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Анотація. Мета статті полягає в розробці концептуальної моделі формування та роз-
витку інноваційних секторів ринку туристичних послуг України. Методика дослідження. 
Дослідження базується на комплексній діагностиці концептуальних засад формування та 
розвитку інноваційних секторів ринку туристичних послуг України. Використано діалектич-
ний метод наукового пізнання, а також загальнонаукові методи гносеології: теоретичного 
узагальнення, індукції та дедукції, графічний метод, групування та моделювання. Результа-
ти. Розроблено концептуальну схему формування та розвитку інноваційних секторів ринку 
туристичних послуг України, центральними компонентами якої та механізмами реалізації 
обґрунтованих цільових завдань виступають науково-методичний підхід до визначення прі-
оритетних напрямів розвитку інноваційних секторів ринку туристичних послуг України й 
механізм використання специфічного туристичного потенціалу регіону та формування ін-
новаційних секторів. Практична значущість результатів дослідження. У результаті 
реалізації концепції досягається формування нових напрямів розвитку туристичної галузі 
держави, підвищується диверсифікація національної туристичної пропозиції, забезпечується 
стійкість і перманентність розвитку національного туристичного ринку. 
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Постановка проблеми в загальному ви-
гляді та зв’язок із найважливішими науко-
вими чи практичними завданнями. Необ-
хідність розширення диверсифікації націо-
нальних туристичних послуг і комплексного 
туристичного продукту з метою задоволення 
варіативного туристичного попиту й вибагли-
вих туристичних потреб внутрішніх та в’їзних 
відвідувачів, згладжування сезонних коливань 
попиту, підвищення конкурентоспроможності 
туристичної галузі держави в європейському 
й національному туристичному просторі спо-
нукає до формування та розвитку інноваційних 
секторів ринку туристичних послуг України, 
спроможних забезпечити перманентність його 
функціонування, посилення інтеграційних 
процесів та нівелювати просторово-поляриза-
ційну розбіжність розвитку локальних турис-
тичних ринків.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню формування та розвитку ринку ту-

ристичних послуг України, його державного 
регулювання, підвищенню конкурентоспро-
можності, посиленню інтеграційних процесів 
до світового туристичного простору приді-
лена значна увага з боку вітчизняних дослід-
ників, практиків і теоретиків теорії туризму, а 
саме: М. В. Босовської [1], Н. В. Василихі [2], 
Л. Ю. Красавцевої [3], Є. Ю. Колосінсько-
го [4], О. О. Любіцевої [5], М. Мальської [6], 
Г. Трілленберга [7], Г. С. Шевченко [8] та ін. 
Разом із тим проблеми розвитку інноваційних 
секторів ринку туристичних послуг України 
досліджено фрагментарно, відсутній концеп-
туально-методичний базис їх функціонування 
в умовах необхідності підвищення диверсифі-
кації та конкурентоспроможності національ-
ного туристичного продукту, що обумовлює 
актуальність обраної теми дослідження, її мету 
й завдання.

Формування цілей статті (постановка 
завдання). Метою роботи є розробка концеп-
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туальної моделі формування та розвитку інно-
ваційних секторів ринку туристичних послуг 
України.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих науко-
вих результатів. Формування інноваційних 
секторів ринку туристичних послуг України 
фактично відбувається за рахунок дифузії но-
вовведень і прогресивних технологій ство-
рення туристичного продукту із країн центру 
світового туристичного простору, за умови на-
явності базових ринкоформуючих факторів, 
відповідного нормативно-правового, інститу-
ційного й науково-методичного забезпечення, 
відповідної державної підтримки та політики 
в зазначеній сфері. Отже, необхідність станов-
лення нетрадиційних секторів туризму в Укра-
їні актуалізує важливе науково-прикладне за-
вдання розробки концептуальної схеми форму-
вання та розвитку інноваційних секторів ринку 
туристичних послуг України, центральними 
компонентами якої виступають науково-мето-
дичний підхід до визначення пріоритетних на-
прямів розвитку інноваційних секторів і меха-
нізм використання специфічного туристичного 
потенціалу міст та регіонів, який дозволяє ви-
значити послідовність дій із формування інф-
раструктурного, організаційно-економічного, 
інформаційного забезпечення розвитку нових 
напрямків туристичної галузі (рис. 1.)

