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ВСТУП
З метою реалізації проекту «Створення та просування на вітчизняний і
світовий туристичний ринок комплексного туристичного продукту міста БілгородДністровський Одеської області» було поставлено наступні завдання:
- проаналізувати потенціал розвитку туризму в м. Білгород-Дністровський,
зокрема надати загальну характеристику м. Білгород-Дністровський ;
охарактеризувати природно-географічний потенціал території, біокліматичні та
геоморфологічні ресурси території, бальнеологічні ресурси, екологічний стан міста;
- надати інформацію про суспільно-історичний рекреаційний потенціал
території; культурно-історичні рекреаційні ресурси, природно-соціальні та івентатракційні рекреаційні ресурси; білгород-дністровський морський порт як чинник
розвитку туризму; проаналізувати інфраструктуру для розміщення та харчування
туристів;
- представити концепцію та програмні заходи з розвитку туризму в м.
Білгород-Дністровський Одеської області. Зокрема: результати комплексного
маркетингового дослідження створення та просування на вітчизняний і світовий
туристичний ринок

комплексного

туристичного продукту міста

Білгород-

Дністровський; аналіз показників туристського ринку як ринку послуг, а також
основні проблеми та тенденції розвитку світового туристського ринку; цільові групи
туристів; SWOT-аналіз розвитку туризму на території туристичної дестинації міста
Білгород-Дністровський; провести конкурентний аналіз та просування туристичної
дестинації міста Білгород-Дністровський; формування туристичної дестинації як
основа розвитку туристичного потенціалу м. Білгород-Дністровський; шляхи
вдосконалення діяльності туристичних організацій на ринку туристичних послуг;
оцінку ризиків реалізації концепції розвитку туристичного міста; використання
сучасної концепції бенчмаркінгу при формуванні іміджу м. білгород-дністровський.
стратегічні орієнтири реалізації концепції; можливості залучення інвестицій та
захисту екосистем та культурно-історичної спадщини;
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- розробити програму першочергових дій, програму маркетингу та ключових
проектів з активізації розвитку туризму в м. Білгород-Дністровський Одеської
області.
- надати рекомендації щодо створення та просування на вітчизняний і світовий
туристичний ринок

комплексного

туристичного продукту міста

Білгород-

Дністровський Одеської області
У звіті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження,
зокрема: метод теоретичного узагальнення, дедукції, аналізу і синтезу, метод
аналогій, системний підхід, статистичний аналіз, формалізації, експертних оцінок,
конкурентний аналіз, бенчмаркінг, методи маркетингових досліджень (кількісні та
якісні), фокус-групові дослідження.
Робота складається з двох частин та чотирьох розділів. Об’єм роботи складає
177 сторінок. Список використаних джерел – 114 одиниць.
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Тлумачення визначення «туристично-рекреаційний потенціал» у науковій
спеціалізованій літературі
1. Туристично-рекреаційний потенціал - сукупність пов’язаних з певним
об'єктом (територією) природних і рукотворних тіл та явищ, а також умов,
можливостей і засобів, придатних для формування туристичного продукту та
здійснення відповідних турів, екскурсій, програм.
2.

Туристично-рекреаційний

потенціал

–

це

сукупність

туристично-

рекреаційних ресурсів, їх територіальних поєднань і умов, що сприяють
задоволенню потреб населення в туристичній та рекреаційній діяльності.
3. Під туристично-рекреаційним потенціалом території розуміється вся
сукупність

природних,

культурно-історичних,

соціально-економічних,

геополітичних та інших передумов для організації рекреаційної діяльності на певній
території.

Під

туристично-рекреаційним

потенціалом

території

розуміється

наявність на ній певних унікальних або, принаймні, цікавих не тільки для місцевих
жителів об'єктів.
4. Туристично-рекреаційним потенціалом території називають відношення між
фактичною і гранично можливою чисельністю туристів, яка визначається виходячи
з наявності туристично-рекреаційних ресурсів. Туристично-рекреаційний потенціал
– це здатність території прийняти певну (граничну) кількість туристів (рекреантів),
при якій не відбувається порушення стану природної та екологічної рівноваги.
5. Туристично-рекреаційний потенціал – здатність наявних туристичнорекреаційних ресурсів регіону приносити доходи різним економічним суб'єктам у
певний період часу.
6. Туристично-рекреаційний потенціал – сукупність якісних та кількісних
характеристик природних, історико-культурних та інших ресурсів території, а також
її туристичної інфраструктури, що впливають на розвиток туризму та рекреації.
7. Сукупність взаємопов'язаних і взаємодіючих один з одним потенціалів
регіону, які використовуються в туристичній діяльності, а також нових,
сформованих у процесі цієї діяльності та використовуваних чинників виробництва
регіону.
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8. Туристично-рекреаційний потенціал території формують ті ресурси, які на
сьогоднішній день використовуються, а також ті, які через низку об‘єктивних
соціально- економічних причин недоступні, але можуть бути використані за певних
умов.
Туристично-рекреаційний потенціал включає два поняття, які нерозривні та
взаємодоповнюють одне одного: рекреаційний потенціал, як природну складову,
тобто ступінь здатності території позитивно впливати на фізичний, психічний та
соціально-психологічний стан людини під час відпочинку, та туристичний
потенціал – культурно-історичну спадщину – як антропогенну складову, а також
певні ландшафтні комплекси, де відбувається туристична діяльність, знаходяться
окремі природні або антропогенні туристичні об‘єкти, які відвідуються туристами,
зокрема музеї, пам‘ятки культури, архітектури, археології, традиції населення,
народні промисли тощо.
Таким чином, багато авторів наукових праць вважають потенціал сукупністю
взаємопов'язаних ресурсів, необхідних для досягнення певних цілей. Туристичнорекреаційний потенціал – досить ємне поняття, яке містить численні детермінанти,
що визначають туристично-рекреаційну привабливість певного регіону (Рис. 1.1).

Рис. 1.1. Детермінанти туристично-рекреаційного потенціалу окремої
території
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ЧАСТИНА 1. АНАЛІЗ ПОТЕНЦІАЛУ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В М.
БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
Загальна характеристика м. Білгород-Дністровський
М. Білгород-Дністровський знаходиться на березі Дністровського лиману на
північний захід від Одеси, на відстані 18 км від Чорного моря. Вважається
найдавнішим безперервно існуючим містом України (статус оскаржує Кілія) побудований на місці античного грецького поліса Тіра, на місці якого уличі і тиверці
створили торговий, політичний і економічний центр Білгород. Входив до складу
Галицько-Волинського князівства, Молдови (як Четатя-Албе) і Туреччини (як
Аккерман). У 1812 році перейшов до складу Російської імперії. У 1918 році був під
владою Румунії. З 1940 року перейшов до складу УРСР.
Місто Білгород-Дністровський – адміністративний центр обласного значення,
який розташовано на правобережжі Дністровського лиману, у 20 км від Чорного
моря та на відстані 80 км від міста Одеси. Зовнішні зв’язки міста здійснюються
автомобільним, залізничним, водним транспортом. Через Білгород-Дністровський
проходять автодороги Одеса-Ізмаїл, Одеса-Рені, а також залізнична магістраль
Одеса-Ізмаїл. Найближчий аеропорт (м. Одеса) знаходитися на відстані 70 км.
Головна особливість економіко-географічного положення міста – його прикордонне
положення та можливість прямого виходу у Чорне море через Дністровський лиман.
Адміністративно-територіальний устрій міста БілгородаДністровського містить в
собі територію самого міста, а також селищ міського типу Затока та Сергіївка, які
розташовані на узбережжі Чорного моря. Площа міста складає 1910,32 гектарів.
Помірно континентальний клімат регіону характеризується значною кількістю ясних
сонячних днів – у році їх складає біля 290 днів. На протязі року переважно тепла
погода. Найтепліший місяць – липень (середньодобова температура – +27- +30 С,
максимальна – +40С). Природнокліматичні ресурси створюють прекрасні умови для
лікування, відпочинку, активного туризму. Численність населення міста разом з
селищами Затока та Сергіївка складає 57,6 тис. чоловік, у тому числі: БілгородДністровський - 50,2 тис.чол., Затока - 1,6 тис.чол., Сергіївка – 5,1 тис. чол. Серед
мешканців міста – представники більше 70 національностей та народностей.

9

Активно

працюють

10

національно-культурних

представництв.

Білгород-

Дністровський привабливе туристичне місто України. Особливість економікогеографічного розташування (прикордонне положення), розвинена транспортна
мережа, благодатні природнокліматичні умови, наявність пам’яток історії та
архітектури (зокрема середньовічної фортеці), офіційно визнаний 2500-річний вік
міста, природно-рекреаційні ресурси (Чорне море, Дністровський лиман) створюють
сприятливі умови для формування 6 високорентабельної туристичної галузі,
перетворення міста в один з найбільших туристичних центрів Півдня України
Основними туристичними дестинаціями у місті є:
Білгород-Дністровська фортеця. Найбільша фортеця України та одна з
найбільш збережених. Побудована на березі Дністровського лиману з місцевого
вапняку в формі неправильного прямокутника площею 9 га. З трьох сторін оточена
ровом, ширина якого досягала 13,5 метрів, а
глибина - 20 метрів. Зовнішні стіни досягали
висоти 12 м., товщини 5 м., і мають
протяжність 2,5 км. Збереглися три з
чотирьох фортечних двору: цитадель (сама
укріплена частина, в якій розміщувалися
комендант і офіцери, перебували арсенал,
скарбниця і темниця), гарнізонний двір (тут проживав гарнізон фортеці) і цивільний
двір (тут розміщувалося населення міста та прилеглих сіл при підході ворога ). На
площі Портового двору протягом карантинного терміну зберігалися товари,
привезені в місто.
Розкопки стародавнього міста Тіра (в
безпосередній
фортецю).

близькості
Археологічних

від

входу

в

дослідження

ведуться з 1900 року. Виявлено залишки
круглої вежі V ст. до н.е., залишки міських
стін і міських кварталів IV ст. до н.е.
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Підземна церква Іоанна Сочавського,
вул. Шабська, буд.116. Невелика каплиця
споруджена

над

джерелом.

Згідно

з

легендою, на цьому місці, в 1330 році татари
замучили

генуезького

Трапезунда,

купця

який відмовився

Іоанна

з

прийняти

мусульманство. Джерело Святого Іоанна
вважається цілющим. Є бювет і купальня.
Скіфська могила. Підкурганний склеп - пам'ятник історії I-х ст. н.е,
знаходиться на березі Дністровського лиману.
Білгород-Дністровський краєзнавчий музей,
вул. Пушкіна, 19. Експозиція розміщена в 9 залах і
розповідає

про

стародавню,

середньовічну

і

сучасну історії краю. Є відділ етнографії народів
півдня Придністров'я і нумізматична колекція.
Функціонує виставкова зала.
Музей військової слави ветеранів Афганістан, вул. Грецька, 23. Експозиція
музею присвячена подвигу воїнів-інтернаціоналістів міста в період бойових дій в
Афганістані. Будівля музею
прилягає до меморіального парку
Бойової слави. У музеї розташована
постійно діюча експозиція Музею
Бойової Слави, присвячена подвигу
воїнів-інтернаціоналістів

міста

період бойових дій в Афганістані.

в
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Статистична та соціально-економічна інформація
Згідно даних перепису населення за 2001 рік етнічний склад міста був таким 1 :
українці – 62,9 %, росіяни – 28,2 %, болгари – 3,7 %, молдавани – 1,9 %, білоруси –
0,6 %, гагаузи – 0,4 %, євреї – 0,3 %, вірмени – 0,3 %, роми – 0,3 %.
За даними обласного управління статистики станом на кінець 2018 року без
урахування державних підприємств і банків у м. Білгороді-Дністровському кількість
підприємств склала 543 одиниці, кількість ФОП – 3760, кількість зайнятих
працівників – 6777 осіб, кількість найманих працівників – 6704 особи2.
Білгород-Дністровський

місто

-

обласного

підпорядкування.

