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ІННОВАЦІЙНА СТРУКТУРА  
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ  
ТА ФАКТОРИ ЙОГО РОЗВИТКУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

У статті досліджено функціонально-цільову структуру туристично-рекреаційного комплексу на 
регіональному рівні. Теоретико-методологічною основою дослідження є праці вітчизняних та зару-
біжних учених у теорії інновації та інноваційної діяльності, проблем розвитку підприємницької діяль-
ності у сфері туризму, регіональної економіки. З огляду на наявну умовність і спрощеність запропоно-
ваної автором схеми структури туристично-рекреаційного комплексу можна простежити еволюцію 
магістральних напрямів розвитку національного туризму й виявити в них інноваційну складову час-
тину. Виявлено основні визначальні макроекономічні фактори цієї структури, а саме наявність пла-
тоспроможного попиту; імпульс розвитку, створений суміжними галузями (ефект мультипліка-
тора); інвестиції. Визначено фактори, що гальмують розвиток внутрішнього туризму.

Ключові слова: туризм, інновації, структура, регіон, розвиток, фактор.

Постановка проблеми. Туристична індустрія – це 
складна система, яка характеризується багатоцільо-
вим характером споживання послуг, значним числом 
міжгалузевих зв’язків, багатокомпонентністю своєї 
матеріально-технічної бази та інфраструктури. Ці осо-
бливості туристичної індустрії зумовлюють складність 
структури інноваційного туристично-рекреаційного 
комплексу регіону. З організаційної точки зору туризм 
може бути як організованим, так і неорганізованим 
(так званий дикий туризм, коли поїздка планується 
туристом самостійно). При цьому туристично-рекреа-
ційний комплекс регіону має обслуговувати потоки як 
організованого, так і неорганізованого туризму, при-
чому його функціональна структура повинна відпові-
дати цілям різних груп споживачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання 
розвитку туризму на території України вже впродовж 
кількох десятиліть перебувають у центрі уваги нау-
ковців. Найбільший інтерес у зв’язку з цим станов-
лять праці Л. Агафонової, В. Азара, В. Безносюка, 
М. Біржакова, І. Валентюк, М. Волошина, П. Гамана, 
В. Євдокименка, І. Зоріна, В. Квартальнова, В. Кифяка, 
Т. Кисельова, М. Корецького, О. Короля, М. Крачила, 
Р. Ларіна, О. Любіцевої, Г. Папіряна, В. Сеніна, В. Сідо-
рова, Е. Сокол, Ю. Стрельцова, Т. Ткаченка, В. Федор-
ченка, А. Якимовича.

Аналіз змісту наявних досліджень свідчить про те, 
що загальна література інноваційної діяльності була 
орієнтована переважно на інновації у сфері промис-
ловості, транспорту та засобів зв’язку. Суттєво менше 

приділено уваги вивченню інновацій у сфері туризму. 
Наявні праці розкривають головним чином іннова-
ційні технології у сфері менеджменту щодо створення 
нових методів планування та прогнозування туристич-
ної діяльності.

Формулювання цілей статті. Мета статті полягає 
в дослідженні інноваційної структури туристичного 
комплексу регіону та факторів його розвитку.

Виклад основного матеріалу. З точки зору цілей, 
які переслідують споживачі туристичних послуг, 
туризм з достатньою мірою умовності можна розді-
лити на дві такі основні групи: власне туризм, який 
реалізує пізнавальні та інші духовно-інтелектуальні 
цілі; рекреація, яка реалізує цілі відновлення здоров’я 
та працездатності населення.

Рекреація поділяється на лікувально-профілактичну 
й спортивно-оздоровчу складові частини. При цьому 
зазначені агреговані групи туризму вимагають відпо-
відного розвитку спеціалізованої матеріально-техніч-
ної туристичної бази та інфраструктури. Так, неорга-
нізований туризм базується переважно на готельному 
господарстві, приватному житловому секторі та розга-
луженій мережі якісного громадського харчування.

Організований туризм передбачає домінуючий роз-
виток мережі готелів необхідної «зірковості» разом 
із системою харчування (напівпансіон, принцип «все 
включено»). Лікувально-профілактичний туризм ґрун-
тується на діяльності підприємств курортно-сана-
торного типу, які надають бальнеологічні послуги. 
Спортивно-оздоровчий туризм вимагає наявності 
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спортивних баз, які наповнені відповідним спортив-
ним інвентарем і тренерським персоналом; таборів для 
розміщення як любителів, так і професійних спортсме-
нів; невеликих готелів зі спеціалізованим обладнанням 
для гірськолижного відпочинку тощо.