Ґрунтовною метою формування та розви-
тку інноваційних секторів ринку туристичних 
послуг України є диверсифікація пропозиції 
національного туристичного продукту та під-
вищення конкурентоспроможності національ-
ного ринку туристичних послуг. Предметом 
визначено процес забезпечення ефективного 
формування й інтенсивного розвитку іннова-
ційних секторів ринку туристичних послуг 
України. У якості об’єкта виступають безпо-
середньо інноваційні сектори ринку. Головні 
стимули та рушійні імпульси формування й 
розвитку інноваційних секторів ринку турис-
тичних послуг визначено через мотиваційні 
важелі, ключовими з яких є: підвищення ін-
вестиційної привабливості туристичної галузі, 
залучення додаткових інвестицій; підвищення 
в’їзних і внутрішніх туристичних потоків; під-
вищення інноваційної модернізації, науково-
дослідницького супроводу розвитку туристич-
ної галузі; акумулювання фінансових і матері-
альних ресурсів.

Стримуючими факторами, спроможними 
суттєво сповільнити розвиток інноваційних 
секторів є: низький імідж і відсутність про-
грами загальнонаціонального позиціонування 
ринку туристичних послуг та його окремих сек-
торів; низький рівень обізнаності щодо історії, 
істо ри чних, культурних пам’яток, брак куль-
тури гостинності; незадовільний стан турис-
тично привабливих об’єктів, а саме пам’яток 
архітектури, знакових об’єктів, пам’яток істо-
рико-культурної спадщини, недос татність по-
дій національного й міжнародного масштабу 
для залучення туристів; низький рівень розви-
тку туристично-рекреаційної інфраструктури 
(відсутність або недостатність спеціально об-
лаштованих об’єктів інфраструктури для осіб 
з інвалідністю та маломобільних груп насе-
лення, недостатність і незадовільність сучас-
них засобів розміщення для різних категорій 
споживачів, відсутність, неналежна кількість 
і якість дорожніх указівок, туристично-інфор-
маційних знаків, зручних під’їздів до багатьох 
туристичних об’єктів) відсутність якісної ту-
ристичної інформаційної підтримки – прак-
тики якісної, системно-оформленої пропози-
ції туристичних продуктів, координаційних 
платформ із туристичною інформацією як для 
туристів, так і для суб’єктів туристичного рин-
ку, кадастрів природних курортних територій, 
природних лікувальних ресурсів тощо; неза-
безпечення професійними кадрами, необхідни-
ми для розвитку інноваційних секторів ринку 
туристичних послуг; відсутність ефективного 
механізму взаємодії влади, бізнес-структур та 
громади щодо розробки та втілення програм 
гармонійного розвитку туризму.

Цільові завдання розвитку іннова ційних 
секторів ринку туристичних послуг поляга-
ють у такому: розбудові/удосконаленні ін-
ституційно-інфраструктурного забезпечення 
розвитку іннова ційних секторів ринку ту-
ристичних послуг; розробці та впроваджені 
освітніх програм підготовки професійних ка-
дрів іннова ційних секторів туризму; набутті 
передового світового досвіду та практичних 
навичок з управління, регулювання й розви-
тку інноваційних видів туризму; формуванні 
конкуренто здатних пакетних продуктів подіє-
вого, промислового, сільського туризму; залу-
ченні цільових іноземних інвестицій і коштів 
міжнаро дних фондів на розбудову інновацій-
них секторів; визначенні наявного потенціалу 
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Рис. 1. Концептуальна схема формування та розвитку інноваційних секторів ринку 
туристичних послуг України

Г. О. Горіна
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та пріоритетних напрямів розбудови нетра-
диційних та інноваційних секторів ринку ту-
ристичних послуг України; розробці цільових 
напрямів використання специфічного турис-
тичного потенціалу регіону з метою розбудови 
інноваційних секторів.

