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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процеси інтеграції та глобалізації світових госпо�

дарських зв'язків вимагають сучасних механізмів ефек�
тивної організації і управління складною соціально�еко�
номічною та виробничо�екологічною системою, якою є
туристична галузь. У таких умовах її розвиток у цілому
залежить від особливостей розвитку дестинацій та по�
питу на туристичний продукт, що визначає спро�
можність певної території або регіону задовольняти
потреби туристів. Туристична дестинація є однією із
найважливіших складових у системі туристичного рин�
ку, оскільки туристичні дестинації та їх імідж приваб�
люють туристів, мотивують прибуття, активізують усю
туристичну систему.
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Досліджено проблеми розвитку та функціонування туристичних дестинацій та розроблено механізF

ми стратегічного управління ними для задоволення споживчого попиту на якісний вітчизняний турисF

тичний продукт. Розкрито зміст категорії "туристична дестинація узагальнено характерні їй ознаки. З

метою визначення особливостей формування попиту на туристичний продукт дестинації "Скадовськ"

проведено маркетингове дослідження, що дозволило визначити кон'юнктуру туристичного ринку. ВиF

явлено ряд проблем у результаті досліджень особливостей функціонування туристичної дестинації "СкаF

довськ", які гальмують розвиток галузі туризму.

The problems of development and functioning of tourist destinations and the mechanisms of strategic

management of them for the satisfaction of consumer demand for highFquality domestic tourism product have

been explored. The content of the category "tourist destination is generalized and is characterized by its features.

In order to determine the peculiarities of the formation of demand for the tourist product of the "Skadovsk"

Destination, a marketing research was carried out that allowed to determine the situation of the tourist market.

A number of problems have been identified as a result of research on the peculiarities of the functioning of the

Skadovsk tourist establishment, which impede the development of the tourism industry.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Категорія туристичної дистинації ввійшла у науко�

вий обіг порівняно недавно. Так, у зарубіжній науковій
літературі вона впроваджена у 1979 р. та є більш відо�
мою та вживаною, ніж у вітчизняній. Дослідженню сут�
ності туристичних дестинацій, закономірностей їх роз�
витку та ролі у системі галузі туризму присвячено праці
таких науковців, як: Р. Батлер, М. Бойко, С. Гаврилюк,
А. Головчан, В. Данильчук, Л. Дядечко, Л. Кірьянової,
Г. Михайличенко, Н. Лейпер, А. Мазаракі, С. Медлік,
С. Мельниченко, О. Любіцевої, В. Семенова, Т. Ткачен�
ко, Ю. Швець, Н. Шмола, Л. Черчик та ін.

Незважаючи на велику кількість досліджень, на сьо�
годні залишаються не визначеними підходи щодо ана�
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лізу та популяризації туристичних дестинацій для підви�
щення ефективності соціально�економічного розвитку
галузі туризму. Це вимагає поглиблених розробок щодо
їх ідентифікації, перспектив розвитку, механізмів удос�
коналення та стратегій управління.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
Метою статті є дослідження проблем розвитку та

функціонування туристичних дестинацій, розробка ме�
ханізмів стратегічного управління ними для задоволен�
ня споживчого попиту на якісний вітчизняний туристич�
ний продукт.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ
У сучасних кризових умовах національні туристичні

дестинації потребують розвитку та вдосконалення усіх
їх складових. Це пояснюється тим, що саме зараз, коли
купівельна спроможність вітчизняних туристів значно
знизилась, доцільно заохочувати їх до подорожей влас�
не в межах країни. Відтак, існує необхідність та є мож�
ливості і ресурси для створення унікального туристич�
ного продукту в межах дестинації, який найповніше за�
довольнятиме вимоги споживачів і грунтуватиметься на
регіональних особливостях туристичної галузі як сис�
теми.

Відповідно до сучасних моделей соціально�еконо�
мічного розвитку, туристичну дестинацію визначають
як комплексну організаційно�економічну структуру, що
утворюється в результаті регіоналізації туризму і є
місцевістю певного масштабу з конкурентоспроможни�
ми туристичними ресурсами та підприємницькою інфра�
структурою, в якій створюється й реалізується приваб�
ливий для мандрівників туристичний продукт, не завда�
ючи шкоди туристичним ресурсам і довкіллю [2].

На думку інших авторів, туристична дестинація —
це вирішальний елемент регіональної туристичної сис�
теми і суб'єкт управління регіонального розвитку, який
можна сприймати як територію із певним переліком за�
собів обслуговування та послуг, зручностей для забез�
печення всіляких потреб туристів. Інакше кажучи, ту�

ристична дестинація містить у собі найбільш важливі й
вирішальні елементи туризму необхідні для туристів [5].

