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У статті розглянуто актуальні питання розвитку туристичної сфери регіону. Визначено 
поняття «туристичний продукт регіону» та «туристична пропозиція регіону». Досліджено 
питання формування та розвитку туристичного потенціалу регіону та визначено поняття 
«туристичний потенціал регіону». З’ясовано, що конкурентоспроможність туристичного 
продукту визначається відповідністю його характеристик вимогам туристичного ринку, а 
також є фактором його успіху на ньому.  Наведено складові туристичного потенціалу 
регіону та визначено, що потенційні туристичні продукти може бути виявлено за 
допомогою аналізу існуючих туристичних ресурсів. 
Визначено, що до ресурсних складових туристичного потенціалу регіону відносяться: 
природньо-кліматичні ресурси, історико-архітектурні ресурси, соціально-культурні ресурси, 
економічні ресурси, інфраструктурні ресурси, інституційні ресурси, подієві ресурси та 
маркетингові ресурси. 
Вперше запропоноване визначення «туристичний клімат», що є індикатором створення 
сприятливого середовища для розвитку туризму у регіоні. За результатами дослідження 
встановлено, що окремий туристичний продукт регіону складається із декількох 
туристичних ресурсів і чим їх більше, тим вище його конкурентоспроможність. Визначено 
та класифіковано чинники, що впливають на туристичний клімат, запропоновано  
об’єднати їх дві групи: мікрочинники та макрочинники. З’ясовано, що створення 
сприятливого туристичного клімату регіону впливає на розвиток його туристичного 
потенціалу. 
 
The article deals with topical issues of tourism development in the region. The concept of "tourist 
product of the region" and "tourist offer of the region" are defined. The question of formation and 
development of region's tourist potential is researched in the article the "Region's tourist potential" 
concept is defined.  
It was found out that the tourist product’s competitiveness is determined by the correspondence of 
its characteristics to the tourist market requirements and it is also a factor in its success on it. 
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Region's tourist potential components are presented and revealed that potential tourist products 
can be detected by analyzing existing tourist resources. 
It is determined that the resource components of the region’s tourist potential include: natural and 
climatic resources, historical and architectural resources, socio-cultural resources, economic 
resources, infrastructure resources, institutional resources, event resources and marketing 
resources. 
The definition of "tourist climate" is firstly proposed. This is the creation indicator of a favorable 
environment for tourism development in the region. According to the results of the research, it is 
established that a separate region's tourist product consists of several tourist resources and the 
more they are, the higher its competitiveness. The factors affecting the tourist climate are identified 
and classified, it is proposed to combine them in two groups: micro-criminals and macro-criminals. 
The micro-factors include available resources, socio-economic development of the territory, the 
development of related tourism industries, regional initiatives (local government, community and 
business environment), level of financial and human resources, information provision, region 
image, interaction of local authorities and business. It is proposed to include the state policy in the 
field of tourism, the political situation and geopolitical factors, the international situation, the 
socio-economic situation in the country, financial and economic factors, socio-cultural factors, 
scientific and technological progress, normative legal support, the country image to macro factors. 
It is explained that the creation of a favorable tourist climate in the region influences the 
development of its tourism potential. 
 
Ключові слова: туризм; туристичний продукт регіону; туристична пропозиція регіону; 
туристичні ресурси; туристичний клімат. 
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Постановка проблеми в загальному вигляді.  
Сучасні процеси економічного розвитку країн світу характеризуються зростанням ролі туристичної 

сфери. Туризм сьогодні розглядається з трьох позицій: як інструмент розвитку економіки, як джерело доходів 
до державного бюджету, а також як засіб підвищення іміджу країни на міжнародній арені. Водночас розвиток 
туризму в Україні стримується у зв’язку з відсутністю чітких механізмів його регулювання, а також розуміння 
туризму як економічної системи. Динамічність процесів розвитку туристичної сфери як галузі економіки та її 
важливість для соціально-економічного розвитку країни потребує також доопрацювання питань формування та 
розвитку туристичного потенціалу регіонів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Тематиці досліджень питання розвитку туризму в регіоні та його актуальності для економіки 

присвячені наукові праці закордонних та вітчизняних фахівців, серед яких варто відмітити С. Брігса, 
А. Базилюк, В. Гаворецького, Дж. Джафарі, В. Кіптенко, С. Кузнецова, Л. Мельник, Ч. Робинсона О. Шаблій. 
Проте концептуальні основи формування та розвитку туристичного потенціалу регіонів залишаються поза 
увагою вчених та є недостатніми.  