Визначення наявного потенціалу та пріори-
тетних напрямів розбудови нетрадиційних та 
інноваційних секторів ринку туристичних по-
слуг України пропонується здійснювати шля-
хом застосування відповідного науково-ме-
тодичний підходу. Вихідним базисом підходу 
є положення щодо просторово-поляризацій-
ного розташування необхідних детермінант 
розвитку відповідних інноваційних секторів, 
що підтверджується нерівномірністю розмі-
щення туристично привабливих об’єктів та 
проведення подій необхідного профілю, аси-
метрією розвитку туристичної, транспортної, 
комунальної інфраструктури, диференціацією 
ресурсного забезпечення формування інно-
ваційних секторів. Вирішення поставленого 
завдання можливо здійснити шляхом прове-
дення комплексного дослідження ресурсної 

спроможності й туристичної привабливості 
об’єктів, здатних забезпечити базову основу 
розвитку інноваційних секторів ринку турис-
тичних послуг України та їх пріоритетних на-
прямів для конкретних дестинацій. 

У якості інноваційних секторів ринку ту-
ристичних послуг України пропонується фор-
мувати та розвивати промисловий (індустрі-
альний) туризм, сільський (зелений) туризм 
та івент (подієвий) туризм, з огляду на наявну 
базу туристично привабливих об’єктів, спро-
можних забезпечити їх розвиток. 

Методичний підхід до визначення пріори-
тетних напрямів розвитку інноваційних сек-
торів ринку туристичних послуг представляє 
собою послідовну низку дій і стратегічних 
рішень щодо визначення можливості викорис-
тання та діагностики ресурсної спроможності 
потенційних об’єктів туристичної інфраструк-
тури, створення на їх базі повноцінної турис-
тичної дестинації з ефективно функціонуючим 
ринком інноваційних секторів туризму. Логіч-
ність дій та складові елементи методичного 
підходу представлено на рис. 2.

Рис. 2. Методичний підхід до визначення пріоритетних напрямів  
розвитку інноваційних секторів ринку туристичних послуг
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Вихідним моментом детермінації пріори-
тетних напрямів розвитку інноваційних сек-
торів ринку туристичних послуг є попереднє 
визначення потенційного простору їх форму-
вання на підставі проведення його первинної 
загальної характеристики шляхом експертної 
оцінки, а саме її просторового планування, 
рівня виробничо-господарського освоєння 
території, наявності й цінності сільськогос-
подарських земель і природних ресурсів, роз-
галуженості спортивної та культурно-розва-
жальної інфраструктури. Попередня оцінка 
дає змогу визначити найбільш привабливий 
потенційний інноваційних сектор розвитку 
ринку туристичних послуг.

Стадія визначення наявності туристич но  
привабливих об’єктів і відповідного забезпе-
чення розвитку сектора передбачає проведен-
ня більш детального аналізу наявного потенці-
алу, а саме: наявність туристично привабливих 
об’єктів; наявність туристичної, транспортної, 
комунальної інфраструктури; наявність інфор-
маційної підтримки розвитку; наявність управ-
лінського, партнерського, кадрового забезпе-
чення; стан довкілля; розвиток, толерантність 
громади щодо розбудови відповідного іннова-
ційного сектора ринку туристичних послуг.

Визначення наявності туристично прива-
бливих об’єктів, необхідних для формування 
певного виду інноваційного сектора туристич-
ного ринку, є вихідним пунктом та одночасно 
ключовою ознакою, яка впливає на прийняття 
рішень щодо його розвитку в повному просто-
рі або унеможливлює його. 

Наявність туристичної, транспортної, кому-
нальної інфраструктури є беззаперечно важ-
ливою складовою розвитку індустріального й 
подієвого туризму може суперечити основним 
принципам сільського туризму й мотивам його 
споживачів. 

Наявність інформаційної підтримки розви-
тку, управлінського, партнерського, кадрово-
го забезпечення є обов’язковими елементами 
формування інноваційних секторів розвитку 
ринку туристичних послуг, рушійними силами 
їх функціонування. Незадовільний стан цих 
складових суттєво сповільнить розбудову ту-
ристичного ринку, знизить ефективність і рен-
табельність його розвитку.

