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Авторами здійснено грунтовний аналіз сучасного туристичного
ринку та механізмів державного регулювання в сфері туризму в Ук1
раїни та світі, на базі чого сформовано основні положення моделі спец1
іальної туристичної зони — інноваційного напряму розвитку вітчиз1
няного туризму.
The authors conducted a detailed analysis of the modern tourist market
mechanisms and state regulation of tourism in Ukraine and in the world,
which formed the model of "special tourism zone" — an innovative direction
for development of domestic tourism.
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ВСТУП
Зважаючи на перспективи України
щодо подальшої інтеграції до євро%
пейського економічного простору, а
також швидкий приріст темпів міжна%
родного туристичного обміну, важли%
вим стає детальне вивчення усіх ас%
пектів впровадження в реальну ринко%
ву практику нових механізмів держав%
ного регулювання туристичного секто%
ра з використанням передового міжна%
родного досвіду, а також розробка ре%
комендацій з вдосконалення відповід%
ної законодавчої бази.

При дослідженні були використані
документи та робочі матеріали Все%
світньої Торговельної організації
(WTO) і Всесвітньої Туристської
Організації (UNWTO). У процесі про%
ведення дослідження були використані
методи загальнонаукового аналізу,
спеціальні методи системного, по%
рівняльного й історико%логічного ана%
лізу, індукції та дедукції.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Основною метою статті є надання
науково обгрунтованих практичних ре%
комендацій щодо інноваційних напрямів
АНАЛІЗ ОСТАННІХ НАУКОВИХ
розвитку туризму в регіонах України на
ДОСЛІДЖЕНЬ
базі розробленої моделі створення
Проблематика розвитку та регулю% спеціальних туристичних зон.
вання туризму в умовах ринку була та
залишається об'єктом дослідження ба%
РЕЗУЛЬТАТИ
гатьох вітчизняних і закордонних уче%
У результаті дослідження процесів
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ченко, І.М. Школи, Л.М. Шульгіної, ного туризму та конкурентоздатності
В.І. Чужикова, В.И. Азара, И.Т. Бала% нашої країни на світовому туристично%
банова, Е.Л. Богданова, К.Г. Борисова, му ринку авторами було виявлено ос%
Д. Боуэна, В.Т. Гуляєва, М.В. Єф% новні способи та шляхи прискорення
ремової, И.В. Зорина, Ї.В. Ільїної, інтеграції України до нього.
Н.И. Кабушкина, Г.А. Коропової,
З огляду на нерівномірність розпо%
В.А. Квартального, Ф. Котлера, Т.В. ділу туристського потенціалу на тери%
Козирьова, К. Купера та інших. Водно% торії України, а також різний рівень
час, на думку авторів, недостатньо вив% розвитку туристської інфраструктури
ченим лишаються аспект прискорення в основі розробки стратегічних на%
інтеграційних процесів у вітчизняному прямів розвитку туризму для просуван%
туризмі до світового економічного про% ня на внутрішньому і міжнародному
стору та виведення українського турис% ринках повинен лежати принцип зону%
тичної пропозиції на якісно новий рівень. вання території країни залежно від ре%
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гіонального ступеня туристської про%
позиції.
Для оцінки туристських територій
найбільш привабливими є інструменти
маркетингового аналізу. Така оцінка
вимагає всебічного вивчення ринкових
і соціально%економічних умов регіону.
Реалізація даного завдання включає
ряд послідовних етапів (див. рис. 1).
Визначення найбільш привабливих
туристських територій повинне
здійснюватися в три етапи: 1) оцінка
показників потенціалу та рівня розвит%
ку туризму; 2) ранжирування туристсь%
ких територій за привабливістю роз%
витку; 3) визначення загальних сильних
і слабких сторін регіонів і розробка
відповідних рекомендацій[1].
Організаційним механізмом, що
може активізувати розвиток туризму в
пріоритетних регіонах, може стати
проект створення спеціальних турис%
тичних зон (СТЗ). Основною метою їх
створення є стимулювання розвитку
різних видів туризму за рахунок залу%
чення іноземних і вітчизняних інвес%
торів.
Спеціальна туристська зона — це
особлива, що має чітко фіксовані кор%
дони, територія, у межах якої ін%
весторам надаються пільги при здійс%
ненні прямих інвестицій з метою ство%
рення та удосконалення туристського
продукту і туристської інфраструкту%
ри.
Туристська зона — це комплекс, і
помилковим було б називати туристсь%
кою зоною якесь зосередження визнач%
них пам'яток у відриві від необхідної
інфраструктури. У туристській зоні
формується певний туристський про%
дукт (туристська пропозиція). Прогре%
сивним є створення туристських про%
дуктів, розрахованих на різні сегменти
ринку, а отже, туристські зони теж по%
винні мати тематичний характер.
Основною метою створення такої
зони є стимулювання розвитку різних
видів туризму в регіоні за рахунок за%
лучення іноземних і вітчизняних інвес%
торів та підвищення загального рівня
експорту туристичних послуг задля
прискорення інтеграції українського
туристичного продукту в сферу світо%
вого туризму.
Механізм особливого економічно%
го регулювання, відпрацьований на од%
ному або декількох регіонах, згодом
можна буде використати і для інших
регіонів, з огляду на регіональні особ%
ливості.
На сьогоднішній день в Україні
фактично відсутній позитивний досвід
створення вільних економічних зон.
Основною причиною цього є відсут%
ність правової бази їх створення та по%
милковий підхід до їх організації.
Основною метою СТЗ є створення
в регіоні сучасного туристського ком%
плексу. Він, з одного боку, забезпечить
широкі можливості для задоволення
потреб у туристських послугах, а з
іншого боку, зробить внесок у розви%
ток економіки регіону, у тому числі за
рахунок податкових надходжень до
бюджету, припливу іноземної валюти,
збільшення кількості робочих місць,
збереження та використання природ%
но%рекреаційного і культурно%історич%
ного потенціалу регіону.
Основними завданнями для ство%
рення СТЗ є:
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Ⱥɧɚɥɿɡ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
ɪɟɝɿɨɧɭ

Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɩɨɫɥɭɝ

Ɂ ɩɨɝɥɹɞɭ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɪɟɝɿɨɧɭ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɜ
ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ

Ɋɚɧɠɢɪɭɜɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɨʀ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨɫɬɿ

ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɧɨɡɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ

Ɉɰɿɧɤɚ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ
ɩɨɫɥɭɝ

ȼɢɛɿɪ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɬɭɪɢɡɦɭ

ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜ
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɭɪɢɡɦɭ
Рис. 1. Алгоритм маркетингового аналізу туристських територій

1. Формування регіональної норма%
тивно%правової бази розвитку туризму
в регіоні й системи регулювання тури%
стської діяльності. Захист регіонально%
го туристського ринку шляхом надан%
ня податкових пільг, державних га%
рантій та інших способів державної
підтримки.
2. Формування іміджу регіону як
сучасного та нового туристського рин%
ку. Вдосконалення системи інфор%
маційного забезпечення і наукових дос%
ліджень в сфері туризму. Інтеграція
зони в систему українського туристсь%
кого ринку та розвиток міжнародного
співробітництва в області туризму.
3. Стимулювання розвитку матері%
ально%технічної інфраструктури туриз%
му шляхом залучення вітчизняних та
іноземних інвестицій для реконструкції
і нового будівництва туристських
об'єктів. Поліпшення якості обслугову%
вання туристів на основі конкуренції,
поглиблення спеціалізації й кооперації
в роботі туристських підприємств. Роз%
виток системи підготовки і підвищення
кваліфікації кадрів у сфері туризму.
На першому етапі формування ос%
новні витрати щодо створення СТЗ по%
винен взяти на себе саме той регіон
країни, на території якого формується
СТЗ.
Як джерела фінансування створен%
ня та функціонування СТЗ передбача%
ються:
1. Кошти обласного бюджету та
позабюджетних фондів, у тому числі:
— цільові кошти на окремі проекти
та заходи;
— кошти туристичних агентств
(державних та приватних);
— кошти, що виділяються на при%
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родоохоронні заходи;
— кошти, що виділяються на охо%
рону здоров'я, культурний розвиток та
комунальне обслуговування;
— надання пільгових кредитів під
інвестиційні проекти;
— розміщення держзамовлень, що
сприяють розвитку інфраструктури;
— надання податкових пільг;
— створення спеціальних зон еко%
номічного розвитку.
2. Кошти автодорожніх фондів на
розвиток мережі доріг, дорожні знаки,
облаштування стоянок для відпочинку
тощо.
3. Кошти фонду зайнятості (цільо%
вим призначенням є програми навчан%
ня та перепідготовки кадрів туристич%
ної діяльності).
4. Міжнародні джерела фінансу%
вання цільових заходів ТАСИС, ЕАБР
згідно двосторонніх міжнародних угод.
5. Корпоративні кошти туристич%
них фірм, підприємств транспорту та
зв'язку, промислових підприємств.
6. Бюджетні та позабюджетні дже%
рела органів місцевого самоврядуван%
ня.
7. Кредити комерційних банків.
8. Акціонерний капітал зацікавле%
них інвесторів.
9. Не грошові джерела: майно, то%
вари та послуги.
Економічний та правовий зміст
СТЗ повинен бути визначений держав%
ним законом України і спрямований на
створення сприятливих умов із забез%
печення соціально%економічного роз%
витку туризму та самого регіону. Закон
повинен регламентувати два головні
аспекти: по%перше, залучення в СТЗ
інвестицій та активізація там ділової