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні теоретичних основ формування та розвитку 
туристичного потенціалу регіону, уточнення його складових та виявлення чинників, що впливають процес його 
формування та розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Туристична сфера є одним із основних засобів підвищення рівня економіки будь-якої країни, оскільки 

її розвиток позитивно впливає на зміни в інших галузях (торгівля, культура, екологія, дорожнє та готельне 
будівництво, виробництво, сільське господарство, тощо) та виступає каталізатором соціально-економічного 
розвитку територій.  

У багатьох країнах туризм визначено однією із головних стратегічних цілей, щодо України, то 
Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020» [1] програму розвитку туризму визначено однією із  62 основних 
реформ та програм розвитку держави до 2020 року. 

В умовах реформування та комплексної трансформації економіки України питанню розвитку 
туристичного потенціалу приділяється значна увага. Так, відповідно до Стратегії розвитку туризму та курортів 
на період до 2026 року [2] сферу туризму та курортів визначено однією з основних галузей, що впливає на 
загальний стан і тенденції розвитку вітчизняної економіки. Крім цього, туризм є рушійною силою розвитку 
регіонів оскільки посилює конкуренцію між ними, сприяє підвищенню рівня зайнятості, створює сприятливі 
умови для розвитку виробничих та соціальних комплексів, туристичної інфраструктури, збереженню історичної 



спадщини та культурного потенціалу, вирішенню актуальних екологічних проблеми, а також притоку 
інвестицій. 

У наукових працях вітчизняних та закордонних вчених широко використовується дефініція 
«туристичний потенціал території», проте досі немає єдиного підходу щодо трактування цієї категорії. 

Одним із найбільш розповсюджених є визначення туристичного потенціалу території як ємного, 
багатоаспектного поняття, що охоплює сукупність природних, етнокультурних та соціально-історичних 
ресурсів, а також наявної господарської та комунікаційної інфраструктури території, що служать чи можуть 
служити передумовами розвитку певних видів туризму [3]. 

Водночас, визначення туристичного потенціалу лише через наявність сукупності ресурсів, на нашу 
думку, не є повним, а також не дозволяє комплексно дослідити туристичний потенціал та розробити 
рекомендації щодо його формування та покращення. Тож розглянемо сутність поняття туристичний потенціал 
через дефініції «туристичний продукт» та «туристична пропозиція». 

В літературі приділяється велика увага уточненню визначення поняття туристичний продукт з точки 
зору діяльності туристичних підприємств. Так, Законом України  «Про туризм» туристичний продукт 
визначено як попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі 
послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною  ціною, до складу якого входять 
послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і 
розміщенням (послуги з організації відвідувань об'єктів культури,  відпочинку та розваг, реалізації сувенірної 
продукції тощо) [4].  

На думку, Сагалакової Н. О.  [5] туристичному продукту переважно приписується двоякий зміст: у 
вузькому розумінні він означає все, що турист купує окремо (транспорт, харчування, розміщення) або у формі 
певної композиції туристичних послуг. У широкому розумінні туристичний продукт  – це все, що турист робить 
під час подорожі та у місці призначення. 

Проте, дане визначення туристичного продукту більше підходить для туристичної компанії, ніж 
окремої території. 

Кіптенко В.К. [6] наводить типологію продуктів туристичних територій та розділяє їх на: 
- туристичний продукт-предмет (матеріальні предмети: туристична карта, туристське спорядження, 

сувеніри); 
- туристичний продукт-подія (виставки, ярмарки, фестивалі, спортивні заходи); 
- туристичний продукт-послуга (готельна, гастрономічна, транспортна, екскурсійна); 
- туристичний продукт-захід (подорожі, екскурсії, рейди); 
- туристичний продукт-об’єкт (музей історична пам’ятка, спортивно-концертний зал, конгрес-центр, 

готель, печера, пам’ятка природи); 
- туристичний продукт-маршрут (пішохідні, велосипедні, автомобільні, маршрути паломництва тощо); 
- туристичний продукт-місце (регіон, округ, місцевість, національний парк, природні й антропогенні 