Заслуговує на увагу думка, відповідно до якої завдя�
ки туристичній дестинації формується туристичний імідж
певного регіону. Туристична дестинація при цьому виз�
начається як територія, що є привабливою для туристів,
має необхідну інфраструктуру, щоб забезпечити прожи�
вання, харчування, транспортне обслуговування (вклю�
чаючи прибуття та від'їзд), розваги туристів, пам'ятки та
визначні місця, що цікавлять туристів, інформаційні та
комунікаційні системи. Треба також зазначити, що саме
наявність фактора привабливості є одним із головних
факторів конкуренції між дестинаціями [1].

Такої ж точки зору дотримується і Л. Кірьянова, яка
вважає, що туристична дестинація — це цільова тери�
торія, яка приймає туристів: географічна одиниця, з са�
мостійною туристичною привабливістю, що надає тури�
стам комплексне враження (на базі споживання турис�
тичних продуктів), та задовольняє всі потреби туристів
[3]. У сучасних умовах туристичну дестинацію варто
також розглядати з позицій досконалості інфраструк�
тури, комфортності умов та якості туристичних послуг,
що надаються в межах певного туристичного регіону.
Так, наприклад, Т. Лужанська зазначає, що туристична
дестинація є внутрішньою якісною характеристикою ту�
ристичного регіону, оскільки вона є сукупністю ознак,
властивих туристичному регіону в цілому або його сег�
ментам, що впливають на ступінь привабливості, ком�
фортності і якості обслуговування туристів [4].

У свою чергу, Т. Ткаченко трактує дестинацію як
систему засобів і служб, діяльність яких спрямована на
задоволення якісних потреб туристів. Поняття "дести�
нація" охоплює різні географічні та просторові рівні від
території окремого туристичного об'єкта (готелю, рес�
торану, пляжу) до окремих регіонів, країн, частин світу,
материків [6]. У цілому, аналіз виявлених у процесі ви�
вчення літературних джерел визначень "туристична де�
стинація" дозволив встановити найбільш характерні
його риси і сформулювати таке, яке б найкращим чи�
ном віддзеркалювало його сучасний зміст. У результаті
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Рис. 1. Узагальнені характерні ознаки туристичної дестинації
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"На Вашу думку, Скадовськ — це…"



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

27www.economy.in.ua

аналізу нами виокремлено основні характерні ознаки
цього поняття (рис. 1). Потрібно зазначити, що в Ук�
раїні часто рекламуються окремі важливі й унікальні ту�
ристичні ресурси, однак не створюється цілісний уні�
кальний турпродукт.

Також не виділяються цільові групи серед потен�
ційних туристів�споживачів та не формуються ефективні
механізми збереження й розвитку привабливості дес�
тинацій на перспективу. Наприклад, туристична дести�
нація "Скадовськ" є популярним курортним містом та
одним з кращих дитячих лікувальних центрів в Україні.
Курорт має низку переваг: природно�рекреаційні ресур�
си, унікальна історія, джерела цілющих грязей та міне�
ральних вод, тепле та мілке море, поєднання теплих во�
логих повітряних мас з Джарилгацької затоки з степо�
вим повітрям як основа унікального мікроклімату. Але
є й певні недоліки, які пов'язані з туристичною інфрас�
труктурою та низькою якістю послуг, які надаються ту�
ристичними закладами.

Вибір дестинації обумовлений наявністю значних
прогалин у процесі розвитку цієї території у якості роз�
винутої дестинації, здатної заохотити не тільки вітчиз�
няних, але й іноземних туристів. Наявність унікальних
туристичних об'єктів дозволить сформувати та запро�
понувати туристам новий, абсолютно неповторний та
винятковий туристичний продукт. З метою визначення
особливостей формування попиту на туристичний про�
дукт дестинації "Скадовськ", нами було проведено
відповідне маркетингове дослідження, що дозволило
визначити кон'юнктуру туристичного ринку.

Було здійснено оцінку основних факторів його роз�
витку та прогнозування їх впливу на формування при�
вабливості туристичного продукту. При дослідженні ви�
бірка склала 100 респондентів різної статі та віку. Про�
аналізувавши отримані дані, можна стверджувати, що
більше половини респондентів, а саме 62,0%, знають, що
Скадовськ — це курорт, 35,0% вважають дестинацію
містом, і лише 3,0% взагалі нічого не знають про цю де�
стинацію (рис. 2).