активності; по%друге, компенсація до%
даткових витрат господарства і насе%
лення регіону.
Поряд з механізмами особливого
економічного регулювання в курортних
регіонах в економічні заходи з розвит%
ку туристського комплексу входить
розробка та реалізація державних, ре%
гіональних, галузевих програм. Їхня
перевага — у здатності комплексного
рішення складних, економічних, соц%
іальних, фінансових, структурно%
організаційних, технічних та інших
проблем.
На додаток до закону передба%
чається прийняти ряд нормативних
актів, що стосуються змін у системі
державного регулювання і у відносинах
власності в сфері туризму. Прийняття
закону і додаткових нормативних актів
підвищить ефективність процесу узгод%
ження інтересів різних муніципальних
відносин з туристичними компаніями,
дозволить уникнути нераціональних
витрат при створенні й використанні
місцевих туристсько%рекреаційних
продуктів та об'єктів інфраструктури.
Створення єдиного регіонального
туристсько%рекреаційного комплексу
повинно супроводжувати прийняття
угод про зональну координацію турис%
тської діяльності із центрами в регіо%
нах. Добровільне об'єднання ресурсів
дрібних туристських фірм, транспорт%
них компаній, готелів, установ культу%
ри за підтримкою муніципальних і рег%
іональних органів дозволить сформува%
ти сприятливі умови для залучення
інвестицій у цю сферу і забезпечить ріст
припливу туристів до регіону.
З метою залучення інвестицій необ%
хідно створити в межах зони привабли%
вий інвестиційний клімат; можна нада%
ти інвесторам наступні пільги:
— Торгівельні пільги, що передба%
чають введення особливого митного ре%
жиму — зниження або скасування
імпортного мита на товари й устатку%
вання, ввезені для створення туристсь%
кої інфраструктури та споживання ту%
ристами на території СТЗ.
— Пільги, пов'язані з податковим
стимулюванням окремих видів діяль%
ності підприємців. Ці пільги можуть
торкатися податкової системи (прибу%
ток, вартість майна), амортизаційні
відрахування, витрати на заробітну
плату, транспорт, тимчасове або пост%
ійне звільнення від оподатковування.
— Скорочення відрахувань по ПДВ
і податку на прибуток, якщо різниця у
виплаті цього податку спрямована на
розвиток внутрішнього або в'їзного
туризму.
— Надання митних пільг на прид%
бання устаткування для готелів, тури%
стського транспорту й інших об'єктів
туристської інфраструктури.
— Повне віднесення рекламних
витрат на собівартість послуг тих
підприємств, чия діяльність пов'язана із
прийомом і обслуговуванням українсь%
ких та іноземних туристів.
— Забезпечення кредитування ту%
ристичних проектів і надання відповід%
них урядових гарантій.
— Стимулювання інвестиційної ак%
тивності в сфері туризму, у тому числі
шляхом зниження вартості кредиту:
уряд відшкодовує різницю між фіксо%
ваною та ринковою процентною став%
кою.
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Для України, вважають автори,
цікавим є досвід Швейцарії в сфері дов%
гострокових вкладів у туризм (такі
вклади, як правило, не представляють
інтересу для фінансових структур в
Україні). За методикою оцінки ефек%
тивності, що використовувалася швей%
царськими банками, готельне госпо%
дарство характеризується на рівні важ%
кої промисловості. Для розвитку галузі
потрібні значні базові інвестиції. Відбу%
вається "омертвіння" капіталу на до%
сить тривалий строк, потрібен час для
того, щоб повернути вкладені кошти в
оборот. Щоб стимулювати довгостро%
кові вклади в туріндустрію, уряд Швей%
царії сприяє одержанню пільгових кре%
дитів. Наприклад, якщо ефективна
ставка кредитування будівництва го%
телів у Швейцарії становить у середнь%
ому 4—5% річних, у той час як ринкова
ціна кредиту дорівнює 7—8%, ціна кре%
диту для інвестора в цьому випадку
складе 4—5%, а ті 2—4%, що залишать%
ся, виплачує банку держава.
Кредитна політика керівництва
СТЗ повинна залучити додаткові ресур%
си для фінансування туристських про%
ектів. Необхідне призначення керів%
ництвом СТЗ уповноважених банків,
що займатимуться розвитком туризму
в зоні та створення базового пакета
інвестиційних проектів розвитку ін%
фраструктури туризму в СТЗ. Важли%
вими є адміністративні пільги, надавані
адміністрацією зони з метою спрощен%
ня процедур реєстрації підприємств і
режиму в'їзду та виїзду іноземних гро%
мадян, а також введення спрощеного
візового режиму для країн, які не пред%
ставляють для України міграційної не%