пам’ятки тощо). 
Крім цього, Кіптенко В. К. [7] наводить трактування поняття туристичний продукт-місце та визначає 

його як найважливішу частину територіального туристичного продукту, що відіграє роль своєрідної візитної 
картки місцевості. На йогу думку, туристичний продукт-місце – особливий географічно детермінований 
продукт, котрий складається з деяких елементів туристичного потенціалу або наявних простих продуктів цієї 
території, об'єднаних вищою ідеєю, яка визначає оригінальність, унікальність і ринкову привабливість такого 
продукту. 

Водночас у сучасній літературі не наводиться чітке визначення поняття туристичного продукту 
регіону.  

Так, Гринькевич О.С., Біль М.М. [8] під туристичним продуктом регіону розуміють сукупність усіх 
видів товарів і послуг, які пропонуються у регіоні для різних категорій споживачів і розроблені на основі 
регіональних історико-культурних, природничих та інших туристичних ресурсів території. Проте, наведене 
визначення не вказує на те, що туристичний продукт повинен бути орієнтованим перш за все на потреби 
туристів, а формулювання «різні категорії споживачів» є досить розмитим. 

На нашу думку, туристичний продукт регіону – це окрема дестинація, товар, послуга чи їх сукупність, 
забезпечені відповідними туристичними ресурсами,  що пропонуються регіоном постійно чи в окремий час та 
окремому місці, можуть максимально задовільнити потреби туриста, а також є об’єктом туристичного інтересу. 
Конкурентоспроможність туристичного продукту визначається відповідністю його характеристик вимогам 
туристичного ринку, а також є фактором його успіху на ньому. 

У свою чергу, туристична пропозиція регіону – це сукупність туристичних продуктів регіону, що 
пропонується на розгляд потенційному туристу. Таким чином, туристичний потенціал регіону – це сукупні 
можливості регіону пропонувати та створювати конкурентоспроможні туристичні продукти, що 
використовуються і можуть бути використані для задоволення потреб туристів (фактичних та потенційних). 
Туристичний потенціал регіону складається з наявних чи фактичних туристичних продуктів та потенційних 
туристичних продуктів (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура туристичного потенціалу регіону Рис. 1. Структура туристичного потенціалу регіону 

Джерело: розроблено автором Джерело: розроблено автором 
  

Якщо з наявними туристичними продуктами все зрозуміло, то потенційні туристичні продукти може 
бути виявлено за допомогою аналізу існуючих туристичних ресурсів (рис. 2) та їх подальшої інтеграції та 
розвитку. 

Якщо з наявними туристичними продуктами все зрозуміло, то потенційні туристичні продукти може 
бути виявлено за допомогою аналізу існуючих туристичних ресурсів (рис. 2) та їх подальшої інтеграції та 
розвитку. 

  
  
  
  

 
  
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

  

  

  
  
  

  
  

  

  
  

  
Рис. 2. Ресурсні складові туристичного потенціалу регіону Рис. 2. Ресурсні складові туристичного потенціалу регіону 

Джерело: складено автором на основі [9, 10, 11] Джерело: складено автором на основі [9, 10, 11] 
  

Варто зазначити, що окремий туристичний продукт регіону складається із декількох туристичних 
ресурсів і чим їх більше, тим вище його конкурентоспроможність. Наприклад, туристичний продукт – 
Фестиваль історичної реконструкції, що проходить щороку у місті Тростянець Сумської області, складається з 
усіх основних складових туристичного потенціалу регіону:  

Варто зазначити, що окремий туристичний продукт регіону складається із декількох туристичних 
ресурсів і чим їх більше, тим вище його конкурентоспроможність. Наприклад, туристичний продукт – 
Фестиваль історичної реконструкції, що проходить щороку у місті Тростянець Сумської області, складається з 
усіх основних складових туристичного потенціалу регіону:  

- історико-культурний ресурс (Круглий Двір – унікальна пам'ятка архітектури середини XVIII ст.); - історико-культурний ресурс (Круглий Двір – унікальна пам'ятка архітектури середини XVIII ст.); 
- природньо-кліматичний ресурс (географічне положення – захід не має аналогів в усій Північно-

