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Актуальність роботи. Розвиток туристичного потенціалу є складним процесом,
масштаби і вплив якого залежать від різних факторів і відрізняються для країни,
регіону, міста, територіальної громади. Тільки через диференційований розгляд
поточної ситуації і рамкових умов можна визначити напрямок розвитку туристичного
потенціалу. Щодо конкретних територіальних громад важливим при формуванні
туристичного потенціалу є складові сталого розвитку туризму, беручи до уваги
економічні, екологічні та соціально прийнятні результати.
Сталий розвиток визначається як розвиток, який відповідає потребам суспільства
без шкоди для здатності майбутнього покоління задовольняти власні потреби. В
сучасних реаліях, сфера туризму в Україні – це сфера економіки країни, що
розвивається. Популярність активного відпочинку зростає, розширюючи географію за
допомогою створення нових напрямів туризму. Аналізуючи перспективи розвитку
туристичної індустрії в Україні на наступні десять років, перш за все, необхідно
підкреслити, що сучасний туризм – це та сфера економіки і життєдіяльності
суспільства в цілому, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично всі галузі. Саме цей
фактор є головним у формуванні нового підходу до туризму як тієї галузі, розвиток
якої може позитивно вплинути на економічний і соціальний стан країни в цілому,
стимулювати низку важливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового
позитивного іміджу України.
Туристична діяльність сьогодення стає більш конкурентоспроможною та вимагає
поліпшення інфраструктури та послуг, ніж будь-коли раніше. Проте, наявний в
Україні туристично-рекреаційний потенціал використовується неповною мірою, а
якісні характеристики змін і більш глибокий аналіз процесів у галузі свідчать про

існування низки проблем, що потребують науково-обґрунтованого вирішення.
Особливого значення набуває процес створення туристичного потенціалу для
промислових територій, що знаходяться на різних етапах життєвого циклу.
Промислові території повинні впроваджувати необхідні зміни передбачувано і
планомірно та бачити себе як цілісну організацію, що перебуває у постійному процесі
запланованих змін. Необхідно знайти цілісний підхід, який би вирішував різні
завдання туристичних рівнів та визначав їх на основі практико-орієнтованих критеріїв
і моделей.
Із запровадженням децентралізації в Україні та наданням об’єднаним
територіальним громадам повноважень самостійного розпорядження земельними
ресурсами, питання сталого та ефективного використання ресурсів громад набуло ще
більшої актуальності. Процедура забезпечення сталого розвитку територіальної
громади

є

багатоетапною,

складною

та

міждисциплінарною.

Прийняття

обґрунтованих і ефективних рішень можна досягти за умов необхідного і достатнього
забезпечення: законодавчого, фінансового, технологічного, інформаційного та
кадрового.
Раціональне використання природних ресурсів завжди було і є основою
добробуту суспільства. В українських реаліях, з урахуванням пріоритетності
аграрного спрямування держави, раціональне використання природних ресурсів є
основою економічного зростання.
Питання раціонального використання та охорони земель територіальних громад
в останні роки є одним з найбільш обговорюваних серед науковців через розуміння
людством вичерпності природного ресурсу. Серед Цілей сталого розвитку України на
період до 2030 року, яка підтверджує важливість раціонального використання
природних ресурсів, є захист та відновлення екосистем суші та сприяння їх
раціональному

використанню,

раціональне

лісокористування,

боротьба

з

опустелюванням, припинення і повернення назад (розвертання) процесу деградації
земель та зупинка процесу втрати біорізноманіття.

Раціональне

природокористування

та

вирішення

проблем

подальшого

використання об’єктів видобутку корисних копалин у промисловонавантажених
районах є одним з ключових питань при поверненні до рівноважного стану природнотехногенних систем. Залучення комплексу заходів для забезпечення можливості
повторного використання територій, порушених у процесі промислової діяльності,
передбачає створення культурних ландшафтів, які б повністю відповідали вимогам
охорони та збагачення природних ресурсів. Ця ніша спроможна поєднувати ресурсну,
економічну, технічну, містобудівну, соціальну, екологічну, органічну складові в
єдину систему, яка здатна відіграти роль каталізатора структурної перебудови
економіки держави, забезпечити демографічну стабільність та розв’язати нагальні
соціально-економічні, екологічні проблеми територіальних громад в Україні. При
неможливості повного відновлення порушених територій, постає питання залучення
нетрадиційних шляхів використання об’єктів. Супутньою складовою у вирішенні
питань раціонального використання промислових підприємства на різних етапах їх
життєвого циклу виступає їх туристична привабливість, як старопромислових районів
або як об’єктів індустріальної спадщини, згідно з провідною практикою країн Європи.
Спираючись
туристичного