Його

адміністративно-територіальний устрій включає територію самого міста, а також
територію курортних селищ Затока і Сергіївка.
Площа - 3,2 тис. га (місто - 1,9 тис. га, Затока - 0,8 тис. га, Сергіївка - 0,4 тис.
га). Чисельність населення - 57,2 тис. чол. в тому числі місто - 50,3 тис. чол., Затока
- 1,6 тис. чол., Сергіївка - 5,3 тис. чол.).
Білгород-Дністровський морський торгівельний порт - морські ворота міста.
Порт

розташований

у

закритій

гавані

Дністровського лиману на відстані 14 км від
моря. Функціонує порт практично цілий рік.
Льодова навігація здійснюється за допомогою
потужних буксирів та триває не більше 30-45
діб.
Судна

у

порт

проходять

через

Дністровське – Цареградське гирло. Порт може
приймати

судна

типу

«ріка

-

море»

вантажомісткістю до 5000 тонн. Пропускна
здібність порту – 3,0 млн. тонн у рік, норма
одночасної обробки – 5-6 судів. Обладнання та
технічні засоби порту дозволяють переробляти
практично
1
2

всі

вантажі,

за

виключенням

http://2001.ukrcensus.gov.ua/rus/results/general/nationality/odesa/
http://www.od.ukrstat.gov.ua/
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хімічних, навалочних та наливних небезпечних. Робота здійснюється цілодобово, без
вихідних. У порт заходять судна під стягами практично всіх країн.
Автомобільний транспорт міста - це вісім підприємств автомобільного
транспорту, з них п’ять спеціалізується на наданні послуг перевезення пасажирів
міжміського, приміського та міського сполучення, котрі надають також і міжнародні
послуги. Міські перевезення пасажирів забезпечують 58 сучасних автобусів,
приміські та міжміські маршрути обслуговують 176 автобусів.
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Розділ 1. Природно-географічний потенціал території
1.1.Біокліматичні та геоморфологічні ресурси території
Природно-ресурсний потенціал являє собою загальну (сумарну) оцінку
(бальну чи грошову) усіх наявних на території видів ресурсів – мінеральних,
земельних, водних, біологічних, рекреаційних, біосферних тощо.
М. Білгород-Дністровський розташований у межах Причорноморської
низовини. Його положення відрізняється характерним фактором для південних
степових районів України – відсутністю природних лісових масивів. Поверхня –
плоска лиманно-морська рівнина, слабо розчленована долинами та балками.
Переважають південні чорноземи.
Важливим аспектом розташування є також радіаційний режим, який
визначається

географічною

широтою

місцевості,

характером

атмосферної

циркуляції та хмарністю. У теплий період року в регіоні переважає антициклональна
погода, яка забезпечує ясну теплу погоду. Число годин сонячного сяйва дорівнює
2339 [73].
У теплий період року з травня по жовтень тривалість годин сонячного сяйва
сягає 1678, що порівняно з південним узбережжям Криму (у Євпаторії – 1808 годин),
є достатньо високим для розвитку геліотерапії. За сезонами року кількість сумарної
сонячної радіації складає взимку 8-9%, навесні – 29-31%, влітку – 43-44%, восени –
майже 18% річної норми.
Взимку переважає розсіяна сонячна радіація. Для регіону характерні тривалі
бездощові погоди з тривалістю 30-35 днів, у певні роки – до 85-108 днів, які
супроводжуються посухами.
Погодні умови формує атмосферна циркуляція, яка визначає температурний
режим та кількість опадів. З травня по вересень впливає на погодні умови регіону
тепле сухе повітря Азорського максимуму. Море акумулює значну кількість тепла.
У літній період року виникає бризова циркуляція, що знижує сухість повітря вдень
та підтримує тепле повітря в нічний період доби.
Влітку тривалість сонячного сяйва підвищує температуру повітря, яка досягає
максимуму в липні-серпні. Середні місячні температури липня коливаються у межах
+21…+23 °С. Взимку переважає нестійка похмура погода з частими відлигами і
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короткочасними похолоданнями, зі стійким сніговим покривом та оптимальними
температурами нижче 0°С. Тривалість зими у Білгород-Дністровському 72 дні.
Більшу частину року переважають вітри північного напрямку (північно-західні,
північні, північно-східні). Нижче наведені порівняльні дані за різними кліматичними
показниками м. Білгород-Дністровского та інших міст та районів Одеської області
[19].
Таблиця 1
Середня місячна та річна вологість повітря (у %)
Станція

Місяці

Загалом
за рік

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII IX

X

XI

XII

Любашівка

88

87

83

68

64

64

62

62

67

76

87

89

75

Сербка

88

85

80

68

64

62

58

59

64

74

86

88

73

Одеса

86

85

80

71

68

66

60

63

69

77

86

88

76

Б-Дністровський
Болград

85
84

84
82

80
76

72
66

69
65

68
65

64
61

66
61

70
66

77
74

85
84

87
86

76
72

Приморське

84

82

80

77

74

69

66

70

72

70

85

86

77

Вилкове

85

84

80

75

74

73

70

73

76

80

84

87

78

Таблиця 2
Середня місячна та річна температура повітря в Одеській області (в °С)
Станція

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Рік

Любашівка

5,0
3,8
3,1
2,8

4,2
3,2
2,1
1,9

0,6

8,1

15,0

18,4

21,0

20,2

15,2

8,9

2,3

-2,6

8,2

1,7

8,8

15,7

19,6

22,6

21,4

16,2

9,9

3,6

-1,5

9,2

2,2

9,0

16,2

20,5

23,2

22,2

17,2

11,1

4,8

-0,5

10,1

2,3

9,1

16,1

20,5

23,1

22,2

17,3

11,5

5,0

-0,1

10,2

2,5

1,8

2,3

8,7

15,6

20,0

22,6

21,7

17,1

11,4

5,3

0,3

10,1

2,6
2,0

1,9
1,5

2,1

8,1

15,0

19,4

22,2

21,5

16,9

11,4

5,6

0,1

9,8

2,7

9,2

16,1

20,4

22,9

22,0

17,4

11,6

5,4

0,4

10,4

3,0
1,5
1,2

1,5
0,8
0,5

3,2

9,7

16,1

19,8

22,7

21,8

16,9

11,2

5,0

-0,2

10,1

3,2

9,1

15,8

20,1

22,7

21,8

17,4

11,8

6,2

1,0

10,6

3,6

9,5

15,8

20,0

22,4

21,6

17,1

11,8

6,5

1,4

10,7

Сербка
Одеса, Холодна
балка, курорт
Одеса,
Куяльник,
Курорт
Одеса,
Лермонтовський
курорт
Чорноморка,
курорт
БілгородДністровський
Болград
Приморське,
Курорт
Вилкове
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Таблиця 3
Число днів з відносною вологістю ≤30% та ≥80% в Одеській області
Станція

Люба
шівка
Сербка
Одеса
БДністро
вськ
Болград

Вилкове

Воло
гість
(%)
≤30

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VII
I

IX

X

XI

XII

0,0

0,0

0,9

6,2

5,6

5,2

4,9

5,0

2,2

1,7

0,2

0,0

≥80

20,6

17,4

13,0

4,6

2,4

2,1

1,2

1,6

1,7

6,8

17,3

22,4

≤30

0,0

0,0

1,1

6,8

6,8

7,5

9,8

9,0

4,4

1,5

0,5

0,04

≥80

19,3

14,0

8,5

3,8

2,4

1,9

1,0

1,0

1,0

5,5

15,4

19,6

≤30

0,0

0,0

0,04

0,4

0,2

0,3

0,5

0,2

0,2

0,1

0,0

0,0

≥80

21,8

17,6

14,8

9,4

6,1

4,1

2,3

2,7

3,7

9,5

18,2

21,5

≤30

0,0

0,0

0,2

1,3

1,2

0,9

1,0

0,8

1,0

0,3

0,1

0,0

≥80

17,4

13,8

10,6

5,6

2,6

2,4

1,0

1,1

1,8

5,4

16,5

20,2

≤30

0,0

0,1

2,1

6,8

5,2

3,9

4,5

2,3

3,6

1,3

0,3

0,05

≥80

15,8

12,9

7,5

3,4

1,9

1,8

1,0

0,7

1,2

2,8

12,4

12,8

≤30

0,05

0,0

0,2

0,8

0,4

0,1

0,2

0,2

0,1

0,05

0,0

≥80

14,4

10,8

8,1

4,5

3,0

2,1

0,0
5
1,0

1,0

1,9

4,7

12,0

16,8

Таблиця 4
Середня кількість опадів (у мм)
Станція

І

ІІ

ІІІ

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Любашівка
Сербка
Одеса,
Куяльницький
курорт
Одеса,
Лермонтовський
курорт
Чорноморка,
курорт
БілгородДністровський
Болград
Приморське
Вилково

23
28
27

25
25
25

24
25
21

32
30
25

47
39
33

67
69
46

49
44
35

49
43
30

34
27
27

32
33
35

31
32
32

29

26

22

27

35

48

36

32

28

36

28

25

21

26

34

48

35

31

28

29

27

22

27

35

60

37

32

25
28
30

24
26
28

21
21
23

32
27
29

48
33
36

62
45
49

46
32
35

38
31
33

IVX
307
285
231

Рік

28
33
30

XIIII
131
143
135

34

32

143

242

385

35

33

31

138

237

375

25

26

32

35

145

242

387

25
24
26

29
35
38

33
35
38

33
36
40

136
146
159

280
227
246

416
373
407

438
428
366

Таблиця 5
Середня місячна та річна швидкість вітру ( в 13.00) (в м/сек)
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Станція
Затишшя
Сербка
Одеса, порт
Б-Дністр.
Болград
Приморське
Вилкове

І
4,9
5,1
6,5
4,7
5,7
6,1
5,7

ІІ
5,5
5,7
6,5
4,9
5,8
6,6
6,1

ІІІ
6,0
6,4
7,0
5,5
6,5
6,9
6,7

IV
5,6
5,9
6,1
5,5
6,4
6,4
6,0

V
5,4
5,5
6,1
5,2
6,1
6,0
6,0

VI
4,9
5,0
5,8
4,7
5,6
5,8
5,5

VII
4,6
4,8
5,6
4,4
5,0
5,6
5,0

VIII
4,7
5,0
5,6
4,4
5,0
5,7
5,2

IX
4,6
5,0
6,1
4,5
5,2
6,2
5,7

X
4,6
5,2
6,4
4,6
5,3
6,1
6,0

XI
5,0
5,0
7,0
5,0
5,4
6,5
5,7

XII
4,7
4,8
6,8
4,7
5,1
5,6
5,4

Рік
5,0
5,3
6,3
4,8
5,6
6,1
5,8

Таблиця 6
Число ясних днів у теплий період року (травень-вересень)
Станція

V

VI

VII

VIII

IX

Любашівка
Сербка
Одеса
БілгородДністровський
Болград
Приморське
Вилкове

8,6
4,0
8,7
4,2

6,1
4,5
5,9
4,2

4,7
5,3
5,4
5,3

6,2
8,6
7,7
9,2

6,0
7,9
6,6
8,2

Загальна
кількість
31,6
30,3
34,39
31,1

4,2
4,65
5,1

4,2
5,15
6,1

5,3
7,05
8,8

9,2
10,25
11,3

8,2
8,55
8,9

31,1
35,65
40,2

Таблиця 7
Категорії тепловідчуття в градусах еквівалентно-ефективної температури
(ЕЕТ) у помірних широтах
Категорії тепловідчуття
Комфортно
Зона охолодження
Зона перегрівання

ЕЕТ для людини
роздягненої
17,3-21,7
Нижче 17,3
Вище 21,7

одягненої
16,7-20,6
Нижче 16,7
Вище 20,6

Таблиця 8
Показник еквівалентно-ефективної температури

Станція
Любашівка
Сербка
Одеса
Б-Дн.
Болград
Приморське
Вилкове

Травень
4,4986
3,6438
4,2505
4,1985
4,3653
3,4245
3,4245

Червень
8,70064849
10,9795547
12,6409104
12,4174053
11,3269949
11,8525892
11,6067371

Липень
13,5801406
16,5289545
17,6693098
17,1354158
16,7447676
16,7968191
16,2410783

Серпень
12,0918672
14,3257812
15,8372635
15,5807299
15,074545
15,1009282
14,7053047

Вересень
2,5582011
4,57413669
6,50498725
6,64043932
5,82675222
6,60515415
5,88167073

Середнє
значення
8,28588598
10,0104527
11,3805967
11,1944958
10,6676691
10,7560055
10,3718656
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Таблиця 9
Показник нормальної ЕЕТ

Станція
Любашівка
Сербка
Одеса
БілгородДністровський
Болград
Приморське
Вилкове

травень
червень липень
10,598858 13,96052 17,86411
9,91506931 15,78364 20,22316
10,4004101 17,11273 21,13545

серпень
16,67349
18,46062
19,66981

вересень
9,046561
10,65931
12,20399

Середнє
значення
13,62871
15,00836
16,10448

10,3587908
10,4922286
9,73962963
9,73962963

19,46458
19,05964
19,08074
18,76424

12,31235
11,6614
12,28412
11,70534

15,9556
15,53414
15,6048
15,29749

16,93392
16,0616
16,48207
16,28539

20,70833
20,39581
20,43746
19,99286

Таблиця 10
Бальні значення природних кліматичних умов Одеської області
Станція /
Показник
Любашівка
Сербка
Одеса
БілгородДністровський
Болград
Приморське
Вилкове
Максимальна
кількість балів