Східній Україні); 
- природньо-кліматичний ресурс (географічне положення – захід не має аналогів в усій Північно-

Східній Україні); 
- інфраструктура (готелі, ресторани, дороги, транспортне сполучення); - інфраструктура (готелі, ресторани, дороги, транспортне сполучення); 
- подія (фестиваль історичної реконструкції); - подія (фестиваль історичної реконструкції); 
- інституції (головний організатор – Тростянецька міська рада, тури на фестиваль пропонуються 

туристичними компаніями); 
- інституції (головний організатор – Тростянецька міська рада, тури на фестиваль пропонуються 

туристичними компаніями); 
- маркетинговий ресурс (реклама); - маркетинговий ресурс (реклама); 
- економічний ресурс (фінансування); - економічний ресурс (фінансування); 
- соціально-культурний ресурс (гостинність). - соціально-культурний ресурс (гостинність). 
Потенційним туристичним продуктом в Сумській області є Сеймський регіональний ландшафтний 

парк [13], який наразі має: 
Потенційним туристичним продуктом в Сумській області є Сеймський регіональний ландшафтний 

парк [13], який наразі має: 
- природньо-кліматичний ресурс (найбільша природоохоронна територія Сумської області, тут 

знаходиться єдина на Лівобережній Україні популяція зубра європейського, цікаві краєвиди, мальовничі 
- природньо-кліматичний ресурс (найбільша природоохоронна територія Сумської області, тут 

знаходиться єдина на Лівобережній Україні популяція зубра європейського, цікаві краєвиди, мальовничі 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Туристичний потенціал регіону 

Природньо-
кліматичні ресурси 

Клімат, екологія, географічне положення, флора та фауна, водні об’єкти, пам’ятки 
природи, печери, скелі, явища природи, заповідники, парки, рекреаційні об’єкти 

Історико-
архітектурні ресурси 

Архітектура, історичні пам’ятки, витвори мистецтва, археологічні цінності, 
монументальне мистецтво, техногенні об’єкти 

Соціально-
культурні ресурси 

Звичаї, традиції, гостинність, культура, демографія, соціальна складова, 
професійний склад, етно-релігійна характеристика 

Економічні  
ресурси 

Фінанси, виробництво, інвестиції, технології 

Інфраструктурні 
ресурси 

Готельна мережа, ресторани, транспортне сполучення, комунікації, заклади 
дозвілля тощо 

Інституційні  
ресурси 

Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, суб’єкти 
туристичної сфери, громадські організації 

Подієві ресурси Фестивалі, карнавали, спортивні заходи, виставки, семінари, форуми, паради, 
модні покази та інше 

 Маркетингові Імідж, легенда, унікальність, реклама, тощо
ресурси



пейзажі, а також багато рідкісних та занесених до Червоної Книги рослин і тварин, оскільки парк розташований 
у 3 фізико-географічних регіонах: Середньоруська височина, Полісся та Полтавська рівнина); 

- історико-культурний ресурс (у Спадщанському лісі, який є складовою частиною парку, розташовано 
Музей партизанської слави, та Музей зброї та військової техніки, поруч з парком знаходиться стародавнє місто 
Путивль, де збереглися пам'ятки кам'яної архітектури XVII-XVIII ст.); 

- інституційний ресурс (створено Комунальний заклад Сумської обласної ради «Регіональний 
ландшафтний парк «Сеймський», тури до парку пропонуються туристичними компаніями); 

- соціально-культурний ресурс (гостинність, громадські ініціативи щодо організації відпочинку). 
Водночас для того щоб парк став туристичним продуктом регіону необхідно задіяти наступні ресурси: 
- інфраструктурний (розвинути готельну та ресторанну мережу, покращити транспортне сполучення, 

організувати безпеку відвідувачів, створити садиби «зеленого туризму», розробити туристичні маршрути, 
екологічні стежки, облаштувати місця відпочинку, організувати проведення екологічних таборів тощо); 

- подієвий (організувати проведення заходів, фестивалів тощо); 
- економічні (залучити всі можливі джерела фінансування, розвинути туристичне бізнес-середовище); 
- маркетингові (створити імідж парку, розробити його позиціонування та легенду, поширити 