З відповідей опитаних можна зробити висновок, що
31,0% не знають, де знаходиться Скадовськ, з них 2,0 %

відповіли одразу, що не знають, а інші намагалися вга�
дати місцезнаходження дестинації. Проте більша час�
тина респондентів, а саме 69,0%, правильно обрали Хер�
сонську область (рис. 3).

З усіх опитаних досить великий відсоток людей зна�
ють про туристичну дестинацію "Скадовськ". Проте
31,0% опитаних дізнались про неї вперше при заповненні
анкети. З них 18,0% дізналися про дестинацію від рідних
та друзів, 9,0% — з Інтернету та ЗМІ, а 4,0% отримали
інформацію від туристичних фірм. Більша половина рес�
пондентів, а саме 71,0%, відповіли, що хотіли б відпочи�
ти в Скадовську, 7,0% опитуваних не змогли дати
відповіді на поставлене питання, а 22,0% дали негатив�
ну відповідь.

З отриманих відповідей можна зробити висновок,
що із 100 опитаних 62 особи знають, що таке Скадовськ,
тобто про переваги та недоліки туристичної дестинації
можуть оцінити лише вони. В результаті найбільшою
перевагою 61,0% опитаних вважають тепле та мілке
море, 23,0% надали перевагу цілющим грязям та міне�
ральній воді, що є в дестинації, 9,0% вважають перева�
гою повітря, яке в Скадовську насичене озоном, бро�
мом та йодом і 7,0% — інше, а саме велику кількість со�
нячних днів та доброзичливих людей (рис. 4).

З 62 респондентів 53,0% опитаних вважають відпо�
чинок у Скадовську приваблює природно�рекреаційни�
ми ресурсами. Ще 27,0% людей вважають, що низькі ціни
на житло є позитивним чинником під час вибору місця
відпочинку. 13% респондентів віддали б перевагу відпо�
чинку в Скадовську через віддаленість дестинації від
великих міст. Нарешті, 7% опитаних цінують не загазо�
ване повітря та відповідну інфраструктуру для відпо�
чинку з дітьми.

Разом з тим із опитаних респондентів 39,0% вважа�
ють, що для комфортного та безпечного відпочинку їм
не вистачає розміщення на пляжі медичної допомоги та
рятувальної служби. 28,0% опитаних хотіли б бачити
більше чистих та обладнаних пляжів. 17,0% осіб вважа�
ють, що їм не вистачає комфортабельних засобів розм�
іщення, а 14,0% потребують більше розважальних зак�
ладів, та ще 2,0% — інше (рис. 5).
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У результаті досліджень особливостей функціону�
вання туристичної дестинації "Скадовськ" було виявле�
но ряд проблем, які гальмують розвиток галузі туризму:

— недостатній розвиток санаторно�курортної
інфраструктури, що не відповідає сучасним потребам
відпочиваючих;

— розміщення морського порту та міських пляжів у
безпосередній близькості один від одного;

— низька якість послуг та рівень обслуговування, у
порівнянні із зарубіжними курортами;

— значні відмінності, в тому числі і в стані фінансу�
вання між державними та приватними санаторно�курор�
тними закладами;

— непристосованість закладів розміщення та гро�
мадських закладів для відвідування людей з особливи�
ми потребами;

— незначні інвестиційні надходження в курортну
зону.

Крім вищеназваних причин, досить важливим недо�
ліком можна вважати і недостатню інформаційну об�
ізнаність населення України відносно природно�рекреа�
ційних можливостей туристичної дестинації "Ска�
довськ". З іншої сторони, це вказує на значний невико�
ристаний потенціал реклами, PR�технологій у просу�
ванні туристичного продукту дестинації Скадовськ.
Йдеться про її позиціювання не тільки як відомого ку�
рортного міста, насамперед, для дітей, але, швидче, як
поліфункціональної туристичної агломерації Антонів�
ка — Скадовськ — Красне — Новомиколаївка з цент�
ром у м. Скадовськ.

При цьому приморський відпочинок у них допов�
нюється унікальними туристичними атракціями
сільського зеленого туризму: с. Антонівка — це все�
світньовідомий центр рисосіяння з розміщенням НДІ
рису; с. Красне має унікальну мережу зрошуваних ка�
налів та можливості для організації рибалки; с. Ново�
миколаївка має необмежений для туристів ринок орга�
нічної продовольчої продукції, насамперед, овочівниц�
тва і плодівництва, а також баштанних культур. У без�
посередній близькості від м. Скадовськ, на відстані 20—
30 км, розміщені відомі у країні курортні селища — смт.
Лазурне, с. Залізний Порт, с. Хорли, смт. Приморське.

