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INCREASING THE INVESTMENT ATTRACTIVENESS
OF THE REGION TOURISM POTENTIAL BY SPECIALIZED TOURISM MEANS

У статті досліджуються зміст і наукові підходи до визначення понять "туристичного потенціалу" та "інвес-
тиційної привабливості туристичного потенціалу" територій і дестинацій. Визначено та систематизовано клю-
чові елементи туристичного потенціалу регіону та детерміновано чинники, що обумовлюють його привабливість
для інвесторів. На прикладі Полтавської області розглянуто практичні аспекти стратегічного аналізу турис-
тичного потенціалу регіону, охарактеризована його структура та динаміка розвитку. Констатовано, що підви-
щену атрактивність для іноземних туристів в Україні матимуть гомогенні біографо-соціальні туристичні ре-
сурси. На цій підставі розроблений інноваційний проєкт культурно-пізнавального туру, присвяченого видат-
ним особистостям Полтавщини. Підкреслено важливу роль засобів спеціалізованого туризму, туристичних
кластерів, інституційних, громадських та комерційних стейкхолдерів, наукових та освітніх центрів у реалі-
зації туристичних можливостей території.

Development and implementation by local governments of tourism strategic plans are one of the aspects for the
tourist flows growth in Ukraine during the pandemic and post-pandemic phases. That is why increasing the investment
attractiveness of the regional potential of specialized tourism is a priority. In this article, the content and scientific
approach to defining the concepts of "tourism potential" and "investment attractiveness of tourism potential" of
territories and destinations are explored. The key elements of the tourist potential of the region are identified and
systematized and the factors influencing the investment attractiveness of the destination of specialized tourism are
determined.

Poltava region is the potential example of the practical aspects of strategic analysis of the regional tourist potential,
its structure and dynamics of development are characterized. The usage of homogeneous biographical and social tourism
resources will increase attractiveness for foreign tourists in Ukraine. Based on the above-mentioned, the innovative project
of a specialized cultural and cognitive tour dedicated to prominent personalities of the Poltava region was developed and
a list of tour locations are provided for the route. The important role of specialized biographical and ethnographic tourism
is emphasized. The necessity of local profound research and also development and promotion of the destination based on
their results of the project of a new regional tour called "Two Poltava region geniuses: Mykola Gogol and Maria
Bashkirtseva" is substantiated. Local authorities, activists and other stakeholders of Poltava have also begun active
work on developing the city's brand, which will help to promote both the destination and the region.

The need for targeted investments in accordance with the scheme of cluster development of tourism, which
will increase the competitiveness of specialized tourism products by improving the attractiveness of natural and
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У період після подолання пандемічної кризи та за-

вершення реформи децентралізації пожвавлення тури-
стичних потоків в Україні стане можливим лише за умо-
ви розробки та успішної реалізації суб'єктами місцево-
го самоврядування виважених стратегічних планів пріо-
ритетного розвитку туризму в регіонах, підкріплених
відповідними інвестиційними програмами.

Прогнозується, що поява дедалі більшого числа
об'єднаних територіальних громад у регіонах з амбіт-
ними планами керівництва щодо залучення іноземних
та внутрішніх туристів супроводжуватиметься посилен-
ням конкуренції на регіональних туристичних ринках,
які будуть перенасичені однотипною туристичною про-
позицією. Як наслідок, кожному туристичному регіону
необхідно прагнути не тільки зберегти, але й зміцнити
свої позиції та репутацію на ринку туризму шляхом роз-
робки інноваційних туристичних проектів та стратегіч-
них планів, які передбачають довгострокові інвестиції
у сферу туризму. За таких обставин актуальним вияв-
ляється завдання проведення регіональної політики,
орієнтованої на підвищення інвестиційної привабли-
вості туристичних дестинацій, а також цільового про-
сування регіональних туристичних продуктів на зовні-
шньому і внутрішньому ринках.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ
Дослідження питань, пов'язаних з розробкою про-

грам розвитку туристичної діяльності в регіонах Украї-
ни, перебуває в центрі уваги багатьох науковців і прак-
тиків регіонального управління. В своїх роботах вони
торкаються широкого кола теоретичних та прикладних
проблем розвитку регіонального туризму, зокрема
окреслення його перспектив, цілей та завдань; визначен-
ня пріоритетних видів туризму; розробки цільових про-
грамних заходів та стратегій підвищення інвестиційної
привабливості регіону; обгрунтування регіональної
політики щодо збереження і розвитку культурної спад-
щини, поширення кращих традицій культури регіону,
поліпшення міжрегіональних та міжнародних економі-
чних відносин засобами туризму та ін. [1; 4; 5; 7; 12; 14].