Незважаючи на наявну умовність і спрощеність 
запропонованої автором схеми структури туристично-
рекраційного комплексу (далі – ТРК) (рис. 1), вона дає 
змогу простежити еволюцію магістральних напрямів 
розвитку національного туризму та виявити в них 
інноваційну складову частину.

У дореформений період у структурі українського 
ТРК переважали лікувально-профілактичний і спор-
тивно-оздоровчий види туризму. Була потужна мате-
ріально-технічна база, а саме мережа санаторіїв, пан-
сіонатів, будинків відпочинку, туристичних таборів, 
путівки в які надавалися, як правило, на пільгових 
умовах через профспілки. Інтенсивно розвивалася 
курортологія, яка забезпечувала ці об’єкти туризму 
кваліфікованим медичним персоналом. Для масо-
вого споживача були доступні також спортивні види 
туризму, головним чином пішохідні маршрути по 
мальовничих місцях. Певну, але не дуже велику частку 
в ТРК цього періоду мав неорганізований туризм, 
головним чином рекреаційний, тобто відпочинок на 
морі (Чорне, Азовське) на базі приватного житлового 
сектора. З огляду на закритість економіки всі турис-
тичні послуги розвивалися переважно в рамках вну-
трішнього туризму.

В перше десятиліття пореформеного періоду 
здійснено істотну трансформацію структури ТРК. 
У зв’язку з тим, що сталося відкриття економічних 
кордонів, а також відбувся вихід колишніх республік 
СРСР зі складу єдиної держави, почав стрімко розви-
ватися організований виїзний туризм за західноєвро-
пейським зразком, тобто на 
базі сучасних готелів і систем 
напівпансіону та «все вклю-
чено». Тоді це стало серйозною 
інновацією для національного 
ринку туристичних послуг, яка 
забезпечила його швидке зрос-
тання. Хлинув за кордон потік 
українських туристів, не тільки 
збільшивши обсяг послуг виїз-
ного туризму, але й зумовивши 
феноменально швидкий розви-
ток національного туристич-
ного ринку загалом.

Однак при цьому були 
майже повністю втрачені пози-
ції щодо внутрішнього рекре-
аційного туризму, де в Укра-
їні були суттєві досягнення й 
напрацьовані певні традиції 
курортної справи.

Нині структура ТРК біль-
шості регіонів змінюється не 

так стрімко. Найбільш можливими є такі трансформа-
ції структури ТРК регіонів.

1) Поява нових видів послуг у пізнавально-рекреа-
ційному туризмі. До них належать такі види туризму, 
як етнографічний, екологічний, агротуризм. Поява 
нових видів туристичних послуг означає реалізацію 
поглиблено-диференційованого підходу до таких 
видів потреб населення, які ще не охоплені традицій-
ним туризмом. Так, останнім часом набирає силу рух 
«зелених». Екотуризм дає змогу більш ефективно реа-
лізовувати стратегію їх діяльності на базі поєднання 
заходів щодо проведення нарад, конференцій і семіна-
рів з відвідуванням природоохоронних зон, заповідни-
ків і відпочинком.

2) Поява нових видів послуг у сфері рекреації. 
Тут мається на увазі не тільки відновлення матері-
ально-технічної частини бальнеологічних курортів 
і забезпечення туристів сучасним рівнем комфорту 
та медичного обслуговування, але й надання клієн-
там СПА-процедур на базі морської води, місцевих 
мінеральних джерел і грязей. При цьому необхідно, з 
одного боку, вивчення міжнародного досвіду надання 
аналогічних послуг (наприклад, у Карлових Варах), а з 
іншого боку, проведення інноваційних наукових розро-
бок у спеціалізованих лабораторіях та інститутах задля 
виявлення синергетичного ефекту корисної дії на орга-
нізм людини морських і мінеральних вод разом із засо-
бами сучасної косметології, фармакології. Запозичення 
в цій сфері неможливо, що визначає необхідність роз-
роблення інноваційної туристичної послуги.