1
1
1
2

2
3
3
3

3
1
3
3

4
1
3
3

5
1
3
5

6
1
1
3

7
1
2
3

8
2
3
1

Середнє
значення
1,375
2,375
2,875

3
2
3
3

3
3
3
3

3
3
3
2

3
3
3
2

4
4
4
3

1
1
3
5

2
2
2
2

3
4
4
4

2,75
2,75
3,125
3

3

4

3

5

5

3

4

4

На території Одеської області розташовано відносно багато лиманів та озер. Їх
солоність коливається, перевищуючи солоність Чорного моря. У Придунайських
приморських лиманах показник солоності може досягати 20 – 200 ‰, у
Хаджибейському лимані – від 20 до 120 ‰, у Куяльницькому – 29 – 269 ‰.
Дністровський лиман характеризується проникненням солоних морських вод та
підняттям солоності з 9 ‰ у місці впадіння річки до 17 ‰ поблизу сполучення з
морем [56].
Дністровський лиман – це велика затока, розташована в Одеській області і одна
з головних визначних пам’яток Причорномор’я. На берегах лиману розташовані
найважливіші порти Овідіополь і Білгород-Дністровський. У літній період сюди
приїжджає безліч відпочиваючих, а з настанням морозів лиман повністю замерзає.
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Це відкритий прісноводний лиман у північно-західній частині Чорного моря, біля
берегів Одеської області. Від моря відокремлений піщаним пересипом (шир. від 40
до 500 м), сполучається з морем через штучно поглиблене Цареградське гирло (шир.
200–350 м) та судноплавський канал (до порту Білгород-Дністровський в Одеський
обл.). Довжина біля 42 км, ширина від 4,2 до 12 км, площа 360 км² (з плавнями 408
км2), глибина від 0,6 до 2,7 м, середній об’єм води 540 млн м3. Утворився в результаті
трансгресії моря в долину Дністра. Довжина лиману становить 42,5 км, ширина –від
4 до 12 км, площа –360 км² (один із найбільших за площею серед лиманів України).
Глибина –від 0,6 до 2,7 м, місцями до 5 м.
Північні береги низькі, заболочені; західні та східні високі, розчленовані
ярами. Середня солоність 0,5–3 ‰ (у південній частині від 9 до 17 ‰). Взимку
замерзає, влітку температура сягає +26.
Дно біля берегів піщано-мулисте, подекуди кам'янисте, у центральній та
північній частині –мулисте.
Поширена гідрофільна рослинність, біля берегів – зарості очерету й осоки.
Іхтіофауна представлена 70 видами прісноводних риб (лящ, сазан, судак, окунь,
щука, сом, карась та ін.), під час нересту з моря заходять осетрові, хамса, кефаль.
Акліматизовані товстолобик, білий амур, смугастий окунь. У плавнях – місця
гніздування куликів, качок, лебедя-шипуна. У лимані діють морські (порт БілгородДністровський) і транспортні лінії. На берегах лиману розташовується три міських
(Білгород-Дністровський, Овідіополь і Затока) і 14 сільських населених пунктів. На
південно-західному березі пересипу – курорт Затока, на пн.-сх. – курорт КароліноБугаз. Лиман проходить також уздовж таких курортних міст і селищ як Сергіївка,
Приморське, Курортне.
Дністровський лиман відіграє важливу роль в господарській діяльності
Одеської області. Господарське освоєння відбувається без врахування складної
будови Дністровського лиману, яка обумовлює диференціацію природних умов по
акваторії, а відповідно і типи природокористування. Для ділянки Чорного моря, що
прилягає для Дністровського лиману характерні абразивно-обвальні кліфи, де
швидкість руйнування берегів сягає 6 м/рік. Довжина абразивних берегів сягає 70
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км, з них – 35 км відповідають абразивно-обвальним та зсувним, де є необхідність
берегоукріплювальних робіт.
Нижче

наведена

порівняльна

таблиця

основних

морфометричних

характеристик основних приморських лиманів Одеської області. Як видно з неї
Дністровський лиман є найбільшим за площею, але відносно неглибоким порівняно
з іншими лиманами та має найнижчу солоність (є практично прісноводним).
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Таблиця 9
Морфометричні характеристики основних приморських лиманів Одеської області
Назва лиману

Площа, км2

Максимальна

Довжина, км

ширина, км
Сасик

Максимальна

Середня

Солоність,

глибина, м

глибина, м

‰

195 – 232

11,0

35,0

3,3

1,9

11

Шагани

70 – 73

9,3

11,5

2,0

1,3

15

Алібей

93 – 101

7,6

18,4

2,5

1,2

14

Бурнас

24 – 27

3,5

9,6

1,6

1,0

17

Будацький

23 – 27

2,5

17,0

2,2

1,1

15

360 – 480

12,0

42,5

2,7

1,8

2

15

3,0

8,5

14,0

5,3

14

Хаджибейський

40 – 116

3,5

40,0

17,0

4,0 – 6,8
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Куяльницький

60 – 56

2,5

25,0 – 30,0

4,5

1,0 – 3,9

87

Тилігульський

150 – 170

4,5

55 – 80

21,0

3,0

13

Дністровський
Сухий
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1.2. Бальнеологічні ресурси

Лікувально-діагностичний процес і організація відпочинку у закладах
санаторно-курортного господарства здійснюється на основі природних та
преформованих чинників. Бальнеологічні чинники включають ванни, пиття
мінеральних вод, лікувальні грязі. Крім цього, фізіотерапевтичні чинники
санаторно-курортного лікування включають електромагнітну, променеву і
вібраційну дію.

Аккерман. Турецкие бани. 1851.

Основні

бальнеологічні

ресурси

м.

Білгород-Дністровський

розташовані на території смт. Серіївка і смт. Затока. На території Сергіївки
розташований великий кліматичний курорт. Площа території курорту –640
га, з них 82 га зайняті під зеленими насадженнями. Важливий лікувальний
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фактор

–це

вода

Шаболатського

лиману,

яка

з

давніх-давен

використовувалася в лікувальних цілях. Вода лиману є хлориднонатрієвомагнієвою водою і використовується для приготування різних
мінеральних ванн.
У комплексному лікуванні хвороб внутрішніх органів на курорті
застосовуються мінеральні води. Вода свердловини № 2 відноситься до
хлоридно-гідрокарбонатнонатріевим водам і нагадує відомі мінеральні води
«Куяльник» 4 і 5 або «Гарячий ключ» джерела № 58, свердловини № 2
курорту Саки. Вода свердловини 5М має малу мінералізацію і є аналогом
відомих мінеральних вод Миргородського типу.
Велике значення для курорту Сергіївка мають великі запаси
високоякісної

(без

домішки)

лікувальної

грязі

мула.

Грязь

мула

Шаболатського лиману –це чорна, місцями темно-сіра маса з запахом
сірководню і аміаку, липка, пластична, володіє великою теплоємністю і
малою теплопровідністю. Крім органічного «скелета» бруду, в її склад
входить так званий колоїдний комплекс, що складається з найдрібніших
частинок заліза, алюмінію, гумусу тощо. Колоїдний стан цих речовин
обумовлює високу пластичність грязі. Питома вага грязі Шаболатського
лиману від 1,3 до 1,6 г/см3. Кислотність грязі лужна, її рН дорівнює 8,2.
За

фізико-хімічними

властивостями

мулові

лікувальні

грязі

Шаболатського лиману не тільки не поступається, але і перевершує за
багатьма показниками лікувальні грязі інших курортів.[59]
Санаторій «ім. С.Лазо» (м. Білгород-Дністровський, вул. Набережна,
3) Здравниця має курортну поліклініку, де лікарі різних спеціальностей
одночасно здатні забезпечити лікування 500 відпочиваючих. Тут лікують
захворювання опорно-рухового апарату, центральної і периферичної
нервових систем, органів дихання, гінекологічні, чоловічу урології. В
лікувальному корпусі функціонують грязе- і водолікарня, плавальний
басейн,

сауна,

кабінет

гідротерапії

і

підводних

душів-масажів,

фізіотерапевтичне відділення і інгаляторій, зали лікувальної фізкультури і

24

механотерапії, стоматологічне відділення. Є кабінети нетрадиційної
медицини:

спелеотерапії,

психоемоційного

розвантаження,

фіто-

і

голкотерапії, ароматерапії.
Лиманська вода (ропа) в санаторії імені Сергія Лазо - основний
компонент для різних ванн і водолікувальних процедур. Грязі і ропа
стримують розвиток алергічних реакцій, сприяють загасанню місцевих
запальних процесів, сприяють розсмоктуванню спайок, розм'якшення
рубців, а також покращують рухливість суглобів.
На курорті є джерела мінеральної питної води з малою мінералізацією
(3-5 г / л) типу Миргородської і Куяльник №4, яка показана при лікуванні
захворювань шлунково-кишкового тракту.
Державний заклад «Дитячий спеціалізований (спеціальний) санаторій
“Затока” Міністерства охорони здоров’я України», смт. Затока (м.
Білгород-Дністровський)

Одеської

області.

Специфікація:

лікування

кістково-суглобового туберкульозу та ортопедичної патології.
Санаторій ТОВ "Золота нива", м. Білгород-Дністровський, вул.
Чорноморська, 16. Санаторій має багату діагностичну і лікувальну базу.
Для лікування і оздоровлення звертаються із захворюваннями органів
дихання, системи кровообігу, нервової системи, кістково-м'язової системи
та сполучної тканини, урології та гінекології, а також стоматологічними
захворюваннями. В санаторії працюють кваліфіковані фахівці: терапевти,
невропатологи, кардіолог, фізіотерапевти - фахівці з медичної реабілітації,
гінеколог, лікар функціональної діагностики, стоматолог та ін. Проводиться
реабілітація дорослих і дітей із зон радіаційного забруднення та інших
екологічно забруднених регіонів. Об'єднана біохімічна та імунологічна
лабораторія, кабінет функціональної діагностики, фіброгастроскопії і
рентген кабінет, здатний виробляти обстеження хворих та відпочиваючих в
необхідних

обсягах

під

час

перебування

акредитований МОЗ України за вищою категорією.3
3

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/962596

в

санаторії.Санаторій
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Санаторії,

що

надають

послуги

воїнам

АТО

(https://pokrovsk.city/read/articles/article/15166) 4:
"Південь-курорт-сервіс", санаторій "Орізонт". Адреса: м. БілгородДністровський, вул. Гагаріна, 1а, курорт Сергіївка. Санаторій Орізонт є
оздоровчо-профілактичним закладом, що має матеріально-технічну базу для
діагностики та санітарно-курортного лікування захворювань: опорнорухового апарату, центральної і периферичної нервових систем, органів
дихання,

кровообігу,

органів травлення,

гінекологічних та

деяких

урологічних захворювань. А також наслідків травм і захворювань хребта,
спинного мозку. Комплекс процедур проводиться за призначенням лікаря бальнеотерапія, фізіотерапія, спелеотерапія, пеліодотерапія, грязелікування
грязями Шаболатського лиману, голкорефлексотерапія, психотерапія,
мануальна

терапія,

фітотерапія,

лікувальна

фізкультура.

Бювет

-

Моршинська № 1, 6.
Санаторій

"Сенетатя".

Адреса:

Одеська

обл.,

м.

Білгород-

Дністровський, вул. Леніна, 5, курорт Сергіївка. Розташований на узбережжі
Чорного моря і Шаболатського лиману на території паркової зони, що
займає 60 га. В санаторії є діагностичні кабінети електрокардіографії,
ренгенографії, інструментальний урологічний кабінет з дослідженням
передміхурової залози. Проводяться клінічне, біохімічне дослідження крові,
бактеріологічне

обстеження.

