фізичних осіб до 
процесу регіонального розвитку. Їх роль у 
формуванні дохідної та витратної частин мі-
сцевих бюджетів мізерна, вони функціону-
ють в умовах «дикого ринку» чистої конку-
ренції.  

Аналогічно було здійснено аналіз істори-
ко-культурної складової туристичного поте-
нціалу Запорізької області. В «Стратегії регі-
онального розвитку Запорізької області на 
період до 2020 року» увага акцентується пе-
реважно на значенні острова Хортиця, його 
місця в історії рідного краю, починаючи з 
давньоруських часів. Вказується також факт 
знаходження на території області 25 музей-
них закладів (23 з них комунальні), у тому 
числі, музеї 2-х національних заповідників. 
Крім цього, існує 8436 пам’яток історії та 
культури, з них 6654 – пам’ятки археології, 
1725 – історії, 37 – монументального мистец-
тва; 20 – науки і техніки. До Списку історич-
них населених місць України включено 6 на-
селених пунктів: Запоріжжя, Бердянськ, Ме-
літополь, Токмак, Оріхів, Гуляйполе. [8] 

Дослідження свідчать, що переважна бі-
льшість наявних об’єктів культурної спад-
щини та історико-культурної інфраструктури 
були створені до 1991 р. і сучасний стан фу-
нкціонування історико-культурного туризму 
в Запорізькій області потребує суттєвого по-
ліпшення. На необхідності нарощення тури-
стично-рекреаційного потенціалу регіону 
наголошується в «Проекті стратегії соціаль-
но-економічного розвитку Запорізької облас-
ті до 2027 року». 

В даному документі, зокрема, сформульо-
вано наступні напрямки: 

- розвиток туристичних продуктів та 
мереж;  

- туристична промоція області, підтримка 
інноваційних проектів, культурно-

мистецьких заходів, що формують імідж 
регіону: 

- просування історико-культурного 
туризму[7]. 

Незважаючи на численні організаційні 
проблеми, за рахунок сприятливих природ-
но-кліматичних умов та наявного інфрастру-

ктурного забезпечення протягом 2014-2018 

років на території Запорізької області спо-
стерігалося зростання показників діяльності 
туристичного бізнесу. Згідно статистичних 
даних, щорічно регіон в середньому відвіду-
вало від 15 до 16 тисяч осіб. Суттєво зріс об-
сяг туристичного збору. Зокрема, у 2018 р. 
даний показник збільшився порівняно з ми-
нулим роком на 33%. 

Як свідчать дослідження, туристична га-
лузь Запорізької області має значний потен-
ціал для подальшого розвитку. Разом з цим, 
на нашу думку, необхідним є внесення сут-
тєвих змін до організаційних підходів щодо 
розробки державних заходів сприяння ефек-
тивного функціонування регіонального тури-
зму. Враховуючи зазначені обставини, нами 
розроблено основні аспекти Стратегії розви-
тку туристичної діяльності в Запорізькій об-
ласті на період 2020-2025 рр. 

В основу стратегії закладено принципи 
факторно-ротаційної концепції економічного 
розвитку, у відповідності до яких запорукою 
ефективного функціонування господарюю-
чих суб’єктів на сучасному етапі є підви-
щення кваліфікаційного рівня працівників на 
основі активного створення, обробки та 
практичного застосування інформаційного 
матеріалу. Науковою базою дослідження 
слугували також положення концепції соціа-
льно-відповідального ведення бізнесу, яка 
передбачає встановлення взаємовигідних 
зв’язків між представниками регіонального 
бізнесу, місцевими владними інститутами та 
громадою з метою забезпечення соціального 
миру та злагоди в суспільстві.  

Слід відзначити, що процес залучення ту-
ристів, перш за все, передбачає креативний 
підхід до здійснення економічної діяльності, 
в рамках якого можливим є створення нових 
туристичних об’єктів, які не обов’язково ку-
льтурно пов’язані з місцевою історією. Саме 
тому основні зусилля по розвитку туристич-
ного потенціалу, пропонуємо спрямувати на 
сільський зелений туризм, екологічний ту-
ризм, фестивальний туризм, гастрономічний 
туризм, рекреаційний туризм (табл.1). 