3) Посилення тенденції придбання споживачем 
багатоцільового пакета туристичних послуг. Як уже 
зазначалося, нині здійснюється перехід від моделі 
туризму “3S” (“Sea, Sun, Sand”), орієнтованої тільки на 
пасивний відпочинок, найчастіше відпочинок на морі, 

Рис. 1. Функціонально-цільова структура ТРК регіону
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до моделі “3L” (“Lore, Landscape, Leisure”), яка перед-
бачає збільшення ролі культуро-пізнавальних мотивів 
туризму (“Lore”), що поєднують з відпочинком і отри-
манням позитивних емоцій від природи (“Landscape, 
Leisure”). Крім того, реалізуються інші комбінації, най-
частіше спорт і відпочинок, лікування й відпочинок; 
для молоді – спорт, розваги, пізнавальні цілі тощо.

4) Збільшення частки неорганізованого виїзного та 
в’їзного туризму. Це обумовлено дією таких факторів, 
як поширення через мережі Інтернет, що дає змогу 
здійснювати замовлення квитків та бронювання готелів 
у будь-якій країні світу в онлайн-режимі; підвищення 
рівня знань іноземних мов, яке долає мовні бар’єри й 
розширює можливість безпосереднього спілкування; 
накопичення досвіду зарубіжних поїздок; зростання 
рівня добробуту значної частини населення; наявність 
розвиненої інфраструктури харчування та проживання 
неорганізованих туристів; витратний фактор, тобто 
зниження вартості туристичної поїздки, оскільки її 
планування здійснюється туристом самостійно, без 
посередників. Нині слід очікувати на збільшення цієї 
частки внаслідок масових банкрутств туристичних 
фірм на національному ринку й втрати довіри до них 
значної частини місцевого населення. Відповідно, ТРК 
регіону має забезпечити комфортне обслуговування 
цієї частини туристів, свободу своїх дій.

Вищеназвані й нові тенденції дають змогу найкра-
щим чином сформувати структуру інноваційного ТРК 
регіону. При цьому для інноваційного ТРК регіону 
частка платних послуг, що належать до інноваційних, 
має становити, на думку автора, не менше 10–15% від 
загальної вартості послуг, що надаються.

До основних макроекономічних чинників, що 
визначають структуру інноваційного ТРК регіону, 
належать такі [1–3].

1) Наявність платоспроможного попиту на турис-
тичні послуги, зокрема інноваційні. При цьому з 
огляду на особливості інновації як особливого фено-
мена для забезпечення попиту на нові послуги над-
звичайно важливими є роль реклами й відповідне їх 
інформаційне обслуговування.

2) Імпульс зростання, що створюється системою 
міжгалузевих зв’язків туризму із суміжними галу-
зями. Отже, виникає ефект саморозвитку або муль-
типлікативний ефект. Слід враховувати, що, крім 
системи матеріально-речових міжгалузевих потоків, 
є також зворотний зв’язок по фінансових каналах 
(податки, бюджет), який визначає обсяг потенційно 
можливих інвестицій у туристичну галузь. Іннова-
ційна складова частина ТРК регіону підсилює дію 
зворотних зв’язків і, відповідно, збільшує зазначені 
мультиплікативні ефекти.

3) Інвестиційний фактор. Туристична індустрія є 
капіталомісткою сферою національного господарства, 
оскільки передбачає, по-перше, масштабне будівни-
цтво (готелів, пансіонатів тощо), а по-друге, створення 
транспортної та побутової інфраструктури, що забез-
печує якісні туристичні послуги.

З огляду на досить високу рентабельність ТРК регі-
ону є інвестиційно привабливим для приватних інвес-
торів (як вітчизняних, так й іноземних). Однак повно-
цінне рішення інвестиційного питання для туристичної 
галузі неможливо без участі держави, яке має брати 
участь в інвестиційному процесі не тільки шляхом 
прямих інвестицій, але й з використанням механізму 
державно-приватного партнерства. Інноваційна компо-
нента туристичного бізнесу вимагає додаткових інвес-
тицій та збільшує значимість цього чинника.

4) Державна підтримка розвитку туризму. Дер-
жавна підтримка й регулювання туристичного бізнесу 
є важливими ланками в національному господарстві 
будь-якої країни. У сфері туризму переплітаються най-
різноманітніші суспільно-політичні інтереси, у зв’язку 
з чим з’являються пріоритети державної політики.