Санаторій

облаштований

бальнеофізіотерапевтіческім відділенням в будівлі водолікарні на 20 ванн,
рязелікарнею на 24 кушетки, бюветом. Кліматотерапія. Фізіотерапія.
Таласотерапія. Аеротерапія. Геліотерапія. Масаж. ДФК. Лікувальне
харчування. В санаторії працюють кваліфіковані лікарі гінеколог, невролог,
терапевт, стоматолог.
Статистичні матеріали свідчать, що в 2011/12 р. (з 2002 р. звітність
охоплює період з 1 жовтня по 30 жовтня) в регіоні нараховували 428
санаторно-курортні та оздоровчі заклади, що на 3 одиниці більше ніж роком
раніше. В 6 адміністративних одиницях концентруються 402 лікувально-
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оздоровчих заклади, що складає 93,9% від їх загальної кількості в обласному
регіоні. Більше чверті господарських суб’єктів цього профілю знаходяться в
межах поселень Білгород-Дністровської міської ради (127 одиниць, або
29,7% від загальної чисельності в обласному регіоні). Відзначимо, що до
складу цієї адміністративної одиниці окрім міста Білгород-Дністровський
входять курортні селища Затока та Сергіївка. Далі ідуть Татарбунарський
(18,7%) та Кілійський райони (17,5%). Це при тому, що в адміністративній
одиниці вказаної другою офіційно немає жодної курортної території
державного значення. Найбільшими темпами зростає кількість закладів
лікувально-оздоровчого господарства в Кілійському районі. За 10 років тут
з’явилися 46 нових санаторно-курортних та оздоровчих закладів. І навпаки,
найбільше скорочення спостерігається в місті Одеса (41,8% - з 55 до 32) [2,
с. 250].
Чорне море є найважливішим лікувальним чинником Одеського
курортного регіону. Вода Чорного моря характеризується значною
мінералізацією. До її складу входять кухонна сіль, хлористий і сірчановодневий магній, вуглекислий кальцій, солі йоду, брому, заліза та інші
мікроелементи. В зоні прибою утворюється велика кількість негативно
заряджених гідро-іонів, що мають активний фізіологічний вплив на організм
людини. Крім того, повітря на березі моря збагачено киснем, солями брому,
хлору, йоду, що робить його особливо корисним.
1.3. Екологічний стан

Формування

гідрохімічного

режиму

Дністровського

лиману

визначається взаємодією річкового стоку (70-75 %) та морських вод (25-30
%). Серед антропогенних факторів впливу на Дністровський лиман,
розташованих у межах водозбору, в окрему групу можна виділити
урбанізовані території, найбільші серед яких – м. Білгород-Дністровський,
м. Овідіополь, смт. Затока, смт. Кароліно-Бугаз, с. Шабо. У гирловій частині
Дністровського лиману, на піщаній косі між лиманом та морем розміщений
курортно-рекреаційний район Затока. Безпосередня близькість до моря,
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порівняно невелика відстань до обласного центру – м. Одеси – зумовлюють
високий ступінь урбанізованості водозбірної території, що є суттєвим
фактором негативного впливу на екологічний стан водного об’єкта.
Дослідження міської системи м. Білгород-Дністровський стосовно джерел
емісії ЗР в Дністровський лиман показало, що основними з них є:
поверхневий стік з урбанізованої території; скид недостатньо очищених
стічних вод (СВ) з очисних споруд міста; робота Білгород-Дністровського
морського

порту.

Внаслідок

неефективного

очищення

СВ

на

загальноміських очисних спорудах в Дністровський лиман надходить
значна кількість неорганічних сполук азоту [38].
Гідрохімічний режим

Дністровського лиману значною мірою

формується під впливом антропогенної діяльності у межах водозбору.
Буферна роль лиману у переносі речовин з р. Дністер у Чорне море, а також
проникнення морських вод у глиб лиману є негативними факторами, які
посилюють несприятливу екологічну ситуацію. Можна зробити загальний
висновок, що вода лиману біля м. Білгород-Дністровський більш
забруднена, ніж біля смт. Затока. Якість води лиману не відповідає
встановленим нормам, особливо рибогосподарським, через високі значення
БСК204 та мінералізації. Якщо розглядати якість води за комплексом
гідрохімічних показників, то воду в нижній частині Дністровського лиману
можна охарактеризувати як забруднену органічними та біогенними
речовинами. Оскільки різкі зміни мінералізації води у цій частині
Дністровського лиману відбуваються внаслідок природної взаємодії моря та
лиману (посиленої функціонуванням суднохідного каналу), то
4

Показник забруднення, що характеризується кількістю кисню (в мг), який за встановлений період часу
витрачено на окислення забруднювачів водойми, що містяться в одиниці об'єму (зазвичай в 1 л) при 20°С.
На практиці БСК найчастіше визначається протягом 5 діб (БСК5), але можна визначити БСК2, БСК3, БСК10 і
т.д. Як правило, протягом 5 діб при нормальних умовах відбувається окислювання ~70% легкоокиснюваних
органічних речовин; практично повне окиснення (БСКповн або БСК20) досягається протягом 20 діб.
Встановлено, що чим більше у воді міститься органічних речовин, тим більше потрібно кисню для їх
окислення, тобто тим вище показник БСК. Наявність речовин, які гальмують біохімічні процеси, знижує
його. Природні води мають невисокі показники БСК (зазвичай їх БСК5 не перевищує 0,5-2 мг/л). Більш
високі показники БСК вказують на забруднення природних вод. Для джерел централізованого
господарсько-питного водопостачання (ДСТУ 17.1.3.03-77) і водних об'єктів, які використовуються у
рибогосподарських цілях, БСКповн не повинне перевищувати 3 мг/л.
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перспективним є визначення комплексних показників якості води без
урахування гідрохімічних показників, пов’язаних з мінералізацією, оскільки
вони значною мірою впливають на значення розрахованих комплексних
показників якості води. [62]
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Рейтингова оцінка природно-екологічного потенціалу регіонів Одеської області *
Природний потенціал, рейтинг

Назва району

Прогнозні
ресурси
підземних
запасів
питної
води,
тис.
м3/добу

№

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

2
Ананьївський
Арцизький
Балтський
Березівський
Б-Дністровський
Біляївський
Болградський
В-Михайлівський
Іванівський
Ізмаїльський
Кілійський
Кодимський
Комінтернівський
Котовський
Красноокнянський

3
11
10
14
7
3
21
24
8
20
1
26
13
22
6
15

Загал
ьна
площ
а
екоме
режі,
тис.
га

4
20
6
14
2
3
12
7
9
13
17
22
23
11
19
18

Ліси і
лісопокр
иті
площі,
тис. га

Курортні
та
лікуваль
нооздоровч
і
території
, тис. га

5
3
19
1
12
20
9
13
4
18
21
24
18
22
5
11

Екологічний потенціал
Рекреа
ційні
терито
рії,
тис. га

6
4
5
6
7
8
19
17
11

7
9
6
17
18
14
12
1
-

Деградовані і
малопродуктивні землі
тис. га

Рейт
инг

8
7,21
3,01
10,5
1,65
0,41
0,79
3,24
5,09
2,65
0,29
0,32
2,79
2,20
4,48
4,75

9
6
12
2
21
23
22
13
8
15
26
25
14
16
9
10

Кількість
полігонів
ТПВ

% до
загаль
ної
площі
терито
рії

Кіль
кість

Рейт
инг

10
6,87
2,18
7,97
1,01
0,22
0,53
2,38
3,54
2,28
0,24
0,23
3,41
1,47
4,37
4,69

11
15
28
33
67
34
21
18
26
26
19
15
26
21
29
15

12
21
12
7
1
4
16
19
11
13
18
27
10
15
8
23

Склади
зберігання
непридатних
пестицидів
Кількість Рейтинг

13
1
1
1
4
10
2
2
3
1
5
5
1
4
6

14
19
18
22
17
9
2
14
13
12
21
7
8
16
11
6

30
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Любашівський
Миколаївський
Овідіопольський
Ренійський
Роздільнянський
Савранський
Саратський
Тарутинський
Татарбунарський
Фрунзівський
Ширяївський
м. Б-Дністровськ.
м. Ізмаїл
м. Іллічівськ
м. Котовськ
м. Одеса
м. Южне
м. Теплодар
Усього

16
9
23
2
4
25
19
17
18
12
5
-

15
16
24
25
8
26
4
1
10
21
5
29
28
31
30
27
33
32
-

17
10
25
26
16
6
15
8
4
7
14
30
27
29
28
-

10
13
12
16
9
14
15
1
18
2
3
-

4
16
10
13
8
13
11
7
2
5
15
-

4,09
7,50
1,93
1,90
6,31
1,65
1,73
7,85
0,37
9,79
15,1
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
107,6

11
5
17
18
7
20
16
4
24
3
1
-

3,72
6,86
2,37
2,21
4,61
2,67
1,17
4,19
0,21
10,24
10,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,26

15
37
15
8
27
20
33
33
20
21
40
3
1
664

22
3
25
26
9
20
6
5
17
14
2
-

7
8
6
11
4
1
1
84

4
3
5
22
22
1
10
15
22
22
20
-

* Екологічний паспорт Одеської області (2014 р.) // http://www.menr.gov.ua/protection/protection1/odeska
**Регіональна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Одеській області у 2014 році // http://ecology.odessa.gov.ua/zvti/
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Висновки з аналізу природно-географічного рекреаційного потенціалу м.
Білгород-Дністровського Одеської області
Дослідження природно-географічного рекреаційного потенціалу м.
Білгород-Дністровський

виявило

придатність

території

для

розвитку

рекреаційної діяльності за основними напрямками культурно-історичний,
гастрономічний, етнічний, екологічний та івент-туризм та культурнопізнавальна рекреація. Також можлива організація купально-пляжного та
прогулянкового відпочинку.
Пріоритетність розвитку культурно-історичного, гастрономічного та
івент-туризму зумовлена такими чинниками:
- розвиток гастрономічного та івент-туризму стимулює мале та середнє
підприємництво, важливе для оздоровлення економіки та вирішення
проблеми зайнятості населення малих та середніх міст, а також збуту
продукції, що виробляється у місті або на територіях прилеглих до
нього;
- практика організації відпочинку для туристів у малих та середніх
містах сприяє зміні свідомості місцевого населення, тому здатна
відігравати значну роль у підтримці та збереженні навколишнього
середовища та історичних пам’яток.
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Розділ 2. Суспільно-історичний рекреаційний потенціал території
За думкою Любіцевої О. О. рекреаційно-туристичний потенціал є
сукупною продуктивністю розвіданих природних ресурсів та культурних
цінностей території, які можуть бути мобілізовані, використані з рекреаційною
метою: лікування, відпочинку, туризму (рис. 2.1. ) [42].

Рис. 2.1. Структура рекреаційного потенціалу
Природні рекреаційні ресурси є частиною природних ресурсів, а
рекреаційна діяльність має чітку ресурсну орієнтацію [60]. Означені ресурси є
передумовою формування та розвитку рекреації на певній території,
формуючи умови для спеціалізації економіки регіону на рекреації та
туристичній діяльності.
Природно-ресурсний потенціал являє собою загальну (сумарну) оцінку
(бальну чи грошову) усіх наявних території видів ресурсів – мінеральних,
земельних, водних, біологічних, рекреаційних, біосферних тощо.
Перелік туристичних ресурсів по всіх регіонах України був окреслений
у Постанові Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 р. №702. Хоча ця
постанова втратила чинність, однак вона дає уявлення про туристичний
потенціал кожної адміністративно-територіальної одиниці України [20, с.2021]. Проте, туристичні ресурси самі по собі не приносять користі, як і всі інші.
Тільки використання сукупності декількох видів ресурсів спроможне
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допомогти в досягненні поставленої мети, тобто ресурси, які є компонентом
туризму як цілісної системи, самі утворюють своєрідну базову підсистему.

Деякі фахівці вважають, що туристичні ресурси не можуть існувати як
такі без наявності певних умов, до яких відносяться:
1) турист, який їх використовує;
2) визначене місце, де вони розташовані і можуть використовуватись;
3) особлива прикмета, образ, які роблять їх винятковими [54, с.177].
Різнорідність

туристичних

ресурсів

викликає

необхідність

їх

класифікації. Існує багато варіантів класифікаційних схем. Достатньо вдалу
спробу узагальнити існуючі підходи до класифікації туристичних ресурсів
здійснила проф. О. О. Любіцева [43]. На її думку, до класифікації туристичних
ресурсів можна застосувати такі підходи:
1) сутнісний – з предметною сутністю ресурсу;
2) діяльнісний – за характером використання в туризмі;
3) атрактивний – за мірою та формою залучення до туристичної
діяльності;
4) ціннісний, оснований на унікальності даного ресурсу;
5) функціональний, оснований на неповторності туристичних умов і
ресурсів у поєднанні з комплексністю їх використання;
6) еколого-економічний – за споживчою вартістю ресурсу [43, с.76].
Проте,

наведені

підходи

не

вичерпують

того

різноманіття

класифікаційних схем туристичних ресурсів, які пропонуються у спеціальній
літературі.
Найбільш поширеними є класифікації туристичних ресурсів, які
запропоновані польським дослідником М. Труасі (M. Troisi) (1963 р.) та
французьким вченим П. Дефером (P. Defert) (1972 р.).
В основі класифікації М. Труасі лежить розподілення туристичних
ресурсів на створені і не створені працею людини. Він виділяє три групи
туристичних ресурсів.
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1. Природні туристичні ресурси: клімат, повітря, краєвид, моря, річки,
ліси, які він визначає як «потенційний туристичний капітал».
2. Туристичні ресурси, створені працею людини: архітектурні споруди,
пам’ятки, витвори мистецтва. Вони є об’єктами показу або екскурсій.