Екологічність і стан довкілля є принципово 
важливими для розвитку сільського (зеленого) 
туризму, оскільки безпосередньо пов’язані з 

його основоположними принципами: зведен-
ня до мінімуму негативних наслідків життєді-
яльності людини та зменшення техногенного 
навантаження на природне середовище, до-
тримання екологічних норм, сприяння охороні 
природи й колоритних особливостей сільської 
місцевості, формування екологічної культури 
та освіти. 

Розвиток, толерантність громади, а саме 
рівень патріотизму, культурно-естетичного 
виховання, обізнаності щодо історії, подій 
та пам’яток держави, культура гостинності, 
мультикультурна та мультинаціональна толе-
рантність відіграють суттєву роль у розвитку 
туризму, особливо інноваційних секторів, орі-
єнтованих на іноземних в’їзних відвідувачів. 

Стадії визначення наявності туристич но 
привабливих об’єктів і забезпечення розвитку 
сектора передує стадія діагностики стану й ре-
сурсної спроможності туристично привабли-
вих об’єктів, а також забезпечення розвитку 
сектора, на якій здійснюється детальна оцінка 
всіх об’єктів та елементів ресурсного забезпе-
чення формування, становлення й функціону-
вання інноваційних секторів розвитку ринку 
туристичних послуг України.

Комплексна діагностика стану та ресурс-
ної спроможності туристично привабливих 
об’єктів і ресурсного забезпечення розвитку 
сектора дозволяє визначити їх якість та при-
йняти рішення щодо можливості розвитку на 
їх базі інноваційних секторів ринку туристич-
них послуг. У разі достатньої якості, відмінно-
го рівня та стану факторів розвитку ухвалю-
ється рішення щодо актуальності й ефектив-
ності розвитку нетрадиційних секторів туриз-
му на певному просторі, здійснюється розроб-
ка механізму використання його специфічного 
туристичного потенціалу. У разі задовільного 
стану факторів здійснюється оцінка обсягу 
необхідних ресурсів і витрат на їх модерніза-
цію й удосконалення, якщо він допустимий 
– доцільно також перейти до розробки меха-
нізму використання туристичного потенціалу 
простору, з метою формування ефективної 
конкурентоспроможної структури інновацій-
них секторів туристичного ринку. Якщо стан 
переважної більшості показників визначення 
якості ресурсного забезпечення інноваційних 
секторів розвитку ринку туристичних послуг 
незадовільний або витрати на їх модернізацію 
й удосконалення неприйнятні, то адекватно 
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відмовитися від обраного інноваційного сек-
тора на потенційному просторі або здійснити 
спробу діагностики можливості формування 
іншого інноваційного вектора розвитку туриз-
му. 

Механізм використання специфічного ту-
ристичного потенціалу певного простору 
представляє собою інструментарій моделю-
вання послідовних процесів і дій із перетво-
рення туристично привабливого потенціалу 
на функціонуючий ринок туристичних послуг 
інноваційних секторів, шляхом здійснення 
стратегічних та операційних завдань, заходів 
та реалізації певних проектів на кожному ета-
пі механізму.

Етап 1 – розбудова системи управління 
розвитком інноваційних секторів ринку ту-
ристичних послуг передбачає створення ор-
ганізаційно-інституційної структури розви-
тку інноваційних секторів, розробку чітких, 
дієвих концепцій, стратегій та програм роз-
витку інноваційних секторів, створення ди-
версифікованої системи фінансового забезпе-
чення їх розвитку. Етап 2 – розбудова мережі 
партнерства та співробітництва передбачає 
налагодження й розвиток державно-приватно-
го партнерства, міжгалузевого, міжсектораль-
ного співробітництва, міжнародних зв’язків і 
міжнаціонального співробітництва, створен-
ня та розвиток кластерів. Етап 3 – розбудова 
туристичної, транспортної, комунальної інф-
раструктури передбачає підвищення якості й 
ефективності використання наявних турис-
тично привабливих об’єктів і територій, ство-
рення умов для забезпечення розвитку інно-
ваційного туристичного продукту, розбудову/
удосконалення транспортної інфраструктури, 
покращення комунальної інфраструктури та 
загального благоустрою. Етап 4 – розробка 
інноваційного туристичного продукту на базі 
природно-ландшафтного потенціалу та турис-
тично привабливих об’єктів відбувається із 
залученням усіх необхідних суб’єктів турис-
тичної інфраструктури та зацікавлених сторін. 
Етап 5 – забезпечення ефективного маркетин-
гу новостворених інноваційних туристично 
привабливих об’єктів, територій і комплек-
сних продуктів та широкої інформаційної під-
тримки розвитку інноваційних секторів ринку 
туристичних послуг.