На наш погляд, ключову роль у процесі стратегіч-
ного регіонального планування може зайняти політика
підвищення інвестиційної привабливості туристичного
потенціалу регіону, а сам туристичний потенціал регіо-
ну з новою пропонованою методологією визначення
його структурних елементів повинен виступати голов-
ним об'єктом управлінського впливу та інвестицій в про-
цесі реалізації регіональних стратегій розвитку туриз-
му.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті полягає у теоретико-методологічному

обгрунтуванні сутності та структури туристичного по-
тенціалу регіону, а також визначенні практичних шляхів
формування інвестиційної привабливості його елементів
за рахунок розвитку різних видів і форм спеціалізова-
ного туризму.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
У широкому розумінні термін "потенціал" (від лат.

рotentia — сила) означає "наявні засоби, запаси, дже-
рела, які можуть бути мобілізовані, приведені в дію, ви-

cultural, and historical resources is defined. The methodological approach to understanding the essence of the
tourism potential of the region will help strengthen the competitiveness of the tourism product on domestic and
international markets.

Ключові слова: туризм, туристичний потенціал, інвестиційна привабливість, регіональна політика, ту-
ристичний продукт, спеціалізований туризм, туристичні маршрути, стейкголдери туризму, бренд території.

Key words: tourism, tourist potential, investment attractiveness, regional policy, tourist product, specialized
tourism, tourist routes, tourism stakeholders, territory brand.

користані для досягнення певної мети, здійснення пла-
ну, вирішення якого-небудь завдання; можливості окре-
мої особи, суспільства, держави в певній області — еко-
номічний потенціал";"сукупність усіх наявних можли-
востей, засобів у певній галузі, сфері" [10].

Оцінюючи туристичний потенціал території, беруть
до уваги ті її властивості, які мають значення для тури-
стичного використання. Саме таке достатньо ємне і уні-
версальне визначення може бути прийнято за основу
його подальшого розгляду. В науковій літературі існує
безліч точок зору щодо визначення туристичного по-
тенціалу, близьким до якого є поняття "туристично-рек-
реаційного потенціалу".

На думку Д.В. Ніколаєнко, "туристично-рекреаційний
потенціал — це сукупність природних і соціокультурних
передумов для організації туристично-рекреаційної діяль-
ності на певній території" [7]. У словнику "Knowledgebase"
туристично-рекреаційний потенціал розглядається, як
властивість території здійснювати на людину позитивний
фізичний, психоемоційний, гігієнічний вплив і найбільшою
мірою проявляється під час відпочинку.

Я. Качмарек, А. Стасяк та Б. Влодарчик називають
туристичним потенціалом всі елементи географічного
середовища та поведінки людини, які можуть бути ви-
користані для організації туризму чи для заняття ним.
Туристичний потенціал території — це ємне, багатоас-
пектне поняття, що охоплює сукупність природних, ет-
нокультурних та соціально-історичних ресурсів, а та-
кож наявної господарської і комунікаційної інфраст-
руктури території, що виступають або можуть висту-
пати передумовами розвитку певних видів туризму [5].

Узагальнюючи широкий спектр існуючих визначень,
можна зробити висновок, що туристичний потенціал —
це унікальний комплекс природних та антропогенних
об'єктів, умов, явищ, можливостей та засобів, які спря-
мовані чи можуть бути використані для розвитку окре-
мого виду (видів) туризму на певній території.

Досліджуючи структуру туристичного потенціалу,
варто розглядати та аналізувати його за елементами,
представленими на рис. 1.

Реалізація програми підвищення інвестиційної при-
вабливості туристичного потенціалу регіону передбачає
певний управлінський та маркетинговий вплив на окремі
або всі визначені його складові елементи, які системно
пов'язані між собою.

Оскільки поняття туристичного потенціалу не може
розглядатись без прив'язки до певного регіону, то і по-
няття його "інвестиційної привабливості" можна тлума-
чити як інтегральний показник, що відображає перспек-
тивну вигідність або невигідність для інвестора вкладен-
ня фінансових коштів в окремі елементи регіонального
туристичного потенціалу.

На процес формування стратегії підвищення інвес-
тиційної привабливості туристичного потенціалу регі-
онів впливає ряд об'єктивних чинників.