3. «Додаткові» туристичні ресурси, які створені працею людини для
надання послуг туристам. Сюди М. Труасі включає також інфраструктуру
місць перебування туристів і всі підприємства з прийому та обслуговуванню
туристів.
Пропонується і такий підхід до класифікації туристичних ресурсів:
розділити їх на прямі (або безпосередні) та непрямі [78]. При цьому перші
визначаються як ресурси, які використовують самі туристи (краса ландшафтів,
лікувально-оздоровчі властивості місцевості, об’єкти пізнання тощо). Для
освоєння безпосередніх ресурсів, без яких не існує туристичної галузі,
притягуються

непрямі

ресурси:

сировинні,

енергетичні,

фінансові,

матеріальні, трудові та інші. Цей вид ресурсів є, таким чином, вторинним. Така
класифікація відображає специфіку використання території для туризму і
підкреслює провідну роль безпосередніх туристичних ресурсів. Адже
територіальні відмінності саме цього виду ресурсів лежать в основі
рекреаційно-туристичного використання того чи іншого місця. Там, де є
безпосередні ресурси, пролягають туристичні маршрути та функціонують
туристичні заклади. Саме заради цих ресурсів прибувають сюди туристи,
особливо, якщо у даній місцевості є неповторний природний ландшафт або
унікальні історичні пам’ятки.
Узагальнюючи підходи вчених до класифікації туристичних ресурсів
можна зробити висновок, що більшість з них виділяє в їх структурі дві головні
складові: природну і антропогенну, які в свою чергу розділяються на кілька
компонентів.
Отже, ще раз підкреслимо, під туристичними ресурсами ми розуміємо
сукупність природних та створених людиною (антропогенних) об’єктів, які
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мають комфортні властивості та придатні бути основою для створення
туристичного продукту.

Природні ресурси, як і географічні, споконвічно слугували основою для
розвитку туризму. Природні ресурси мають багаточисленні функції. Однією з
найважливіших функцій є можливість їх використання як засобу відновлення
фізичних і духовних сил людини. Природні туристичні ресурси необхідно
розглядати як ресурси, що активно використовуються для збереження або
підтримки здоров’я індивідуума. До них можна віднести як окремі компоненти
природи, так і природний комплекс в цілому.
Природні

туристичні

ресурси

приваблюють

2/3

міжнародного

туристопотоку. Тобто переважна більшість туристів відвідує такі дестинації,
які володіють насамперед природними ресурсами [54, с.182].
Природні ресурси на даній території включають рельєф, клімат, водні і
біологічні ресурси.
Антропогенні туристичні ресурси корінним чином відрізняються від
природних, але взаємне їх проникнення в туристичних дестинаціях робить
розмежування між природними та антропологічними ресурсами достатньо
умовним. Існують, наприклад, такі ресурси як створені людиною водоймища,
що за своїм походженням є антропогенними ресурсами, але їх подальше
використання

і

закономірностям.

розвиток
Переважання

цілком

підпорядковуються

антропогенних

ресурсів

природним
в

окремих

дестинаціях призводить до виникнення і розвитку таких видів туризму як
культурно-пізнавальний, діловий, релігійний.
Дієвим засобом визначення двох видів ресурсів (природних і
антропогенних) є порівняльний аналіз їх основних властивостей. Першою
відмінною характеристикою можна вважати ефект впливу на туристів.
Логічний аналіз свідчить, що природні туристичні ресурси призводять
переважно до рекреаційного (оздоровчого і відновлюючого) ефекту. При
контакті туриста з антропогенними ресурсами переважає пізнавальний ефект.
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Вони впливають переважно на інформованість і розумовий процес
подорожуючих.

Важливою особливістю антропогенних ресурсів є їх виховний вплив на
подорожуючих – особливо на патріотичне і естетичне виховання. В останні
роки зростає виховне значення і природних ресурсів. Це пов’язано з
розширенням практики екологічного виховання всіх учасників туристичного
процесу – туристів, підприємців, обслуговуючого персоналу і місцевого
населення.
Рекреаційний вплив природних туристичних ресурсів передбачає доволі
тривале перебування туриста в місцях їх розташування. Даний факт має велике
економічне значення – адже у такому випадку туристи замовляють більшу
кількість ночівель і витрачають більше коштів при користуванні природними
ресурсами.
Зі свого боку, антропогенні туристичні ресурси характеризуються
відносно коротким часом, що відводиться туристами на ознайомлення з ними.
Це пояснюється тим, що пізнавальний ефект, на відміну від рекреаційного,
може бути досягнутий у порівняльно короткий часовий інтервал. З точки зору
туриста, це добре, коли він під час однієї відносно короткої подорожі має
змогу відвідати і познайомитися з великою кількістю об’єктів туристичного
показу, але з позиції приймаючої дестинації – у даному випадку має місце
негативний економічний ефект через зниження грошових надходжень від
цього виду туризму.
Антропогенні туристичні ресурси, на відміну від природних, не мають
самовідновлювальної здатності. Колись зруйновані або ушкоджені, вони
повинні бути заново відновлені людиною шляхом різних технічних,
реставраційних або будівельних заходів. Саме ця особливість обумовлює
необхідність серйозних заходів щодо збереження й захисту цього виду
ресурсу.

37

Туристичні ресурси відрізняє і сезонність використання. Як вже

зазначалось, природним туристичним ресурсам притаманна сезонність їх
використання, яка має різноспрямовані ефекти. З одного боку, сезонність
надає їм можливість самовідновлюватися, що, безумовно, позитивно впливає
на туристичну діяльність, з іншого – спостерігаються негативні явища,
пов’язані з нерівномірністю їх експлуатації (нерівномірне отримання доходів,
нерівномірна зайнятість працівників, тощо).
Водночас, при користуванні антропогенними туристичними ресурсами,
сезонність або взагалі відсутня, або є слабо вираженою. Ця їхня перевага
дозволяє антропогенним ресурсам протягом року притягувати туристичні
потоки, особливо тоді, коли природні ресурси знаходяться в неактивному
стані. Завдяки цьому створюється можливість для зниження сезонності в
туристичній дестинації і тим самим пом’якшується вплив одного з
найнесприятливіших чинників для розвитку туризму.
Заслуговує уваги і територіальне розташування туристичних ресурсів.
Для антропогенних туристичних ресурсів характерним є розташування в
межах населених пунктів. Ця особливість робить їх легкодоступними для
туристів, дозволяє швидко здійснювати відвідування об’єктів показу, оскільки
при цьому використовується вся наявна інфраструктура місць та інших
населених пунктів. Антропогенні визначні пам’ятки, які є поза населеними
пунктами, наприклад, монастирі, музеї під відкритим небом, фортеці для
показу туристам включаються до лінійно- пунктових туристичних маршрутів.
На відміну від антропогенних пам’яток, природні туристичнорекреаційні ресурси мають переважно просторовий розподіл і зазвичай
знаходяться за межами населених пунктів. Для забезпечення транспортної
доступності до них і їх оптимального функціонування іноді потрібні значні
інвестиції.
При порівняльній характеристиці природних і антропогенних ресурсів
неабияке значення має така їх особливість як вибірковість туристичного
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контингенту. Вона є характерною для всіх видів туристичних ресурсів, але
найбільш виразно виявляється по відношенню до антропогенних об’єктів. Як
правило, саме вони притягують туристів з високою культурою і рівнем освіти,
а також відповідною платоспроможністю та високими вимогами до якості і
розмаїтості туристичних товарів і послуг, що їм пропонуються з боку
підприємств сфери туризму. Встановлено, що при культурно-пізнавальному
туризмі спостерігаються значні середньодобові витрати, які припадають на
одного туриста і компенсують незначний час перебування подорожуючих у
місцях туристичного інтересу. Ці особливості вимагають при переважної
частці антропогенних ресурсів у туристичній пропозиції звертати більшу
увагу на демографічні, соціально-економічні і психологічні характеристики
дійсних і потенціальних відвідувачів.
По відношенню до природних, туристичні ресурси не відзначаються
такою високою вибірковістю контингенту, незважаючи на те, що в останні
роки підвищується екологічна свідомість туристів і, відповідно, зростають
вимоги до них у зв’язку з попитом туристів на екологічно чисте природне
середовище та незабруднені природні ресурси.
В узагальненому вигляді порівняльна характеристика природних і
антропогенних ресурсів надана в таблиці 2.1, де наведено схожість і
відмінність між двома видами туристичних ресурсів.
Природні та антропогенні утворення є частинами природи і культури
людства. Вони мають визначене територіальне розташування, відповідні
географічні характеристики і самі по собі не стають туристичними ресурсами.
Таблиця 2.1
Порівняльна характеристика природних і антропогенних
туристичних ресурсів
Природні ресурси
1

Атрактивність
Багатократність
використання

Антропогенні ресурси
2
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Необхідність збереження
Обов’язковість визначення туристичної ємності і туристичного
навантаження
Необхідність оцінки
Виховний вплив на
туристів
Підвищений просторовий
Відносний просторовий
консерватизм
консерватизм
Рекреаційний ефект
Пізнавальний ефект
Довгочасний вплив на туристів
Короткостроковий вплив на туристів
Відсутність самовідновлювальної
Самовідновлювальна здатність
здатності
Сильно виражена сезонність
Відсутність сезонності використання
використання
Розташування в межах населених
Вільне просторове розташування
пунктів
Низька вибірковість туристичного
Висока вибірковість туристичного
контингенту
контингенту
Завдяки наявності на певній території бальнеогрязевих джерел,

історико-культурних пам’яток, сприятливих кліматичних умов, мальовничих
ландшафтів може розвиватись туристично-рекреаційна діяльність. Наявність
тільки ресурсної компоненти вже забезпечує мінімальний рівень розвитку
туристично-рекреаційної сфери. Це пояснюється тим, що людині для
відтворення витраченої за час трудової діяльності енергії достатньо змінити
традиційне оточення, виїхати за межі постійного місця проживання, навіть
за умови відсутності комфортабельних засобів розміщення та якісної
туристичної інфраструктури [24, с. 201]. Однак, отримати високий соціальноекономічний ефект від розвитку туристично- рекреаційної діяльності можливо
тільки в результаті рекреаційного освоєння території, її благоустрою, розвитку
матеріально-технічної бази тощо.
Дуже важливим компоненом є професійно-кадрового забезпечення
туристично-рекреаційного потенціалу території, тому що без персоналу різних
категорій та професійного рівня ефективне функціонування сфери туризму та
рекреації неможливе. Елементами кадрового забезпечення туристичнорекреаційного потенціалу є:
- ринок робочої сили, який забезпечує туристично-рекреаційні
підприємства обслуговуючим персоналом;
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- рівень розвитку засобів масової інформації, інформаційних систем та
технологій;
- технологічні можливості використання інформаційних систем та
технологій суб’єктами туристично-рекреаційної діяльності;
- наявність спеціалізованих інформаційних продуктів для туристичнорекреаційної сфери.
Для елементу «фінанси»:
- державні дотації у сферу туризму та рекреації;
- кошти споживачів, сплачені за туристично-рекреаційні послуги;

- кошти суб’єктів господарювання, спрямовані на розробку й
впровадження нових технологій використання туристичних ресурсів;
-

фінансування

заходів,

спрямованих

на

підвищення

рівня

обслуговування туристів та якості послуг, що надаються.
Для елементу «інвестиції»:
- обсяг внутрішніх та іноземних інвестицій у туристично- рекреаційну
сферу;
- обсяг реальних та портфельних інвестицій у туристично- рекреаційну
сферу;
- кількість укладених договорів з інвесторами;
- кошти інвесторів, спрямовані на будівництво, реконструкцію й
модернізацію туристично-рекреаційних підприємств;
- кошти інвесторів, спрямовані на створення або розвиток підприємств
туристично-рекреаційної інфраструктури;
- кількість новоутворених підприємств завдяки інвестиційній діяльності.
Для елементу «управління» аналізують:
- нормативно-правові акти, що регулюють діяльність туристичнорекреаційної сфери;
- показники ефективності управлінської праці;
- коефіцієнт оперативності роботи апарату управління;
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- надійність системи управління;
- стабільність системи управління.
З метою проведення оцінки соціальної компоненти туристичнорекреаційного потенціалу пропонується використовувати наступні показники:
- кількість працівників туристично-рекреаційної сфери;
- кількість навчальних закладів усіх видів, які здійснюють підготовку
спеціалістів туристичного профілю;
- ліцензійний обсяг навчальних закладів усіх видів для підготовки
спеціалістів туристичного профілю.
Проведений аналіз компонентної структури туристично- рекреаційного
потенціалу дає можливість стверджувати, що на сучасному етапі розвитку
суспільства більш складними стають питання, пов’язані з управлінням сферою
туризму та рекреації й з ефективним використанням туристично-рекреаційних
потенціалів регіонів держави. Це пов’язано; по- перше, з існуванням значних
міжрегіональних відмінностей; по-друге, з суб’єктивністю в управління
туристично-рекреаційної

сферою.