на

вищеозначене,

потенціалу

розробки

територіальних

авторів

громад,

щодо

прогнозування

трансформації

земель

промисловості у інше цільове призначення для використання у рекреаційних цілях,
визначення впливу факторів макросередовища на діяльність об’єктів туристичної
інфраструктури, оцінки доцільності участі малого бізнесу у розвитку туристичного
потенціалу територіальних громад, які покладені в основу даної роботи, є
актуальними.
Зв’язок із темами. Робота виконана на кафедрах маркетингу, економічного
аналізу та фінансів, геодезії НТУ «Дніпровська політехніка» та в Дніпровському
державному аграрно-економічному університеті на кафедрі маркетингу є складовою
частиною комплексних держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт:

- ГП-500 «Синтез, оптимізація та параметризація інноваційних технологій
освоєння

ресурсів

газовугільних

родовищ»

(номер

державної

реєстрації

№0119U000248);
- ГП-503 «Геотехнологічні основи формування енергохімічних комплексів
вугледобувних регіонів» (номер державної реєстрації №0120U102084);
- ГП-505 «Обґрунтування новітніх технологічних рішень освоєння родовищ
корисних копалин у контексті сталого розвитку гірничовидобувних регіонів» (номер
державної реєстрації №0120U102078 2020-2022);
Удосконалення

-

механізмів

розвитку

фінансового

механізму

в

умовах FinTech трансформації (номер державної реєстрації №0120U100593);
- Фінансовий механізм стимулювання інноваційно-технологічного розвитку
інституалізованого суспільства (номер державної реєстрації №0117V001137);
- Організація та забезпечення системи планування маркетингової діяльності
промислового підприємства (номер державної реєстрації 0114U006107, 2014-2016);
- Маркетингове управління ресурсами підприємства» (номер державної
реєстрації 0117U000821, 2017-2019);
- Управління цифровим маркетингом і е-логістикою високотехнологічних і
сервісних підприємств України (номер державної реєстрації № 0120U102049, 20202022);
- Біотехнологічне обґрунтування ресурсозберігаючих технологій виробництва і
переробки органічної продукції тваринництва та аквакультури» (державний
реєстраційний номер 0119U001392);
- Техніко-технологічне забезпечення комплексної безвідходної переробки
рослинної сировини у біологічно цінні харчові продукти і кормові добавки
(державний реєстраційний номер 0120U100322);
- «Методологія соціально-економічного, інформаційного та науково-технічного
розвитку регіонів, галузей виробництва, підприємств та їх об’єднань» (державний
реєстраційний номер 0116U006782);
- «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових

форм та форм власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146);
- «Моделювання економічної поведінки та стратегії розвитку суб’єктів
господарювання» (державний реєстраційний номер 0116U008360);
-

«Методологічні

господарювання

регіонів

засади
та

формування
держави»

стратегії

(державний

розвитку

суб’єктів

реєстраційний

номер

0114U002644);
- «Маркетинг інновацій та інноваційної продукції аграрного сектору»
(державний реєстраційний номер 0117U003055).
Робота виконана у відповідності до «Стратегії сталого розвитку України до 2030
року», «Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки», «Концепції
сталого розвитку населених пунктів», «Стратегії розвитку туризму та курортів на
період до 2026 року», також робота відповідає напрямку державної наукової програми
«Державна цільова соціальна програма розвитку в Україні спортивної та туристичної
інфраструктури у 2011 – 2022 роках» (постанова КМУ від 29.06.2011 №707).
Метою роботи є забезпечення сталого розвитку туристичного потенціалу
промислових територій.
Ідея роботи полягає у можливості урахуванням міждисциплінарної складової
щодо поєднання сталого використання територій, порушених у процесі промислової
діяльності на різних етапах її життєвого циклу, ефективного управління земельними
ресурсами, застосування маркетингових та фінансових підходів до формування
туристичного

потенціалу

і

його

інфраструктурного

забезпечення.