Особливе місце в запропонованому меха-
нізмі займає симультанний етап – розвиток 

громади, упровадження якого повинно відбу-
ватися паралельно втіленню всіх п’яти етапів 
механізму, оскільки його реалізація потребує 
накопичувального ефекту та зміни свідомості 
й морально-етичних якостей громадян. 

Висновки із зазначених проблем і пер-
спективи подальших досліджень у поданому 
напряму. Запропонована концептуальна схема 
покликана забезпечити як науково-методичне, 
так і прикладне підґрунтя формування й роз-
витку інноваційних секторів ринку туристич-
них послуг України, ураховуючи стримуючі 
фактори, дотримуючись специфічних принци-
пів та орієнтуючись на мету й цільові завдання 
розвитку, дозволяє забезпечити раціональну та 
ефективну розбудову туристичної галузі дер-
жави, підсилюючи її конкурентоспроможність 
диверсифікованими інноваційними туристич-
ними продуктами. 
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Аннотация. Цель статьи заключается в разработке концептуальной модели формиро-
вания и развития инновационных секторов рынка туристических услуг Украины. Методи-
ка исследования. Исследование базируется на комплексной диагностике концептуальных 
основ формирования и развития инновационных секторов рынка туристических услуг 
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Украины. Использованы диалектический метод научного познания, а также общенаучные 
методы гносеологии: теоретического обобщения, индукции и дедукции, графический ме-
тод, группировки и моделирования. Результаты. Разработана концептуальная схема 
формирования и развития инновационных секторов рынка туристических услуг Украины, 
центральными компонентами схемы и механизмами реализации обоснованных целевых задач 
выступают научно-методический подход к определению приоритетных направлений разви-
тия инновационных секторов рынка туристических услуг Украины и механизм использова-
ния специфического туристического потенциала региона и формирования инновационных 
секторов. Практическая значимость результатов исследования. В результате реали-
зации концепции достигается формирование новых направлений развития туристической 
отрасли государства, повышается диверсификация национального туристического пред-
ложения, обеспечивается устойчивость и перманентность развития национального турис-
тического рынка.

Ключевые слова: рынок туристических услуг, туризм, туристические объекты, иннова-
ции, концепция, модель, механизм.
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after Mykhajlo Tugan-Baranovsky, Krivyi Rih). Conceptual basis of the Ukraine tourist market in-
novative sectors formation and development.

Summary. Purpose. The aim is to develop a conceptual model of the Ukraine tourist market inno-
vative sectors. Methodology of research. Attainment of the objectives in article dialectical approach 
based on scientific methods: theoretical generalization, analysis and synthesis, induction and deduc-
tion, graphing techniques, grouping and modeling. Findings. The conceptual scheme of the Ukraine 
tourist market innovative sectors formation and development are created. The central components of 
the scheme are the scientific and methodical approach to the definition of priority directions of Ukraine 
tourism market innovative sectors development and the mechanism of the region specific tourism 
potential using and innovative sectors formation. Practical value. The proposed conceptual scheme 
aims to provide a scientific, methodological and practical basis of formation and development Ukraine 
tourist market innovative sectors, given the constraints, following specific principles and guided by the 
goals and targets of development.

Keywords: tourism market, tourism, tourist facilities, innovation, concept, model, mechanism.
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