В економічному секторі туристичний бізнес є 
одним з провідних й таких, що має найбільш динаміч-
ний розвиток, секторів національного господарства, 
що впливає на розвиток його ключових галузей, таких 
як будівництво, транспорт і зв’язок, сільське госпо-
дарство, виробництво товарів народного споживання, 
тобто виступає своєрідним каталізатором усього соці-
ально-економічного розвитку.

В політичному секторі він сприяє стабілізації між-
народних та міжетнічних відносин, взаєморозуміння 
народів різних національностей, формуванню дружніх 
зв’язків між представниками різних національностей 
та їх взаємної поваги до особливостей культурного та 
історичного розвитку держави.

У соціальній сфері значення туризму полягає в під-
тримці здоров’я людей, забезпеченні їх зайнятості, 
раціональному використанні вільного часу, вихованні 
дбайливого ставлення до навколишнього середовища, 
збереженні екології тощо.

У духовній сфері туризм є значущим як фактор 
підвищення освітнього й загальнокультурного рівня 
населення, а також збереження культурно-історичних 
традицій.

Важливою характеристикою структури інновацій-
ного ТРК регіону є співвідношення в’їзного та вну-
трішнього туризму. У зв’язку з цим автором виявлена 
система чинників, які перешкоджають формуванню 
сприятливого для національної економіки співвідно-
шення туристичних потоків.

До факторів, які гальмують розвиток внутріш-
нього та в’їзного туризму, належать [1–5] низький 
рівень розвитку туристичної інфраструктури, перш за 
все доріг, засобів зв’язку, впорядкованих туристичних 
комплексів і пансіонатів, що відповідають світовому 
рівню; недостатнє інвестування в туристичну інду-
стрію; невисока якість надання туристичних послуг, 
що не дає змоги успішно конкурувати національному 
туризму із закордонним. Традиційно національний 
сервіс міг похвалитися лише своєю «ненав’язливістю». 
Ці «традиції» зберігаються багато в чому досі й не від-
повідають запитам не тільки зарубіжних туристів, які 
звикли до високого рівня якості споживаних ними 
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послуг, але й громадян України, що побували за кор-
доном. До того ж слід відзначити неконкурентоспро-
можність національного туризму на світовому ринку 
послуг за співвідношенням «ціна – якість». Нині кра-
їни, орієнтовані на розвиток туризму (Туреччина, Єги-
пет тощо), здійснюють гнучкий диференційований 
підхід до задоволення попиту на туристичні послуги й 
можуть запропонувати туризм різної категорії якості за 
відносно невисокими цінами, охоплюючи різні за при-
бутковістю верстви населення. Іншими словами, зараз 
і якісніше, і дешевше можна відпочити за кордоном. 
Дані з вивчення попиту на туристичні поїздки свідчать 
про те, що значна кількість громадян хотіла би подо-
рожувати Україною, однак існують відносно низькі 
доходи українських громадян, які загалом не можна 
порівнювати з доходами населення інших країн.

Подолання гальмуючих чинників зростання 
туризму – це важливе завдання, яке не може бути вирі-
шене без розроблення інноваційної стратегії розвитку 
цієї галузі. Це обумовлено причинами як макрорівня, 
так і мезорівня.

Висновки. Розглядаючи роль туризму в розвитку 
регіонального та національного господарства, можемо 
стверджувати, що ця галузь нині є однією з провідних 
та тих, що має найбільш динамічний розвиток, серед 
галузей економіки. За швидким темпом зростання він 
визнаний економічним феноменом століття. Туризм 
здійснює великий вплив на ключові сектори економіки, 
зокрема транспорт, зв’язок, будівництво, сільське госпо-
дарство. Отже, розроблення методології інноваційного 
розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону 
в умовах ринкової економіки є актуальною. По-перше, 
будь-яка галузь повинна розвиватися в контексті загаль-
ної глобальної концепції розвитку країни. Нині Украї-
ною взятий курс на перехід від моделі енерго-сировин-
ного розвитку до економіки інноваційного типу. Отже, 
індустрія туризму має відповідати вимогам сучасного 
етану розвитку економіки. По-друге, з галузевої точки 
зору тільки інноваційний підхід дає змогу забезпечити 
підвищену ефективність цієї сфери і в умовах дефіциту 
інвестицій та недостатності інфраструктури створити 
імпульс її сталого економічного зростання.
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