Модель

прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу промислових територій
враховує ймовірнісний характер впливу множинних чинників на процеси і результати
взаємодії між стейкхолдерами та дозволяє цілеспрямовано формувати стратегію
забезпечення сталого розвитку туристичного потенціалу через аналіз впливу на неї
цих чинників.
Об’єктом дослідження є процес формування туристичного потенціалу
промислових осередків територіальних громад.

Предметом дослідження є методи й моделі прогнозування сталого розвитку
туристичного потенціалу територіальних громад.
Для досягнення мети сформульовані та вирішені такі завдання:
− визначено вплив факторів макросередовища на діяльність об’єктів туристичної
інфраструктури;
− виявлено основні підходи до стратегічного управління розвитком туристичної
інфраструктури;
− проведено

ретроспективний

аналіз

та

визначено

сучасні

тенденції

використання земель промисловості в Україні;
− обґрунтовано інструменти сталого управління земельними ресурсами
територіальних громад;
− розроблено механізм трансформації земель промисловості в іншу категорію
земель;
− запропоновано методику оцінки доцільності участі малого бізнесу у розвитку
туристичного потенціалу територіальних громад;
− обґрунтовано

модель

прогнозування

сталого

розвитку

туристичного

потенціалу територіальних громад;
− визначено алгоритм трансформації туристичного потенціалу територіальних
громад за результатами досягнення ключових показників за цілями сталого розвитку;
− запропоновано підходи до управління процесом формування туристичного
потенціалу територіальних громад.
Методи дослідження. У роботі проведено комплексні дослідження, що
включають застосування логіко-аналітичних методів – при аналізі основних
теоретико-методичних підходів до формування сталого туристичного потенціалу;
стандартні методи якісних та кількісних маркетингових досліджень при аналізі
особливостей визначені впливу факторів макросередовища на діяльність об’єктів
туристичної

інфраструктури;

статистичні

–

при

визначенні

особливостей

трансформації земель промисловості, який включає правовий, землевпорядний та
містобудівний

аспекти;

комп’ютерне

чисельне

моделювання

імовірності

трансформації моделі сталого розвитку туристичного потенціалу за допомогою
математичного пакету програм.
Наукова новизна отриманих результатів:
удосконалено
− підходи

формування

регіонально-інноваційної

моделі

розвитку

екотуристичної інфраструктури;
− підходи до оцінювання впливу факторів макросередовища на діяльність
об’єктів туристичної інфраструктури, що на відміну від існуючих враховує характер
впливу на досягнення цілей сталого розвитку для суб'єктів туристичного ринку;
− методику оцінки доцільності участі малого бізнесу у розвитку туристичного
потенціалу територіальних громад дозволяє, на першому етапі, використовувати
сукупність

показників,

інфраструктури,

під

що

час

враховують
проведення

інтереси

оцінки

учасників

ефективності

туристичної
впровадження

інноваційного проєкту, а на другому етапі, забезпечується механізм вибору
ефективного інструменту фінансування бізнес проекту з урахуванням стадії реалізації
інноваційного проєкту (ідея, протестована ідея, прототип);
− інструменти сталого управління природними ресурсами територіальних
громад;
вперше
− розроблено механізм трансформації земель промисловості у іншу категорію
земель через новий вид документації – комплексний план просторового розвитку
територій;
− розроблено

методику

динамічного

прогнозування

трансформацій

маркетингової взаємодії стейкхолдерів в процесі розвитку туристичного потенціалу
територій і інструментарій для визначення найбільш ефективних чинників, що
забезпечують досягнення цілей сталого розвитку.
Практична цінність роботи полягає у доведенні наукових результатів
дослідження до рівня практичних розробок і прикладного інструментарію, що

дозволяє

територіальним

громадам

приймати

обґрунтовані

рішення

щодо

забезпечення сталого розвитку туристичного потенціалу, а саме:
− можливості вибору стратегічної альтернативи впровадження інноваційного
проєкту та механізму його фінансування з урахуванням інтересів учасників
туристичної інфраструктури, що, як результат, призводить до підвищення
конкурентоспроможності