інформацію щодо парку та можливостей відпочинку тощо). 
Слід зазначити, що формування та розвиток туристичного потенціалу регіону залежить від ситуації у 

світі, країні та регіоні, тобто відбувається під впливом сукупності факторів навколишнього та внутрішнього 
середовища. У понятійному апараті існуючих досліджень наразі не має категорії для визначення цього стану, 
тож пропонуємо ввести нове поняття «туристичний клімат». Туристичний клімат – це сукупність факторів, що 
сприяють чи гальмують формування та розвиток туристичного потенціалу окремої території. Говорячи про 
сприятливий туристичний клімат регіону ми маємо на увазі максимально сприятливі умови для розвитку 
туризму у регіоні. Чинники, що впливають на туристичний клімат пропонуємо об’єднати у дві групи: 
мікрочинники та макрочинники. 

Мікрочинники: наявні ресурси, соціально-економічний розвиток території, розвиток супутніх туризму галузей, 
регіональні ініціативи (активність місцевої влади, громади та бізнес-середовища), рівень фінансового та кадрового 
забезпечення, інформаційне забезпечення, імідж регіону, взаємодія органів місцевої влади  та бізнесу. 

Макрочинники: державна політика у сфері туризму, політична ситуація та геополітичні чинники, 
міжнародна ситуація, соціально-економічна ситуація в країні, фінансово-економічні фактори, соціокультурні 
фактори, науково-технічний прогрес, нормативно-правове забезпечення, імідж країни. 

Процес впливу чинників макро- та мікро- групп на туристичний клімат регіону  
розкрито на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 3. Ресурсні складові туристичного потенціалу регіону 

Джерело: складено автором 

 
 
 

 

Державна 
політика у сфері 

туризму 

Політичні та 
геополітичні 
чинники 

Соціально-
економічна 

ситуація в країні 

 

Міжнародна 
ситуація 

 

 
 

ки внутрішньо

 
 
 
 
 
 
 
Чинни го середовища 
 

 

 

 

 

Чинники зовнішнього середовища 

 

 

 

Соціально-
економічний розвиток 

Розвиток супутніх 
туризму галузей 

Ресурси 

 

 

Інформаційне 
забезпечення 

Рівень фінансового та 
кадрового 

 
 
 
 
 
 
 

Туристичний 
клімат 

 

 

Регіональні ініціативи 
(місцевої влади, 

Взаємодія органів 
місцевої влади  та Імідж регіону 

громади та бізнесу) бізнесу 

Чинники внутрішнього середовища 

Фінансово-
економічні 
фактори 

Науково-
технічний 
прогрес 

Нормативно-
правове 

забезпечення 

 

Соціокультурні 
фактори 

 

Імідж 
країни 



 
Звичайно вплив чинників навколишнього та внутрішнього середовища не може відбуватися лише в 

одному напрямку,  так створення сприятливого туристичного клімату регіону впливає на розвиток його 
туристичного потенціалу, що в свою чергу впливає на соціально-економічний стан як регіону, так і держави,  
що і є кінцевою метою розбудови цих процесів. 

 
Висновки.  
В умовах впровадження державної політики та реформування туристичної сфери України виникає 

необхідність розробки теоретичної бази щодо формування та розвитку туристичного потенціалу в регіонах, які 
є складовими частинами туристичного потенціалу країни. 

У результаті проведеного дослідження визначено, що туристичний потенціал регіону – це сукупні 
можливості регіону пропонувати та створювати конкурентоспроможні туристичні продукти, що 
використовуються і можуть бути використані для задоволення фактичних та потенційних потреб туристів. 
Потенційні туристичні продукти виявляються за допомогою аналізу наявних туристичних ресурсів та розробки 
системних заходів щодо їх подальшої інтеграції та розвитку.  

Головною метою розвитку туристичного потенціалу в регіоні сьогодні має бути створення 
сприятливого туристичного клімату, який формується під впливом сукупності факторів навколишнього та 
внутрішнього середовища.  

В свою чергу, покращення туристичного клімату в регіонах безпосередньо вплине на розвиток їх 
туристичного потенціалу, що також призведе до покращення соціально-економічної ситуації як в регіонах, так і 
в державі,  що і є кінцевою метою дослідження цих процесів. 
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