По-перше, велика різноманітність видів туристської
активності, в яких використовуються різні види природ-
них ресурсів і ресурсів антропогенного походження (їх
перелік постійно поповнюється з виникненням і попу-
ляризацією нових видів і способів відпочинку), спричи-
няє складність у виведенні загальної оцінки туристич-
ного потенціалу певної території: для організації одних
видів туризму вона може володіти надзвичайно потуж-
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житла. Найм квартир у таких власників відбу-
вається, як правило, без оформлення відпо-
відних документів, без обліку споживачів
послуг і без сплати податків (у тому числі ту-
ристичного збору). На території області на-
раховується багато рекреаційних закладів, у
т.ч: санаторно-курортних — 12, дитячих оз-
доровчих — 782, центрів активного відпочин-
ку — 12, центрів туристичної інформації —
15 [3].

В області зареєстровані 219 суб'єктів
підприємницької діяльності, юридичних та
фізичних осіб, які надають послуги ресторан-
ного господарства (ресторани, кафе, бари та
ін.). Але не більше 30 % з них можна віднести
до таких, що мають достатньо високий рівень
якості послуг і можуть розглядатися як при-
датні для обслуговування туристів [11].

За даними популярних глобальних он-
лайн-турагентств (ОТА) Booking.com та
TripAdvisor.com, Полтавську область у дос-
ліджуваний період відвідували громадяни
Ізраїлю, ОАЕ, Естонії, Греції, США, Румунії,
Швеції, Канади, Австралії, Польщі, РФ,
Франції, США, Іспанії, Японії, Ірландії, Ки-
таю, Великобританії, Італії, Туреччини, Бан-
гладеш, Іраку [15].

Результати заснованого на статистичних
даних аналізу засвідчують, що в останні роки
доковідного періоду відбувалось поступове
відродження туристичного ринку регіону, що
слід вважати важливим чинником інвести-
ційної привабливості його туристичного по-
тенціалу. Водночас попит на туристичні ат-
ракції Полтавської області серед іноземних
туристів залишався відносно незначним, хоча
туристичні оператори і пропонували екс-
курсії англійською мовою.

Попри наявність привабливих дести-
націй, пропозицію туристичного продукту Полтавської
області, орієнтованого на міжнародний ринок, забез-
печують лише декілька туристичних операторів, серед
яких Kraina UA, Green Tour Ukraine та Friendly Ukraine.

В таблиці 1 наведено основні тури по області, що нада-
ються зазначеними підприємствами.

Підвищення інвестиційної привабливості та популя-
ризації регіону серед туристів, на наш погляд, необхід-

Рис. 2. Фактори, що впливають на інвестиційну привабливість
туристичного потенціалу регіону

Джерело: запропоновано авторами.

Рис. 3. Динаміка кількості туристів, обслугованих суб'єктами туристичної діяльності Полтавської області за 2008—
2020 рр.

Джерело: складено за даними Державної служби статистики України.
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но здійснювати через розробку унікальних конкурен-
тоспроможних регіональних туристичних продуктів,
підвищення якості і комплексності обслуговування ту-
ристів. Для цього потрібні цільові інвестиції згідно зі
схемою кластерного розвитку туризму, що підвищить
конкурентоздатність туристичних продуктів через по-
силення атрактивності природних та культурно-істо-
ричних ресурсів.

Підвищену атрактивність для іноземних туристів
матимуть, наприклад, гомогенні біографо-соціальні ту-
ристичні ресурси. Потенційно привабливими були б роз-
роблені на їх основі культурно-пізнавальні тури, при-
свячені особистостям, які відомі в країні проживання
туристів.

Такими особами, зокрема для французьких
відвідувачів, можуть виявитися уродженці Полтавщи-
ни Микола Гоголь та Марія Башкірцева. М.В. Гоголь —
письменник зі світовим ім'ям, твори якого вивчають в
багатьох країнах, у тому числі у Франції. Полтавчан-
ка Марія Башкирцева — українська і французька ху-
дожниця, авторка знаменитого щоденника, який вона
почала писати приблизно з тринадцяти років фран-
цузькою мовою. Щоденник проникнутий тонким пси-
хологізмом, романтичною "спрагою слави" і разом з
тим трагічним почуттям приреченості. Він був впер-
ше опублікований у 1887 році і був другим жіночим
щоденником, виданим у Франції до цієї дати. В Люк-
сембурзькому палаці в Парижі біля символічної
скульптури "Безсмертя", де викарбувані імена видат-
них французьких діячів, є ім'я Марії Башкирцевої. Її
твори зберігаються в музеях України, Франції, РФ,
Голландії та США.