На даний момент переважна більшість на-
ведених різновидів (зокрема, екологічний та 
гастрономічний туризм) займає незначний 
відсоток у загальній структурі туристичних 
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послуг. Ця ситуація є об’єктивним наслідком 
стратегії, яку обрали юридичні та фізичні 
особи, зайняті у даному виді підприємниць-
кої діяльності. Зокрема, суб’єкти приватного 
бізнесу основну увагу в підприємницькій ак-
тивності звертають на рекреаційну складову. 
При цьому необхідно відмітити, що практи-
чна реалізація відбувається саме в напрямку 
відпочинку і розваг, а не рекреації в класич-

ному вигляді, тобто оздоровлення, віднов-
лення затрачених сил. Функціонування дер-
жавних або відомчих оздоровчих закладів 
має більш виважений в рекреаційному плані 
характер, проте суттєво залежить від фінан-
сування та (у випадку відомчого підпорядку-
вання) галузевої спеціалізації головної стру-
ктури. 

Таблиця 1 

Стратегічні напрями та прогнозовані результати державної політики 
сприяння розвитку видів туристичної діяльності в Запорізькій області* 
Сфера дія-

льності Стратегічні напрямки Прогнозовані результати 

Сільський 
зелений ту-

ризм 

збільшення кількості зелених 
садиб 

створення нових робочих місць, популя-

ризація сільської місцевості, відроджен-ня 
сільської місцевості 

відновлення культурно-істо-

ричних, природних, архі-
тектурних пам’яток регіону 

підвищення туристичного потоку в регіо-
ни 

відновлення об’єктів соці-
альної  інфраструктури 

зростання національних та іноземних ту-
ристичних потоків 

покращення якості туристи-

чних послуг, адаптація до 
європейських стандартів гос-
тинності 

поліпшення соціально-економічного ста-
тусу сільських територій 

інформаційне забезпечення 
розвитку туризму 

підвищення популярності сільського зеле-
ного туризму на внутрішньому та зовніш-
ньому туристичному ринку 

підготовка висококваліфіко-

ваних кадрів 

поглиблення співробітництва з закладами 
вищої освіти, підвищення організаційного 
рівня ведення туристичного бізнесу 

Екологічний 
туризм 

окультурення природних зон 
покращення екологічного середовища ре-
гіону 

створення екологічно чистих 
ділянок для відпочинку 

оздоровлення населення 

залучення місцевих жителів 
до охорони навколишнього 
середовища 

покращання природоохоронної діяльності 

створення нових екологічних 
маршрутів 

збільшення національного і іноземного 
туристичного потоку, популяризація краю, 
створення нових робочих місць 

екологічне навчання 
формування екологічної свідомості серед 
населення 

Фестиваль-

ний туризм 

організація проведення  що-
річних масових культурних 
заходів 

збільшення національного і іноземного 
туристичного потоку, популяризація імі-
джу краю, створення нових робочих місць, 
нові надходження до місцевих бюджетів 

підтримка традицій націона-
льних меншин 

підвищення культурного рівня населення, 
популяризація іміджу краю 
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проведення культурних галу-
зевих заходів 

реклама галузі та конкретних виробників, 
економічний, соціальний розвиток регіону 

проведення масових навчаль-

них заходів (форуми, тренін-

ги, семінари) 

підвищення освітнього та компетентніс-

ного рівня працівників туристичної сфери 

Гастрономі-
чний туризм 

створення нових гастроно-

мічних маршрутів та турів 

популяризація іміджу краю, підвищення 
рівня інформаційного забезпечення регіо-
нального туризму 

створення гастрономічних 
майстерень, туристичних 
об’єктів в регіоні 

підвищення рівня матеріально-технічного 
забезпечення туристичної галузі 

проведення професійних 
майстер класів, змагань 

підвищення кваліфікаційного рівня пра-
цівників туристичного бізнесу 

Рекреацій-

ний туризм 

забезпечення збільшення кі-
лькості санаторно-курорт-

них закладів 

зростання чисельності вітчизняних та за-
кордонних туристів, збільшення кіль-кості 
висококваліфікованих робочих місць 

створення, відновлення та 
підтримка природних ліку-

вально-оздоровчих місць ві-
дпочинку 

поліпшення екологічної ситуації в регіоні, 
підвищення рівня екологічної відповіда-

льності населення 

формування місцевих зон 
відпочинку 

розвиток малого та середнього бізнесу в 
регіоні 

*Джерело: авторська розробка 

 

Зазначені обставини обумовлюють важ-
ливість активної участі регіональних держа-
вних інститутів у стимулюванні диверсифі-
кованого розвитку місцевого туризму, зок-
рема його малих форм. Здійснення належних 
заходів щодо забезпечення ефективного фу-
нкціонування зазначених напрямків, на нашу 
думку, дозволяє очікувати відповідних ре-
зультатів, як в економічній, так і в соціальній 
площинах.  