Суб’єктивний

чинник в

управлінні

призводить до виникнення проблем, вирішення яких вимагає професійного
творчого підходу. Тому, управління регіональним розвитком туризму та
рекреації, в тому числі й туристично- рекреаційним потенціалом, повинно
здійснюватись як синтез двох складових: розвитку науково-практичної
діяльності у сфері туризму й удосконалення методів та підходів в управлінні.
За результатами проведеного дослідження можна зробити наступні
висновки:
1. Принциповим та вихідним моментом дослідження сукупного
туристично-рекреаційного потенціалу регіону є дослідження його як системи.
2. Туристично-рекреаційний потенціал регіону являє собою сукупність
взаємопов’язаних компонентів: природно-ресурсного, історико- культурного,
економічного та соціального.
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3. Усі компоненти туристично-рекреаційного потенціалу є відносно
автономними, однак утворюють між собою стійкі взаємозв’язки та є
взаємозалежними в межах туристично-рекреаційної системи.

4. Кожен компонент у складі туристично-рекреаційного потенціалу
повинен бути об’єктом управління з боку людини.
5. Процес управління будь-яким компонентом перетворює не тільки
окремий компонент відповідно до поставлених цілей, але й туристичнорекреаційний потенціал регіону в цілому.
6. Туристично-рекреаційний потенціал функціонує й розвивається не
тільки за об’єктивними законами, але й під впливом суспільства. Важливо,
щоб між об’єктивними законами й потребами суспільства не було суттєвих
протиріч.
7. Туристично-рекреаційний потенціал є базою розвитку відповідної
діяльності. Проте, сам по собі, він є досить інертною категорією. Його
необхідно змусити активізуватись, працювати з метою отримання потрібного
соціального й економічного ефекту.

2.1.

Культурно-історичні рекреаційні ресурси
Історико-культурний потенціал є основою пізнавального туризму. Він

представлений різними видами історичних пам'яток, меморіальних місць,
народними промислами, музеями, тобто поєднаннями об'єктів матеріальної і
духовної культури.
Кожна епоха залишає свої надбання, які виявляються в культурних
шарах при археологічних розкопках. Практично кожна місцевість може являти
інтерес для пізнавального туризму, але місця, де довго жили люди, зберігають
більше слідів матеріальної культури.
В цілому серед пам'яток культурної спадщини можна виділити:
- пам'ятки археології;
- культову і цивільну архітектуру;
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- пам'ятки ландшафтної архітектури;
- малі і великі історичні міста;
- типові сільські поселення;
- музеї, театри, виставкові зали та інші об'єкти соціокультурної
інфраструктури;
- об'єкти етнографії, народні промисли і ремесла, центри декоративноприкладного мистецтва;
- технічні комплекси і споруди.
До історико-культурного потенціалу належить усе соціокультурне
середовище

з

традиціями

і

звичаями,

особливостями

побутової та

господарської діяльності. Туристи, відвідуючи ту чи іншу країну, сприймають
культурні комплекси в цілому. До складу культурних комплексів входить і
природа: у містах - це парки і сквери, зелені насадження у дворах і на вулицях;
у сільській місцевості - присадибні ділянки; в старовинних садибах і
монастирях – ландшафтні рукотворні пейзажні парки і сади. Порушення
історичного ландшафту негативно впливає на атрактивність культурного
об'єкту.
Серед культурно-історичних об'єктів провідна роль належить пам'яткам
історії й культури, які відрізняються найбільшою привабливістю і слугують
головним засобом задоволення культурно-пізнавальних потреб.
Пам'ятками історії й культури є: споруди, пам'ятні місця й предмети,
пов'язані з історичними подіями в житті народу, з розвитком суспільства й
держави; здобутки матеріальної й духовної творчості, що становлять
історичну, наукову, художню або іншу культурну цінність. Вони дають великі
можливості для розвитку рекреації та туризму. Культурно-історичний
потенціал м. Білгород-Дністровський може задовольнити всебічні запити
вітчизняних та іноземних туристів.
Таблиця 2.2
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Пам’ятки архітектури і культури м. Білгород-Дністровський
Найменування пам'ятки
1

Городище "Тіра-Білгород"

2

Склеп підкурганний
"Скіфська Могила"

5

Вид пам'ятки Охоронний
номер
150007-Н
IX століття до пам'ятка
нашої ери- IV археології
століття, IXXIII століття
150008-Н
IX століття до пам'ятка
нашої ери - археології
IV століття
Датування

Таблиця 2.3
Пам’ятники і меморіали м. Білгород-Дністровський
№з/п

Об’єкт

1. Фортеця Аккерман
2. Вірменська церква

Адреса
Білгород-Дністровський, вул.
Ушакова, 2-в
м. Білгород-Дністровський, вул.
Кутузова, 1

3. Церква Іоанна Сочавського,
4. Грецька церква
5. Скіфська могила, БілгородДністровський
6. Стародавнє місто Тіра
7. Парк військової слави
8. Особняк поміщика
Ярошевича
9. Земська управа
10. Олександрівські казарми

5

Білгород-Дністровський, вул.
Шабська, 116
м. Білгород-Дністровський, вул.
Л. Попова, 13
м.Білгород-Дністровський, вул.
Шабська, 77
м.Білгород-Дністровський, вул.
Ушакова
м.Білгород-Дністровський, вул. Л.
Попова
м. Білгород-Дністровський, вул.
Пушкіна, 26
м.Білгород-Дністровський, вул.
Першотравнева
м.Білгород-Дністровський, вул.
Шабська, 51-в

Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих
пам'яток України / Постанова Кабміну від 3 вересня 2009 р. N 928 //
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/928-2009-%D0%BF
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11. Чоловіча гімназія

м.Білгород-Дністровський,

вул.

Пушкіна, 15
12. Краєзнавчий музей

м.Білгород-Дністровський,

вул.

Пушкіна, 19
13. Будинок Пушкіна

м.Білгород-Дністровський,
Горького, 33

14. Болгарська церква

м.Білгород-Дністровський,

вул.

Радянська, 42
15. Вознесенський собор

м.Білгород-Дністровський,

вул.

Свердлова, 75
16. Миколаївська церква

м. Білгород-Дністровський, вул.
Ізмаїльська, 77

2.2.

Природно-соціальні та івент-атракційні рекреаційні ресурси
Природно-соціальні рекреаційні ресурси об’єднують об’єкти, що

надають можливість організовувати діяльнысть людини на відкритому повітрі
(в природному середовищі). Вони є основою для наступних видів рекреації і
туризму: аматорського – пов’язаного з улюбленими видами занять у
природному середовищі (мисливство, рибальство, збір грибів і ягід тощо);
сільського – відпочинок у сільській місцевості з центрами народної творчості,
з етнічними особливостями, кінними прогулянками тощо; гастрономічного –
відпочинок з відвідуванням центрів гастрономічної культури, винних
культурних центрів, приватних сироварень, гастрономічних майстер-класів
тощо.
Івент-атракційні рекреаційні ресурси об’єднують об’єкти та явища,
що надають можливість організовувати культурні події (фестивалі, квести,
стабільні щорічні масові гуляння) та розваги (аквапарки, тематичні парки
тощо). Вони є основою для наступних видів рекреації та туризму: подієвого –
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пов’язаного з відвідуванням визначних знакових подій на території,
розважального – відвідування розважальних об’єктів та спортивних подій,
екстремального – пов’язаного з активним відпочинком і розвагами з
елементами ризику, івент-туризму – участю у масових культурних заходах,
народних гуляннях тощо.
ФЕСТИВАЛЬ «ФОРПОСТ»
З 2017 року в фортеці Аккерман щорічно відбувається середньовічний
фестиваль

«Форпост»,

який раніше

проводився

тільки

в Кам'янці-

Подільському. На гостей та мешканців міста чекає насичена програма, що
дозволяє зануритися в атмосферу справжнього середньовічного свята.
В основі фестивалю «Форпост»
лицарські

-

поєдинки

адаптованими

за

автентичними

правилами та битви між командами
клубів

військово-історичної

реконструкції. Історичне фехтування
є

повноконтактним

видом

єдиноборств, в якому спортсмени
використовують

сталеве

захисне

спорядження і моделі зброї, аналогічні середньовічним прототипам.
Також у рамках фестивалю проводяться жіночі рицарськи бої, майстеркласи по танцям, розваги та
конкурси для дітей, зліт байкерів з
масштабним

пробігом,

кінні

виступи, фаєр-шоу, концерт тощо.
Під
фестивалю

час

перерв

можуть

гості

відвідати

історичний ярмарок, розгорнутий
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прямо на території фортеці неподалік від арени.
ТЕМАТИЧНІ ЕКСКУРСІЇ ТА ІВЕНТИ У ФОРТЕЦІ АККЕРМАН
На території фортеці проводиться багато тематичних екскурсій,
наприклад Оглядова Екскурсія
«Комплекс Пам’яток: Античне
Городище

Тіра

Середньовічна

та

Фортеця»,

Тематична екскурсія «Загадки
та

міфи

давньої

фортеці»,

Тематична Екскурсія «Східні
Казки» (з Дегустацією кави потурецьки)

та

тематична

Екскурсія «Мандрівка казковою
фортецею»

(для

дітей

молодшого шкільного віку).
На новорічні свята протягом місяця на території фортеції проводиться
низка івентів під загальною назвою “Фортеця мрій”:
- Квести: «Пригоди Санти» та «Фортеця пригод».
- Майстер-класи:

миловаріння,

розпис

пряників,

створення

оригінальних прикрас, кулонів, оберегів та ексклюзивних магнітів
У святкові дні проводяться народні гуляння з розважальною програмою
для дітей, розважальна новорічна програма та Новорічні святкування у
стародавній фортеці, а також наприкінці святкового сезону 19.01 Свято
Водохреща.
ТУРИСТИЧНИЙ МАРШРУТ М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ
№

Назва

Опис

з/п
Пам’ятки
пам’ятні

та 1.Будинок М.К. Феміліді
місця
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стародавнього

(краєзнавчий музей) вул. Пушкіна 19 – пам’ятка

міста

архітектури

XIX

ст.

(місцевого

значення).

Експозиція музею (найцікавіші експонати).
2. Аккерманска

чоловіча

гімназія

(Педагогічне

училище). Пам’ятка архітектури та містобудування
XIX ст. (місцевого значення). вул. Пушкіна, 17.
Будівля вирішена у стилі «еклектика». Т-подібна в
плані, двоповерхова з напівпідвальним поверхом.
3. Пам’ятник

В.Т.Рябову

та

уродженцям

Аккерманського повіту загиблим в російськояпонській війні. Пам’ятка історії місцевого значення,
розташован у сквері ім. Рябова на перехресті вул.
Шабської, Шевченка та Суворова. Витончений
обеліск з чорного мармуру встановлений в 1912 р.,
єдина в Україні подібна пам’ятка.
4. Меморіал слави вул. Грецька. Сквер воїнської

слави відкритий 9 травня 1975р. на якому поховані
загиблі при проведенні Дністровської десантної
операції в 1944 р. та визволенні міста від німецькофашистських загарбників.
5. Церква Успіння Пресвятої Богородиці (Вірменська

церква) вул. Кутузова, вул. Грецька. Пам’ятка історії
та архітектури національного значення. Датування
побудови

від

XIV–

XVIII

ст.

Стародавній

християнський храм з хачкарами – унікальними
пам’ятками вірменської культури.
6. Сарматський склеп III ст. н.е. (прилегла тер-я

Вірменської церкви) споруджений з вапнякових
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плит у вигляді карткового будиночка. Складається з
дромосу і поховальної камери.
7. Церква Іоанна-Предтечі вул. Грецька Пам’ятка

національного

значення.

Побудова

храму

відноситься до XV - XVI ст., представляє собою
ранній християнський храм з каплицею Св. Іоанна
Сочавського.
8. Античне місто Тіра. Пам’ятка національного

значення.

Комплекс

археологічної

пам’ятки

античного міста розташований на західному березі
Дністровського

лиману та

представляє

собою

будівничі залишки історичних періодів життя міста
починаючи з VI ст. до н.е. - IV ст. н.е.
9. Аккерманська середньовічна фортеця. Пам’ятка

національного значення. Одна з найбільших фортець
Європи та найвидатніших фортифікаційних споруд
на території сучасної України. Основа сучасної
структури пам’ятки склалася у період з 1414-го – до
сер. 1450 рр., площа становить близько 9 га. Фортеця
оточена ровом і високими стінами, має, 34 вежі і
бастіони, з 4 внутрішніх дворів повною мірою
збереглися 3.

2.3.