безпеки (США, Японія, Арабські Емі%
рати та ін.).
У цілому, вся система надаваних
пільг для туристської індустрії та ін%
фраструктури повинна служити ін%
струментом реалізації наявних переваг
даної зони, а не механізмом компен%
сації відсутніх тут факторів розвитку.
Важливо також взяти до уваги, що при
нинішніх масштабах поширення
вільних економічних зон податкові
пільги — далеко не головний стимул
для приросту іноземного капіталу в
зоні. Більш істотними можуть виявити%
ся такі фактори, як політична ста%
більність, інвестиційні гарантії, якість
інфраструктури, кваліфікація робочої
сили, спрощення адміністративних
процедур, а також можливість одер%
жання на внутрішньому ринку дешевих
послуг. Разом з цим, всі названі пере%
ваги будуть ефективними лише в тан%
демі з базовими преференціями, що
визначають специфіку даної зони.
Розвиток матеріально%технічної
інфраструктури туризму, залучення
вітчизняних та іноземних інвестицій
для реконструкції і нового будівницт%
ва туристських об'єктів, поліпшення
якості обслуговування туристів на ос%
нові конкуренції, поглиблення спеціа%
лізації та кооперації в роботі туристич%
них підприємств передбачається цілим
рядом незалежних проектів. Кожний із
цих проектів виконується приватними
або муніципальними підприємствами за
рахунок власних ресурсів. Включення
їх до програми створення СТЗ дозво%
лить залучити додаткові ресурси та
одержати інші можливості при реалі%
зації. У період створення СТЗ одержать
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розвиток і будуть доступні для масово%
го туриста всі наявні в регіоні ту%
ристські продукти.
Необхідно забезпечити збалансо%
ване виконання трьох основних зав%
дань:
— Переорієнтація експлуатації
рентабельної власності на інтереси
власника, регіону; збільшення, таким
чином, дохідної частини бюджету, при%
чому не стільки від прямого продажу
власності, скільки від інших джерел:
здачі в оренду готелів компаніям%опе%
раторам, створення місцевих компаній%
операторів і конкурсний продаж їх
відомим компаніям%операторам, вико%
ристання залогових можливостей, ек%
сплуатація міської власності в інтере%
сах міста, комерціалізація великих за%
ходів і т.д.
— Розвиток інфраструктури самої
галузі — як її матеріальної бази (готелі,
транспортні підприємства, підприєм%
ства зв'язку, громадського харчування
і торгівлі), так і вдосконалення роботи
туроператорів, турагентів, підприємств
виставочного комплексу. Вони повинні
перебувати в привілейованому поло%
женні, тому що їх діяльність спрямова%
на на розвиток в'їзного та внутрішньо%
го туризму, загальне економічне оздо%
ровлення в цілому і на досягнення зба%
лансованого бюджету зокрема.
— Виділення частини нерентабель%
ної матеріальної бази і її приватизація.
Доцільність приватизації повинна виз%
начатися з економічної позиції. Необ%
хідно продовжувати приватизацію го%
телів, що вимагають більших інвестицій
або проводити повну переорієнтацію
їхньої діяльності.
Проект створення Спеціальної ту%
ристської зони повинен включати про%
позиції регіону щодо своїх інвес%
тиційних можливостей: як щодо рекон%
струкції існуючого фонду, так і щодо
нового будівництва. Ці пропозиції по%
винні містити технічні, юридичні відо%
мості та аналіз законодавства. У ре%
зультаті інвестор повинен одержати
повну картину з юридичної точки зору,
а також інформацію стосовно пріори%
тетів і можливостей розвитку бізнесу в
регіоні.
Створення туристських інформац%
ійних центрів у містах дозволить більш
повно використати наявні туристські
ресурси. Розвитку туризму в цілому
сприятимуть досягнення у регіональній
політиці розвитку транспорту.
Формування туристичного іміджу
СТЗ включає багатосторонню діяль%
ність із залучення туристів до регіону
та інтеграцію області в систему украї%
нського й міжнародного туристського
ринку[5].
Основою економічної політики
СТЗ повинно стати формування при%
вабливого інвестиційного і підпри%
ємницького клімату. Функціональна
орієнтація проекту формування СТЗ
має комплексний характер і вимагає
скоординованих дій різних регіональ%
них органів управління при розробці й
реалізації проекту, а також багатопро%
фільного складу виконавців проектних
заходів.
Осмислення концепції адміністра%
тивного управління СТЗ підводить до
розуміння того, що створення апарату
її управління має на меті формування
системи управління, насамперед, через