Слід відмітити, що практична реалізація 
наведених заходів, сприяння розвитку регіо-
нального туризму дозволяє досягти не тільки 
суто економічних результатів (підвищення 
ефективності функціонування галузі, зрос-
тання надходжень до місцевого та централь-
ного бюджету тощо). Важливою складовою є 
досягнення також і гуманітарних цілей, фор-
мування у населення національно-

патріотичної свідомості, яка базується на іс-
торичних подіях рідного краю, розуміння 
необхідності індивідуальної екологічної від-
повідальності і, перш за все, набуття належ-
них компетентнісних навиків, необхідних 
для успішного ведення туристичної діяльно-
сті. 

Остання обставина обумовлює актуаль-

ність формування на базі регіональних нау-
ково-навчальних центрів мережі наукових 
лабораторій з питань вивчення місцевої спе-
цифіки здійснення туристичної діяльності, 
моніторингу сучасного стану, виявлення 
проблем розвитку та розробки рекомендацій 
щодо їх усунення. 

Лабораторія здійснюватиме моделювання 
різних форм та методів організації туристич-
ної та рекреаційної діяльності, проводитиме 
моніторинг регіонального розвитку туристи-
чного бізнесу згідно організаційно-правової 
та галузевої диференціації. Потенційними 
клієнтами лабораторії є суб’єкти малого аг-
рарного виробництва, орієнтовані на дивер-
сифікацію господарської діяльності, вітчиз-
няні та закордонні туристичні компанії. При 
необхідності Лабораторія може розробляти 
відповідні розділи регіональних програм ро-
звитку малого та середнього бізнесу. Особ-
ливий інтерес результати досліджень лабо-
раторії представлятимуть для місцевих се-
лянських господарств, враховуючи потен-
ційні негативні наслідки загострення конку-
рентної боротьби за земельні ресурси. Бене-
фіціарами лабораторії будуть фізичні та 
юридичні особи, які здійснюють туристичну 
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діяльність у приморській зоні південного 
сходу України. В лабораторії будуть створе-
ні додаткові робочі місця та залучатимуться 
фахівці університету з метою розробки нау-
кового обґрунтованих рекомендацій за ре-
зультатами досліджень або моніторингу. 

Слід відзначити, що основою конкуренто-
спроможного функціонування усіх форм та 
напрямків туристичного бізнесу в сучасних 
умовах є наукове обґрунтування їх діяльнос-
ті. Це, в свою чергу, обумовлює необхідність 
відповідного інформаційного та кадрового 
забезпечення. В результаті зазначених обста-
вин робота лабораторії здійснюватиметься 
на засадах самоокупності. 

Висновки. В сучасних умовах забезпе-
чення розвитку туристичної галузі є важли-
вим напрямом регіональної соціально-

економічної політики. Ефективна експлуата-
ція природно-кліматичного та історико-

культурного потенціалу дозволяє суттєво 
підвищити рівень підприємницької активно-
сті, стимулюватиме наповнення місцевого та 
центрального бюджетів, позитивно вплива-
тиме на рівень добробуту населення, упові-
льнюватиме процеси депопуляції. 

Слід відмітити, що розвиток даного на-
прямку підприємницької діяльності в Запорі-
зькій області ускладнюється низьким рівнем 
диверсифікації, намаганням підприємців у 
переважній більшості застосовувати відомі 
рекреаційні моделі, недостатнім рівнем ак-
тивності регіональних владних інститутів. 
Враховуючи зазначені обставини, в роботі 
сформульовано стратегічні напрями держав-
ної політики сприяння розвитку видів турис-
тичної діяльності в Запорізькій області.  

В основу запропонованих заходів покла-
дені принципи соціально відповідального 
ведення бізнесу, як форма вираження конце-
пції сталого розвитку суспільства. Доведено 
необхідність поширення напрямів туристич-
ної діяльності, ресурсною основою яких є 
сільські домогосподарства (сільський зеле-
ний туризм, екологічний туризм, гастроно-
мічний туризм тощо). Обґрунтовано важли-
вість належного інформаційного забезпечен-
ня розвитку туристичної діяльності в регіоні 
та створення мережі регіональних лаборато-
рій дослідження місцевих особливостей фу-
нкціонування сфери туризму.  
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