Білгород-Дністровський морський порт як чинник розвитку
туризму
Порт Білгород-Дністровський офіційно був відкритий в 1971 році.

Головним завданням порту було вивільнення портів Одеси та Іллічівська від

роботи з малотоннажним флотом. Його завдання сьогодні - обслуговування
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вантажопотоків
Чорноморського

та

Середземноморського
регіонів.
БілгородДністровський
порт

морський

розташований

південно-західній

в

частині

Одеської області в 20 км від Чорного моря на березі Дністровського лиману на
північному заході від Дністровсько-Царгородського гирла (Південний ківш
Дністровського лиману). Він відкритий для навігації весь рік.
Судна заходять у порт з морського каналу довжиною 2,22 км і
Лиманському каналу довжиною 14,5 км. Глибина підхідного каналу - 3 м
(паспортна - 3,5-4,5 м). Сюди можуть заходити судна довжиною не більше
135 м і висотою від ватерлінії до клотика щогла до 28 м, що пов'язано з
необхідністю проходження залізничного моста, розташованого в гирлі річки
Дністер. Проводка суден здійснюється тільки в світлий час доби відповідно до
графіка підйому моста.
Порт Білгород-Дністровський спеціалізується на вантажопереробці
зовнішньоторговельних і каботажних вантажів (зернові, лісові, мінеральнобудівельні матеріали, генеральні вантажі). Основний обсяг вантажопотоків
порту припадає на експорт до Туреччини і країни Середземномор'я.
До складу порту також входить Портпункт Бугаз, розташований в
самому гирлі Дністра перед залізничним мостом.
Особливостями Білгород-Дністровського морського порту є незначні
природні глибини (2,5 метрів) і малі глибини на підводних відвалах,
розташованих в Дністровському лимані уздовж бровок підхідного каналу.
Також канал у середині мілководного лиману призводить до його інтенсивної
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заносимості як природним стоком р. Дністер, так і переміщенням ґрунтових
мас донних відкладень внаслідок штормових явищ.
Інфраструктура порту

Площа території порту - 64,411 га, з яких 21,27 га намиті. Складається з
59,04 га основної виробничої території порту і 5,371 га території портового
пункту Бугаз, розташованого в селищі Затока. Площа акваторії - 8,4 га.
Кількість вантажних причалів - 9, довжина вантажного причального
фронту - 1,197 км. Глибини акваторії на внутрішньому рейді - до 4,5 м, на
зовнішньому - до 11 м.
Навантаження й розвантаження виробляються безпосередньо ( «судно вагон» або «вагон - судно») і через складські майданчики. Всього в порту
чотири майданчики в глибині причалів і шість відкритих вантажних складів
загальною площею 156 тис. кв. м. Для зберігання зерна використовують також
сім барж загальною вантажопідйомністю до 7 тис. тонн.
У розпорядженні порту - парк портових кранів, два мобільних
перевантажувача

«Атлас»,

кран-маніпулятор

Sen-Nebogen

вантажопідйомністю 57 тонн, гусеничні і автомобільні крани (12,5-50 тонн),
плавкран (15 тонн), навантажувачі (1,5- 25 тонн), бульдозери, тягачі,
екскаватори, рол-трейлери.
Портпункт Бугаз розташований в 14 км на південь від порту БілгородДністровський, у гирла Дністровського лиману. Площа портпунктів 5,4 га. Він
має один причал довжиною 127 м з глибинами до 5,5 м. Є критий склад з
можливістю одноразового зберігання 5,5 тис. тонн зерна.
Через Білгород-Дністровський проходять автодороги Одеса - Ізмаїл,
Одеса - Рені, а також залізнична магістраль Одеса - Ізмаїл.
Показники вантажообігу
Білгород-Дністровський морський порт в січні-вересні 2019 року
скоротив вантажообіг в порівнянні з аналогічним періодом минулого року в
два рази - до 107,93 тис. тонн. Про це свідчать фактичні дані ДП
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«Адміністрація морських портів України» (АМПУ). Переробка сипучих
вантажів, зокрема - експортних хлібних вантажів, склала 2,95 тис. тонн.

Перевалка тарно-штучних вантажів знизилася на 48,9% - до 104,98 тис.
тонн.

Зокрема,

переробка

імпортних

вантажів

мінеральних

добрив

збільшилася в 6,9 рази - до 58,61 тис. тонн. Перевалка експортних лісових
вантажів скоротилася в 6,4 рази - до 27,74 тис. тонн. Перевалка імпортних
вантажів цементу в тарі склала 4,68 тис. тонн. Переробка інших імпортних
тарно-штучних вантажів зросла на 14,6% - до 13,95 тис. тонн.
Показники вантажообігу Білгород-Дністровського порту за попередні
роки: 2018 - 235,45 тис. тонн, 2017 - 352,4 тис. тонн, 2016 - 462,9 тис. тонн,
2015 - 715,7 тис. тонн, 2014 року - 614,7 тис. тонн, 2013 - 667, 3 тис. тонн, 2012
- 927,8 тис. тонн.
Портові оператори
Відповідно до реєстру АМПУ, в даний час оператором в акваторії
Білгород-Дністровського морського порту є ДП «Білгород-Дністровський
морський торговельний порт», ПП «Стивідорна компанія Сенат» і ПП «СВ».
Стратегічні плани і перспективи
У

порту

проводиться

реконструкція

причалу

№9,

планується

будівництво комплексу для перевантаження генеральних вантажів на причалі
№10, спорудження під'їзної колії до причалів №№9-10.
Програмою розвитку порту передбачено також будівництво другого
вантажного району, до якого увійдуть два причали, повний комплекс тилових
споруд і другий залізничний під'їзд.
2.4.

Інфраструктура для розміщення туристів
Проаналізуємо діяльнiсть гoтельно-рестoранного бiзнесу в Українi. Так,

станoм нa 01.01.2018 основний потік від oбсягу iнвестицій в oсновний капiтал
туристичних регiонів Укрaїни припaдає нa рoзвиток готельного бізнесу (78%),
невелика частка капіталовкладень спрямована нa рoзвиток рестoранів (14%),
які розвиваються переважно у великих містах, таких як Київ, Київська,
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Одеська, Львівська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Із прибутку
підприємств на розвиток матеріально-технічної бази туристичної індустрії
припадає 16 976,0 тис. грн., що становить лише 17,3%. Згідно з даними
Державної служби статистики, сферa гoтельно-рестoранного бiзнесу нa
01.01.2018 нараховувала 20 368 суб’єктiв пiдприємництва, або 1,71% вiд
загальної кількості зареєстрованих, з яких 19 389 – юридичні особи тa 2 209 –
фiзичні особи – пiдприємці [36].
Основними конкурентами для великих підприємств гoтельного бiзнесу
зa остaнні рoки стали фiзичні осoби – суб’єкти пiдприємницької дiяльності, якi
пропoнують пoвний спeктр готeльних пoслуг у міні-готелях чи приватних
квартирах і будинках. Вартість таких послуг значно нижча, що приваблює
клієнтів.
Динаміка ресторанних закладів за останні роки свідчить про те, що
сьогодні перше місце у розвитку належить закладам швидкого харчування,
темпи зростання яких становлять 326,8%, друге місце займають ресторани з
ростом 134,6%, третіми стали кафе з показником 121,2%, на четвертому місці
бари, показник росту яких сягає 104,9%, останніми є їдальні з показником
75,3%. Найбільш популярними сьогодні є заклади середнього цінового
сегменту, де чек сягає 100–150 грн. на особу, а тому за 2018 р. їхня частка
становить понад 50%, а частка закладів дешевого сегменту – лише близько
30% [55].
Нинішя галузь гостинності в Україні ще не відповідає вимогам
міжнародних стандартів. Проаналізувавши діяльність гoтельно-рестoранного
бiзнесу в Укрaїні, можна виділити основні проблеми: недостатня розвиненість
рестoранів з укрaїнською регіoнальною кухнeю, швидке будівництво зaкладів
гoтельно-рестoранного бiзнесу дo вeликих пoдій, щo не враховує рoзвиток
iнфраструктури мiст, транспoртної мережi, використання перепроданих
закладів зі старими технологіями та застарілим обладнанням, споживання
екологічно небезпечної сировини, порушення вимог до дотримання технології
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процесів виробництва страв, неефективна підготовка фахівців цієї сфери,

завищена вартість послуг [41, с. 99]. Варто приділити увагу некомпетентності
персоналу, недосконалому програмному забезпеченню та відсутності системи
захисту інформації, незадовільному рівню комунікації, невідповідності
екологічним та санітарним нормам, неефективному ціноутворенню, наявності
дефіциту або понаднормових залишків ресурсів, відсутності іміджевих
заходів, частим змінам законодавства, адміністративному тиску, змінам у
зовнішньоекономічних відносинах. До цих проблем варто додати фінансовоекономічні, політичні, соціальні та виробничо-технологічні чинники, які
також вплинули на зниження конкурентоспроможності закладів готельної
індустрії в країні. Тож готельно-ресторанний бізнес в Україні розвивається
повільними темпами, хоча й орієнтується на європейські тенденції.
У м. Білгород-Дністровський існує 7 готелів.
Хостел

"Готель

розташований

"Уют"

у

Дністровському

за

Білгородадресою

вул.

Ізмаїльська, 56. Гості безкоштовно
користуються
парковкою.

Wi-Fi
У

ньому

та

власною

є

великий

двомісний номер з 2 ліжками (400 грн
за номер), бюджетний двомісний номер з 1 ліжком (200 грн за номер),
бюджетний двомісний номер з 2 ліжками (250 грн за номер), сімейний номер
(4 особи) з душем (500 грн за номер) та двомісний номер з 2 ліжками та душем
(300 грн за номер).
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Міні-готель "Водний Світ" розміщений в центральній частині міста,
по вул Маяковського,15, в 15 хвилинах від Аккерманській фортеці і руїн
стародавнього

міста

Тіри.

Гостям

пропонується

проживання

в

комфортабельних і просторих номерах, до послуг гостей пропонуються
комфортабельні номери класу напівлюкс
(від 600 грн за номер), стандарт і
стандарт твін (обидві варіанти від 500
грн за номер). Обладнані телевізором,
міні-баром, кондиціонером, санвузлом,
душовою

кабіною

і

цілодобовою

подачею гарячої води. Гостям надається
безкоштовний Wi-Fi, місце для відпочинку. На території готелю знаходиться
кафе.
Апарт-готель «Апартаменти Аккерман» розташовані в м. БілгородДністровський за адресою вул.
Провадійська 6а.
У

числі

зручностей

деяких

апартаментів - кондиціонер, телевізор з
плоским

екраном,

кухня,

пральна

машина і чайник. У розпорядженні
гостей загальний лаундж і тераса. У
ньому є одні апартаменти на 5 осіб з 1 одномісним ліжком, 2 двомісними
ліжками та 1 двоярусне ліжко (ціна за добу приблизно 1000 грн), та 3 тримісні
апартаменти з двома диванами-ліжками у кожному (750 грн з особи за добу).
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Готель «Апельсин» (тільки для дорослих) знаходиться за адресою: вул.
Південна, 13-В на відстані 3.2 км від центру Білгород-Дністровського. Гостям
готелю надається вільний доступ в
Інтернет. Номери підходять тільки
для

некурящих.

Передбачено

паркінг для гостей, які приїхали на
власному авто. При готелі працює
затишний ресторан.
Для відпочиваючих доступна
одна категорія для розміщення –
бюджетний двомісний номер з 1 двомісним ліжком та двомісний номер
делюкс з 1 двомісним ліжком (інформації про кількість номерів у вільному
доступі немає) Бронювання номерів доступно не менше ніж на 2 доби: 1200
грн за бюджетний номер за 2 доби та 1800 грн. за номер делюкс за 2 доби.
Номери відрізняються тільки дизайном.
У розпорядженні гостей є кондиціонер, фен, робочий стіл, безкоштовні
предмети туалету, телевізор з плоским екраном, обідній стіл, меблі на вулиці,
обідня зона на вулиці. Даний варіант розміщення також передбачений для
гостей, які страждають на алергію. З вікон номерів відкривається красивий
панорамний вид.
Готель «Бутік 2017» знаходиться за адресою вул Кирилова, 7. Готель
типу «ліжко та сніданок». До послуг гостей бар. До послуг гостей
безкоштовний Wi-Fi і приватна парковка. У готелі в наявності 5 двомісних
номерів класу супер-люкс, ціна 1800 грн за номер.
У числі зручностей номерів телевізор з плоским екраном і кабельними
каналами, холодильник, чайник, біде, безкоштовні туалетно-косметичні
приналежності і письмовий стіл. Номери в готелі оснащені кондиціонером і
шафою.
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Континентальний сніданок подається щодня, ціна 100 грн з особи.
Також готель має в своєму розпорядженні місце для куріння і паркування.
Безкоштовний Wi-Fi надається у всьому готелі. Приватна парковка надається
за ціною за 30 грн в день.