гнучке регулювання податкових пільг і
державних тарифів у інтересах залу%
чення в регіон інвесторів і реалізації
інвестиційних проектів.
Керівництво СТЗ повинно мати
право розглядати та ухвалювати рішен%
ня по заявах українських та іноземних
інвесторів стосовно реалізації різних
інвестиційних туристських проектів,
укладати з ними договори на виконан%
ня цих проектів у рамках вимог украї%
нського законодавства. Воно також
повинно проводити різні конкурси та
аукціони, прямі переговори з вітчизня%
ними та іноземними інвесторами при
інвестуванні унікальних проектів або
технологій. У той же час у СТЗ ліцен%
зування підприємницької діяльності не
потрібне, за винятком ситуацій, які виз%
начаються законодавством України.
Структура адміністрації СТЗ як
органа управління багато в чому буде
залежати від покладених на неї
функцій і закріплених за нею об'єктів
управління.
Головними функціями керівництва
СТЗ є:
— Здійснення планомірного роз%
витку СТЗ на основі довгострокової
програми.
— Координація діяльності із залу%
чення в СТЗ українських та іноземних
інвесторів для реалізації зональних
інвестиційних проектів і розвитку
підприємництва.
— Акумулювання фінансових за%
собів з різних джерел для розвитку СТЗ
і постійний контроль їхнього викорис%
тання.
— Передача в користування на
умовах договорів оренди підприємцям
майна, що перебуває у власності СТЗ.
— Розробка та впровадження ком%
плексної маркетингової стратегії СТЗ.
— Сприяння в розробці нових тур%
продуктів і модернізації старих на рівні
вимог сучасного світового ринку туриз%
му.
— Створення туристського ін%
тернет%порталу СТЗ.
— Гарантування безпеки життя та
майна туристів.
— Сприяння програмам навчання
та підвищення кваліфікації працівників
обласних адміністрацій, інформаційних
центрів, турфірм й інших організацій,
зайнятих обслуговуванням туристів у
СТЗ.
Авторами розроблена організацій%
на структура управління спеціальною
туристською зоною, яка подана на рис.
2. Орган управління — Адміністрація
СТЗ — створюється на базі різних рег%
іональних органів управління з огляду
на багатопрофільний склад виконавців
проектних заходів. Адміністрація СТЗ
повинна перебувати на бюджетному
фінансуванні та підкорятися голові ад%
міністрації регіону. Голова адмініст%
рації СТЗ повинен затверджуватися
урядом на досить тривалий строк — 5—
7 років [6]. Сама ж внутрішня структу%
ра управління СТЗ повинна формува%
тися відповідно до покладених на неї
функцій та обов'язків.
Вважається, що даний підхід до
формування забезпечить створення
вже на першому етапі такого органу
управління СТЗ, що дасть можливість
ефективно здійснювати подальший
розвиток зони: розробляти та реалізо%
вувати програми і підпрограми, не%
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА
Ƚɨɥɨɜɚ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɋɌɁ
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɜ
ɪɟɝɿɨɧɿ

Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɋɌɁ

Ɏɨɧɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɋɌɁ
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ

ȱɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
- ɝɪɭɩɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɬɚ
ɩɿɥɶɝɨɜɨɝɨ ɤɪɟɞɢɬɭɜɚɧɧɹ
- ɜɿɞɞɿɥ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ
ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɢɯ
ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ

- ɝɪɭɩɚ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɡɞɚɬɧɨɫɬɿ
ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ ɋɌɁ
- ɜɿɞɞɿɥ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
- ɝɪɭɩɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɬɭɪɢɡɦɭ
- ɜɿɞɞɿɥ ɡ ɩɢɬɚɧɶ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ

ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ
ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ

ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ,
ɦɿɠɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨʀ, ɦɿɠɝɚɥɭɡɟɜɨʀ ɬɚ
ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɨʀ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ

- ɝɪɭɩɚ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ
ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ
- ɜɿɞɞɿɥ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɭɪɩɪɨɞɭɤɬɭ ɧɚ
ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɦɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɪɢɧɤɚɯ
- ɜɿɞɞɿɥ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɿɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɸ
- ɜɿɞɞɿɥ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ (ȱɧɬɟɪɧɟɬ)
- ɰɟɧɬɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ
- ɜɿɞɞɿɥ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɡ
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɆɁɋ,
ɩɨɫɨɥɶɫɬɜɚɦɢ, ɤɨɧɫɭɥɶɫɬɜɚɦɢ

Ɂɚɝɚɥɶɧɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ
- ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɩɪɚɜɚɦɢ
- ɜɿɞɞɿɥ ɤɚɞɪɿɜ
- ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɿ
ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɶɤɨɝɨ ɨɛɥɿɤɭ
- ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ
- ɸɪɢɞɢɱɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ

- ɜɿɞɞɿɥ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ
- ɜɿɞɞɿɥ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɜ ɣ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ
ɬɭɪɢɫɬɿɜ
- ɜɿɞɞɿɥ ɥɿɰɟɧɡɭɜɚɧɧɹ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɣ
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ
- ɦɿɠɜɿɞɨɦɱɚ ɤɨɦɿɫɿɹ ɡ ɩɢɬɚɧɶ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɜɥɚɫɧɨɫɬɿ ɜ
ɬɭɪɢɫɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɹɯ

Ʉɨɨɪɞɢɧɚɰɿɣɧɚ ɪɚɞɚ ɩɨ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɸ
ɛɟɡɩɟɤɢ ɋɌɁ