Одним із напрямів перспективного інвестування у
розвиток туризму в області, з нашої точки зору, повинні
стати проведення грунтовних краєзнавчих досліджень
та розробка і промоція за їх результатами проекту но-
вого регіонального туру під назвою "Два генія з Пол-
тавщини: Микола Гоголь та Марія Башкірцева". Слово
геній є привабливим, а зазначення імен особистостей не
є випадковим.

Цільова аудиторія туру —  люди від 18 до 45 років,
переважно міські жителі, які цікавляться творчістю цих
українських митців, мають високий рівень освіти та
культурний досвід, працевлаштовані з рівнем доходів

вище середнього. Найбільше таких туристів очікується
серед жінок, оскільки тематика щоденника Марії Баш-
кірцевої орієнтована на жіночу аудиторію. Плануєть-
ся, що за запитом інформації в Інтернеті про цих діячів,
у результатах пошуку видаватиметься туристична
інформація про новий тур, який дозолить потенційним
туристам ознайомитися с життєвим шляхом видатних
українців.

Перелік ключових локацій туру, передбачених за по-
рядком їх слідування на маршруті:

1. Місто Полтава — вулиця М.В. Гоголя, пам'ятник
М.В. Гоголю та алея гоголівських героїв, що включає в
себе в себе 8 скульптур: "Вакула", "Солоха-відьма",
"Крадіжка місяці", "Ніс", "Тарас Бульба", "Панночка",
"Сорочинський ярмарок", "М.В. Гоголь".

2. Село Гоголеве — музей-заповідник М.В. Гоголя
на території садиби Гоголів-Яновських.

3. Село Великі Сорочинці — 1) літературно-мемо-
ріальний музей ім. М.В. Гоголя, в будівлі якого 1 квітня
(за новим стилем) 1809 року народився знаменитий пись-
менник; 2) Спасо-Преображенська церква, в якій май-
бутній великий письменник був хрещений.

3. Місто Миргород — до 200-річчя від дня народ-
ження М. Гоголя в місті теж встановили скульптури із
зображенням героїв його творів. Маршрут проходить і
по відомих пансіонатах Миргорода, бювети яких мо-
жуть запропонувати туристам лікувальні мінеральні
води.

4. Селище Диканька (перша зупинка другого дня
туру) — 1. Миколаївська та Троїцька церкви. Миколаї-
вська вважалася родовою церквою родини Гоголів.
Троїцьку — Микола Гоголь зобразив у "Ночі перед
Різдвом". Саме її розписував коваль Вакула. 2. "Картин-
на галерея ім. М.К. Башкірцевої (розпочинає другу
змістовну частину туру).

5. Село Великі Будища — Музей українського весі-
лля. До експонатів тут можна не лише торкатися рука-
ми, а і використовувати їх за прямим призначенням.
Наприклад, спробувати витягнути з печі спеціальним
рогачем горщик-казанок, а також самому стати учас-
ником весільного обряду.

6. Село Черняківка — музей М. Башкірцевої та Ма-
ріїна долина, де щороку на день молоді проводяться ма-
сові гуляння з виставками художніх творів. Обласне
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культурно-мистецьке свято "Маріїна долина" влашто-
вують щороку на честь видатної землячки.

Ще одним фактором інвестиційної привабливості
туристичного потенціалу регіону є туристичні інститу-
ти, рівень залучення в туристичний процес стейкгол-
дерів та зміст їх комунікативної підтримки розвитку
туризму в регіоні завдяки генерації та просуванню дос-
товірної туристичної інформації.

Найбільш вагомий впливна розвиток туристично-
го потенціалу регіону, на наш погляд, має Департамент
культури і туризму Полтавської ОДА, у складі якого
створене Управління розвитку туризму, музейної спра-
ви та охорони культурної спадщини, і, відповідно,
відділ розвитку туризму і музейної справи, що скла-
дається з 4 співробітників [6]. Представництво області
постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських
та міжрегіональних виставкових заходах, що сприяє
популяризації регіонального туристичного продукту
[9].

У Полтаві розпочато активну роботу над розробкою
бренду міста. В рамках інвестиційного проєкту "Парт-
нерство для розвитку міст" (ПРОМІС) Полтавська
міська рада запрошує креативних громадян долучити-
ся до "вирощування" бренду в міському просторі, куль-
турному житті міста, системі управління та згенерува-
ти ідеї проєктів з його промоції [13].