туристичного

бізнесу

та

туристичного

потенціалу

територіальної громади;
− впровадженні механізму трансформації земель промисловості на етапі
розроблення комплексного плану просторового розвитку територій громад;
− забезпеченні управлінням процесом формування сталого туристичного
потенціалу за рахунок налагодження співробітництва між зацікавленими сторонами:
органами влади, інвесторами, бізнес-структурами, закладами освіти;
− визначенні

шляхів

розширення

площ

територій

природоохоронного

призначення, поліпшення умов для формування, відновлювання довкілля та розвитку
туристичної інфраструктури;
− результати дослідження можуть бути використані в навчальному процесі при
підготовці студентів першого та другого рівнів вищої освіти спеціальності 072
«Фінанси, банківська справа та страхування», 075 «Маркетинг», 193 «Геодезія та
землеустрій», 242 «Туризм».
Загальнодержавне значення отриманих результатів роботи. Запропонована
модель прогнозування сталого розвитку туристичного потенціалу промислових
територій дозволить територіальним громадам покращити соціально-економічні
системи та підвищити рівень життя населення, що є одним з найбільш пріоритетних
напрямів

державної

політики.

Отримані

результати

дозволять

забезпечити

формування стратегії розвитку територіальних громад, гармонізацію законодавства з
регулювання туризму в країнах ЄС з українським законодавством, забезпечити
реалізацію стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року.
Апробація роботи. Основні результати роботи були повідомлені та обговорені
на

наступних

наукових

конференціях:

науково-технічний

симпозіум

«Геоінформаційний моніторинг навколишнього середовища: GNSS і GIS-технології»
(Алушта, 2012), міжнародна науково-практична конференція «Ресурсозберігаючі
технології в проектуванні, землевпорядкуванні та будівництві» (Кременчук, 2013),
міжнародна

науково-практична

конференція

«Нові

технології

в

геодезії,

землевпорядкуванні, лісовпорядкуванні та природокористуванні» (Ужгород, 2018),
Міжнародна науково-технічна конференція GEOFORUM’2019

(Львів, 2019),

Міжнародна науково-практична конференція «Девелопмент нерухомості: інновації та
трансформації» (Київ, 2021), Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів,
аспірантів і молодих вчених «Наукова весна» (Дніпро, 2013, 2014, 2018, 2019, ),
Всеукраїнська науково-технічна конференції студентів, аспірантів і молодих вчених
«Молодь: наука та інновації» (Дніпро, 2013, 2017, 2018, 2021), Міжнародна науковопрактична конференція «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки
України»

(Дніпро,

2010,

2011),

International

scientific

conference

«Modern

Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization» (Lithuania,
Klaipeda, 2016), Міжнародна науково-практична конференція «Підвищення науковотехнологічного рівня економіки та її ефективності» (Львів, 2017), Міжнародна
науково-практична конференція «Економіка в умовах глобалізації: проблеми,
тенденції, перспективи» (Дніпро, 2018), Міжнародна науково-практична конференція
студентів та молодих вчених «Majesty of Marketing» (м. Дніпропетровськ, 2013-2021),
Міжнародна науково-практична Інтернет-конференції «Менеджмент, маркетинг,
предпринимательство: содействие устойчивому развитию» (м. ДніпропетровськКоттбус, 2014), VІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні
економічні системи: стан та перспективи» (м. Хмельницький, 2015), XІ Міжнародна
науково-практична конференція «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (м.
Львів, 2016); X Міжнародна науковопрактична конференція «Маркетинг інновацій і
інновації у маркетингу (м. Суми, 2016); ІV Всеукраїнська наукова конференція
молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку
маркетингового управління» (м. Київ, 2016); International conference «Transposition of
the Acquis Communautaire Migration and Environment» (Brandenburg University of

Technology Cottbus-Senftenberg, Germany, 2019); Науково-практична конференція
«Конкурентоспроможність вітчизняних підприємств-надавачів послуг громадського
транспорту: актуальні проблеми та європейський досвід їх вирішення» (м. Тернопіль,
2020); Міжнародна науковопрактична конференція «Сучасні тренди поведінки
споживачів товарів і послуг» (м. Рівне, 2020); Міжнародна науково-практична
конференція «Маркетинг та логістика в системі менеджменту» (м. Львів, 2020);
International seminars «Challenges of Sustainability in the Industrial Sector in Countries
with Economies in Transition» (Cottbus, Dnipro, 2020).
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