Ɏɨɧɞ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɋɌɁ

Рис. 2. Організаційна структура управління СТЗ

обхідні нормативні акти, залучати в ре%
гіон інвестиції, координувати госпо%
дарську діяльність та інше.
З метою гарантування безпеки ту%
ристів, що приїжджають до СТЗ, ви%
дається необхідним створення спеціа%
лізованої готельно%туристської поліції,
особливо з огляду на події останніх
років у світі та постійні погрози з боку
світового тероризму. Вже зараз при
виборі туристами напряму свого туру
перше, що приймається до уваги, — це
насамперед безпека туристичного на%
пряму [2].
Практика створення таких спе%
ціалізованих підрозділів існує в багатьох
державах світу і рекомендована Все%
світньою туристською організацією (ЮН%
ВТО) — найбільш авторитетною міжуря%
довою організацією в сфері туризму.
Виходячи з того, що в різних готе%
лях країни поряд із представниками
МВС уже діє безліч ліцензованих охо%
ронних структур (причому в ряді висо%
кокласних готелів ці охоронні структу%
ри технічно оснащені на найсучаснішо%
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му рівні), видається доцільним не вводи%
ти централізовану вертикальну схему
побудови служби готельної безпеки, а
запропонувати більш гнучкий порядок,
основними положеннями якого є:
— Створення при Адміністрації
СТЗ консультаційно%дорадчого органу
Координаційної Ради [4] з гарантуван%
ня безпеки в готельно%туристському
комплексі СТЗ із залученням до його
складу представників органів держав%
ного керування, МВС, СБУ, авіапереві%
зників, громадських організацій, ко%
мерційних підприємств комплексу та
інших структур. Даний орган повинен
бути наділений правами законодавчої
ініціативи в рамках СТЗ, залучення по%
забюджетних засобів і визначення ос%
новних напрямів фінансування з питань
гарантування безпеки в готельно%тури%
стському комплексі.
— Створення некомерційної органі%
зації "Фонд гарантування безпеки СТЗ",
для якого вищезазначена Координацій%
на Рада була б вищим органом контро%
лю. До завдань Фонду, крім формуван%

ня, виділення відповідно до рішень Ко%
ординаційної Ради та контролю за
цільовим використанням залучених
фінансових ресурсів, варто віднести ак%
редитацію охоронних структур на
предмет їхньої відповідності специфі%
чним вимогам СТЗ, а також регулярний
контроль за дотриманням умов акреди%
тації. Акредитовані охоронні структу%
ри будуть зобов'язані носити символі%
ку туристської поліції, дотримуватися
її уставу і надавати до Фонду регуляр%
ну звітність про свою діяльність. До
завдань Фонду буде доцільно віднести
оснащення об'єктів СТЗ необхідним ус%
таткуванням і системами технічного
контролю, питання організації спеціа%
лізованої підготовки співробітників
охоронних структур СТЗ та інші дрібні
питання.
— Створення в рамках ГУВС Украї%
ни спеціального підрозділу (готельної
поліції), фінансованого як за рахунок
оплати підприємствами СТЗ послуг з
охорони, так і за рахунок засобів бюд%
жету СТЗ та Фонду. Даний підрозділ
буде покликаний здійснювати охорону
муніципальних готелів, а також будь%
яких інших об'єктів СТЗ на контракт%
них умовах.
ВИСНОВКИ
Така структура суб'єкта управ%
ління розвитку туризму СТЗ дозволить
створити конкурентоздатну інфраст%
руктуру туризму в регіоні та пришвид%
шити процес інтеграції України до
європейського та світового туристич%
ного простору.
Найважливішим підсумком ство%
рення СТЗ стане поетапне формуван%
ня в регіоні сучасного туристського
комплексу, що забезпечить підвищен%
ня внеску туризму в економіку Украї%
ни, у тому числі за рахунок збільшення
кількості робочих місць, податкових
надходжень у бюджет, припливу іно%
земної валюти, збереження та раціо%
нального використання культурної та
природної спадщини регіону.
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