Експерти проєкту GIZ "Інтегрований розвиток міст"
презентували свою концепцію актуалізації туристичних
можливостей Полтави. У їхньому баченні місто повин-
но стати національною платформою збереження куль-
турної спадщини та розвитку сучасного мистецтва, при-
вабливим туристичним центром з різними видами туриз-
му [8].

Громадська організація "Збережемо Полтаву"
(#SavePoltava) — спільна ініціатива громадсько-полі-
тичних діячів, науковців та активістів, що об'єдналися
для збереження та популяризації пам'яток історії, куль-
тури, природи, архітектури та археології Полтавщини
[2].

Підсумки аналізу діяльності розглянутих стейкгол-
дерів дозволяють розмістити їх у відповідних квадран-
тах матриці за критеріями важливості та впливовості на
розвиток регіонального туризму (рис. 5).

Не останню роль у процесі
формування та реалізації турис-
тичного потенціалу регіону ві-
діграють національні рецептивні
туроператори, а разом з ними —
зважаючи на чималу кількість
іноземних та внутрішніх ту-
ристів, що подорожують само-
стійно, користуючись цифровими
сервісами — і окремі об'єкти
інфраструктури: заклади розмі-
щення та харчування туристів,
музейні установи. Високий рівень
впливу на створення позитивно-
го іміджу області та підвищення
рівня поінформованості населен-
ня про її туристичні можливості
мають всеукраїнські громадські
організації. А інвестиційна при-
вабливість регіонального турис-
тичного потенціалу багато в чому
залежить від транспортної дос-
тупності головних об'єктів від-
відування (залізничне, автомоб-
ільне та авіаційне сполучення,
вартість перевезень, вирішення
проблеми заторів тощо).

Зрештою важливим чинником
забезпечення туристичної ат-
рактивності територій є програми
наукової підтримки та супроводу

розвитку туризму, підготовки кваліфікованих фахівців
для туристичної галузі, що можуть здійснюватися че-
рез використання дослідницького потенціалу місцевих
освітніх закладів, провадження дуальної освіти, працев-
лаштування студентів у процесі навчання і після закін-
чення ВНЗ.

ВИСНОВКИ
Для створення сприятливого бізнес-середовища

розвитку туризму в регіоні, залучення інвестицій та
формування його позитивного іміджу необхідна ефек-
тивна регуляторна політика щодо оптимізації діяльності
регіональних органів управління туризмом, створення
відповідних дорадчих органів, громадських інститутів,
туристичних кластерів для реалізації інвестиційних
проєктів і просування туристичних можливостей дес-
тинацій.

Базовим фактором підвищення інвестиційної при-
вабливості туристичного потенціалу Полтавщини по-
винна стати політика сприяння модернізації та роз-
витку регіональної туристичної інфраструктури че-
рез реконструкцію старих та відкриття нових
підприємств, орієнтованих на в'їзний туризм, поліп-
шення якості їх сервісу. Актуальними будуть заходи
щодо встановлення взаємної відповідності цін та
якості обслуговування у готельних підприємствах,
туристично-рекреаційних комплексах та інших закла-
дах туристичної інфраструктури, поліпшення якості
їх послуг; розробки програми створення мережі муль-
тимовних туристично-інформаційних центрів та екс-
курсійних цифрових сервісів, заснування спеціалізо-

Назва туру Туроператор 

Poltava from Kiev. Private tour Kraina UA 

Poltava from Kharkiv. Private tour Kraina UA 

Day Trip to Poltava from Kyiv by  

High-Speed Intercity Train 
Green Tour Ukraine 

Ethnotour to the lands of free Cossacks Friendly Ukraine 

Таблиця 1. Основні тури по Полтавській області з
обслуговуванням англійською мовою, які надаються

українськими туроператорами

Джерело: складено авторами.

Рис. 5. Матриця основних стейкголдерів розвитку туристичного потенціалу
Полтавський області

Джерело: складено авторами.
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ваних рецептивних туристичних операторів та турис-
тичних організацій для просування туристичних мож-
ливостей регіону.

На нашу думку, представлений методологічний
підхід до розуміння сутності та структури регіональ-
ного туристичного потенціалу, методика аналізу і
практичні пропозиції щодо підвищення інвестицій-
ної привабливості окремих його елементів на при-
кладі Полтавської області сприятиме посиленню
конкурентоспроможності вітчизняного туристично-
го продукту на внутрішньому та міжнародному рин-
ках.
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