ВИСНОВКИ
Здійснивши діагностику та дослідивши проблемні

особливості курорту, можна стверджувати, що Ска�
довськ має потужний рекреаційний потенціал, проте
існують негативні фактори, які гальмують його розви�
ток і потребують вирішення для більшої туристичної та
інвестиційної привабливості курорту. Таким чином, ту�
ристична дестинація "Скадовськ" виступає стратегічною
одиницею туристичного бізнесу Південного регіону та
точкою кристалізації туристичного попиту. Його мас�
штаб і спеціалізацію потрібно планувати з метою досяг�
нення кращої збалансованості в пересуванні людей; для
забезпечення оптимального перерозподілу внутрішніх

туристичних потоків. Вказані пропозиції будуть сприя�
ти економічному та соціальному розвитку туристичної
галузі, напряму зеленому туризму, регіону загалом.

Література:
1. Божук Т.І. Рекреаційно�туристична дестинація

для потреб історико�культурного пізнання / Т.І. Божук
// Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун�ту ім. В. Гнатюка:
Географія. — 2012. — 2 (Вип. 32). — С. 70—74.

2. Головчан А.І. Теоретико�методичні підходи до
оптимізації розвитку туризму в дестинаціях / А.І. Го�
ловчан // Вісник ДІТБ. — 2011. — № 15. — С. 139—145.

3. Кирьянова Л.Г. Маркетинг дестинации как совре�
менный подход к управлению туристским регионом /
Л.Г. Кирьянова // Известия Томск. политех. ун�та. —
Экономика. — 2010. — Т. 316. — №6. — С. 35—40.

4. Лужанська Т.Ю. Стратегії розвитку регіональних
туристичних дестинацій / Т.Ю. Лужанська // Науковий
вісник Мукачівського державного університету. — 2014.
— Вип. 2 (2). — С. 175—180.

5. Семенов В.Ф. Управління регіональним розвитком
туризму: навч. посіб. / Семенов В.Ф., Герасименко В.Г.,
Горбань Г.П., Богадьорова Л.М. — Одеса: Одеський дер�
жавний економічний університет, 2011. — 225 с.

6. Туристські дестинації (теорія, управління, брен�
динг): монографія / А.А. Мазаракі, Т.І. Ткаченко,
С.В. Мельниченко та ін. / За заг. ред. А.А. Мазаракі. —
К.: Київ. нац. торг.�екон. ун�т, 2013. — 388 с.

References:
1. Bozhuk, T. I. (2012), "Recreational and tourist des�

tination for the needs of historical and cultural knowledge",
Nauk. zap. Ternop. derzh. ped. un�tu im. V. Hnatyuka, vol.
2 (32), pp. 70—74.

2. Holovchan, A. I. (2011), "Theoretical and Methodical
Approaches to Optimization of the Development of Tourism
in Destinations", Visnyk DITB, vol. 185, pp. 139—145.

3. Kir'yanova, L.G. (2010), "Destination marketing as a
modern approach to the management of the tourist region",
Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta, vol.
6, pp. 35—40.

4. Luzhans'ka, T.YU. (2014), "Strategies for the develop�
ment of regional tourist destinations", Naukovyy visnyk
Mukachivs'koho derzhavnoho universytetu, vol. 2 (2), pp.
175—180.

5. Semenov, V.F. Herasymenko, V.H. Horban', H.P. and
Bohad'orova, L.M. (2011), Upravlinnya rehional'nym
rozvytkom turyzmu [Management of regional development
of tourism], Odes'kyy derzhavnyy ekonomichnyy uni�
versytet, Odesa, Ukraine.

6. Mazaraki, A.A. Tkachenko, T.I. and Mel'nychenko,
S.V. (2013), Turysts'ki destynatsiyi (teoriya, upravlinnya,
brendynh) [Tourist Destinations (theory, management,
branding)], Kyyivs'kyy natsional'nyy torhivel'no�ekono�
michnyy univerystet, Kyiv, Ukraine.
Стаття надійшла до редакції 11.10.2017 р.

24

17

9

10

2

0 5 10 15 20 25

Осіб

Розміщення на пляжі медичної
допомоги та рятувальної служби

Чистих та обладнаних пляжів

Розважальних закладів

Комфортабельних закладів розміщення

Інше

Рис. 5. Розподіл відповідей респондентів на питання "Вкажіть чого, на Вашу думку, не вистачає в Скадовську для
відпочинку"