2.5.

Інфраструктура для харчування туристів
Ресторанна справа є однією з найбільш значущих складових індустрії

харчування, яка, у свою чергу, орієнтована на споживача, задоволення потреб
якого є кінцевим результатом ділової активності підприємства. Поряд із
ресторанами до закладів харчування належать: кафе, бари (гриль-бари, пивні
бари, фітобари, коктейль-бари й ін.), їдальні, фабрики-кухні, фабрикизаготівельні, буфети, шашличні, продовольчі магазини та кіоски кулінарії і та
інше [80, с.370]. Основним складником туристичної індустрії є готельноресторанний бізнес, що містить величезний комплекс послуг, а тому є
основним чинником у туристичній галузі і визначає перспективи її розвитку.
Сьогодні міжнародний туризм продовжує неухильно зростати. Так, у 2017 р. у
туристичному секторі світової економіки створено 10,4% глобального ВВП (8
272,3 млрд. дол. США), зайнятість населення планети у цій сфері становить
9,9%, або 313,0 млн. робочих місць [114].
Поняття “ресторан” визначається як загальнодоступне підприємство
харчування з різноманітним широким асортиментом страв складного
приготування, закусок, кондитерських, морозива, десертів, фруктів, винногорілчаних напоїв, мінеральної води, соків [81, c.196]. Припускається, що
поняття “ресторанна справа” і “ресторанний бізнес” є тотожними. Відповідно,
визначаємо, що ресторанна справа - це вид діяльності, який пов’язаний з
функціонуванням ресторанів, що включає обслуговування споживачів,
поєднуючи в собі харчування з організацією відпочинку.
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Ресторанна справа, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного

використання капіталу, а з іншого - середовищем із високим ступенем
конкурентності. У всьому цивілізованому світі це є одним із найбільш
розповсюджених видів малого бізнесу, тому підприємства ведуть між собою
постійну боротьбу за утримання постійних і пошук нових споживачів їхніх
послуг.
Розрізняють такі типи ресторанів:
1.

Ресторани

швидкого

обслуговування

або

фаст-фуд,

що

спеціалізуються на приготуванні однієї основної страви (гамбургери, піца,
млинці і т.д.).
2. Ресторани сімейного типу, які організовуються за принципом
старомодних кав’ярень.
3. Ресторани національної кухні (у США називаються етнічні)
користуються великою популярністю у туристів, оскільки представлені
стравами місцевої кухні.
4. Тематичні ресторани, які розробляють певну тему інтер’єру та
дизайну, наприклад музику чи футбол. Їх головна ціль - створення відповідної
атмосфери [81, с. 201].
Так, ресторани швидкого обслуговування пропонують меню, що
обмежується гамбургерами, смаженою картоплею, хот-догами, курчатами,
різними рибними стравами тощо. Стандартизація меню дозволяє значно
прискорити обслуговування. Ресторани швидкого обслуговування популярні
у всьму світі, зокрема, в США найбільш відомими є “McDonald’s” (є світовим
лідером у галузі швидкого обслуговування і налічує понад 31 000 закладів у
більше ніж 119 країнах світу, що обслуговують 47 мільйонів відвідувачів),
“Burger King”, які спеціалізуються на приготуванні гамбургерів, а також
мережі ресторанів фаст-фуду з азіатською кухнею “Becu Rock Cafe”, “Zyng
Noodiery” [111]. У Франції “Fnac” пропонує великий асортимент овочевих
салатів, десертів (фруктових і кондитерських), а також обмежений асортимент
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основних страв (м’ясних і рибних). У свою чергу, в Німеччині “Nordsee”

пропонує рибні страви і страви із дарів моря, салати з овочів, соки, а мережа
підприємств компанії “Karl Werl” спеціалізуються на реалізації супів.
Водночас

розвиток

ресторанів

швидкого

обслуговування

характеризується використанням франчайзингу - організація ресторанного
бізнесу, коли власник торговельної марки (франчайзер) дозволяє іншій фірмі
(франчайзі) використовувати її для виконання узгоджених умов. Перевагами
франчайзингу є: придбання репутації серед споживачів за рахунок ведення
бізнесу під фірмовим брендом; можливість залучатися до результатів
широкомасштабних рекламних акцій,

маркетингових досліджень,

які

проводяться франчайзером; просування на міжнародний ринок та інші. У
розвинених країнах франчайзинг є одним з найбільш практичних способів
збільшення продажів і частки ринку. Наприклад, прогнозується, що в
середньостроковій перспективі в Сполучених Штатах, які є найбільшим у світі
експортером

франчайзингових

послуг,

на

ресторани

швидкого

обслуговування, що працюють за схемою франчайзингу, припадатиме до 50%
всього обсягу роздрібних продажів у країні. Крім того, бізнес у галузі
швидкого харчування складає найбільшу частку (18%) загального обороту
американських франчайзі. Середня прибутковість інвестицій усіх франчайзі в
розвинутих країнах, досягнута за значний період часу, оцінюється на рівні
25%, що є дуже високим показником [27]. Тому очікується, що кількість
франчайзі в Європі буде рости щорічно на 10-15%. Слід зазначити, що дотепер
відсоток банкрутств франчайзі був досить низьким і за останні п'ять років
склав 8% загальної кількості франчайзі в Європі.
Ресторани

швидкого

харчування

мають

ще

одну

особливість,

організовану зону харчування - фудкорт (англ. food court - ресторанний двір).
Ідея фудкорту полягає в тому, що кілька операторів швидкого харчування
використовують спільний обідній зал. У межах фудкорту підприємства є
конкурентами, що, в свою чергу, стимулює смачно готувати, оригінально
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прикрашати страви, постійно слідкувати за різноманітністю страв і перевагами
відвідувачів. Ідею фудкорту підтримують такі заклади харчування, як
“Сбарро” , “KFC” та інші [106].

Сімейні ресторани - це сучасний варіант стилізації під старомодну
кав'ярню. Більшість закладів такого типу знаходиться в приватному володінні.
Розташовуються вони зазвичай в престижних передмістях, зонах проведення
вільного часу родинами, в зонах прогулянок містом або в мальовничій
місцевості. Оформлення інтер'єру, як і меню, прості. В деяких з них можна
замовити напої - пиво, вино чи коктейль. Багато ресторанів сімейного типу
розміщено у Франції, Німеччині, США.
Ресторани національної кухні за типом власності найчастіше є
незалежними, їх власники намагаються запропонувати щось “гостреньке”
місцевим мешканцям та гостям, а представникам національної діаспори нагадати їх батьківщину. Такі ресторани функціонують чи не у кожній країні
світу, спеціалізуючись на приготуванні національних страв. Говорячи про
італійську кухню, не можна не згадати про макарони чи піцу, Англія
пишається своїм ростбіфом, а Угорщина - гуляшем [107].
Тематичні ресторани досить популярні у США, проте з’являються не
лише там. Так, в Ізраїлі на перетині доріг із Тель-Авіва в Ієрусалим є кафе,
присвячене життю і творчості Елвіса Преслі, яке користується великою
популярністю у туристів. У Манчестері (Великобританія) є ресторан з
готичним декором і страхітливим стилем, що називається “The Hellfire Club”
(“Клуб пекельного вогню”) [110]. Понад 50 тематичних ресторанів і кафе
знаходиться лише в Діснейленді у Франції.
Окремо треба відзначити підприємства харчування при монастирях. Це
можуть бути як скромні трапезні, так і ресторани. Такі підприємства поширені
у багатьох країнах, наприклад в Ізраїлі та Чорногорії.
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У США також існують так звані “обідні доми” - тип ресторану, де все
організовано дуже просто, але оформлено стилізовано. Асортимент страв
різноманітний.
Альтернативою звичним закладам харчування (ресторанам, барам, кафе
і т.д.) виступає особливий вид ресторанного обслуговування - кейтеринг.
Кейтеринг

(англ.

catering

-

постачання

продуктів,

громадське

харчування) - це диверсифікація ресторану. За словами президента Асоціації
ресторанного бізнесу, Ісая Фельдмана: “Кейтеринг - це ресторанне
обслуговування заходів на природі або в приміщеннях, які не є ресторанами”
[13]. У свою чергу, Р.А.Браймер у книзі “Основи управління в індустрії
гостинності” зазначає, що кейтеринг - це обслуговування найчастіше за
межами приміщень підприємства харчування [81, c.200]. У країнах Східної
Європи йому відповідає комплексне обслуговування. Крім того, до кейтерингу
відносять продаж охолоджуючих напоїв і бутербродів, а також продаж
сигарет, печива, соків у пакетах і газованих напоїв через автомати.
Виділяють три основних види кейтерингу:
- приготування їжі в приміщенні і споживання за його межами;
- виїзне ресторанне обслуговування, тобто приготування страв за
межами приміщення закладу харчування;
- контракт на постачання або корпоративний кейтеринг, тобто
постачання в офіси, на виробництво та ін.
Індустрія кейтерингу у світі дуже розвинута. Технології такого сервісу
відпрацьовуються протягом кілька сотень років. Ресторани виїзного
обслуговування з’явилися ще в кінці ХVIII ст. в Європі. В зарубіжних країнах
кейтеринг вже давно використовується як для обслуговування офіційних
банкетів,

які даються

з

приводу національних свят,

різноманітних

конференцій, виставок, так і для доставки їжі в офіси, лікарні, школи. У
Франції, Німеччині, Англії, США та інших країнах цей вид обслуговування
сьогодні вже сформований. Найбільш популярними кейтеринговими

64

компаніями у світі є “Finger Food Catering Company”, яка займається дрібним

кейтерингом [108]; “Fair Food Company” спрямовує свою діяльність на
обслуговування
вегетаріанське

молоді

і

харчування

різних

дитячих

[109];

“Sugarloaf

програм,
Food

забезпечуючи

Company”,

яка

спеціалізується на приготуванні десертів - тортів, печива [113].
Крім цього, відповідно до американської класифікації, ресторани
поділяються на дві категорії:
1. Повносервісні - ресторани з широким вибором страв, особливо
порційних.

Вони

можуть

бути

формальними

і

неформальними.

Їх

класифікують за цінами, атмосферою, меню. Такі ресторани використовують
традиції французької чи італійської кулінарії і принципи французького
обслуговування.
2. Спеціалізовані - ресторани, що спеціалізуються на певному типі
обслуговування (швидкому, сімейному) чи на виготовленні національних
страв.
Один і той самий ресторан може бути повносервісним і спеціалізованим
одночасно [81, с.200].
Що ж до України, то сьогодні ресторанна справа, як зазначалося вище,
перебуває лише на стадії формування сталого розвитку. Такий вид бізнесу
залишається привабливим як довгострокова інвестиція з вірогідною
прибутковістю в 15-20% або незалежно від збитковості як іміджевий
інструмент його власника. За інформацією Асоціації ресторанного бізнесу
України, темпи розвитку ринку ресторанних послуг коливаються в межах 60100% на рік [13].
Сьогодні

ресторани,

як

ніколи

раніше,

пропонують

широку

номенклатуру послуг споживачам продукції та послуг громадського
харчування. Вже існуючі ресторани нині розподілилися в трьох основних
нішах, нерівних за обсягами і кількістю гравців - ресторани середнього рівня і
ресторани “високої кухні”, ресторани швидкого обслуговування. Найбільше
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ресторанів припадає на так звану нішу “ресторанів середнього рівня”,

оскільки, як зауважують ресторатори, “з авторськими ресторанами “високої
кухні” можна стати відомим, а із серійними - багатим”. Аудиторія відвідувачів
ресторанів нижчого і середнього рівня перевищує аудиторію дорогих
ресторанів. Утім, ніша ресторанів iз середньою ціновою пропозицією в Україні
не лише не перенаселена, а й не до кінця сформована.
Водночас ресторани фаст-фуду також є популярними.
Заклади громадського харчування швидкого обслуговування в Україні в
цілому можна поділити на мережі ресторанів з визнаними торговими марками;
пересувні мережі; окремі точки-кіоски, що продають хот-доги, піцу, печені
продукти, курку на вертелі тощо; приватні ресторани і кав'ярні, що
пропонують їжу за порівняно невисокими цінами; і, нарешті, старі їдальні
радянського типу. Важливо зазначити, що на організований бізнес у галузі
швидкого харчування (мережі) припадає незначна частка ринку (хоча на ринку
уже діють близько 20 мереж, що мають у цілому приблизно 200 ресторанів),
тоді як приватні кіоски, багато з яких ще навіть не мають державної реєстрації,
домінують на ринку.
Україна почала знайомитися із сучасним бізнесом у галузі швидкого
харчування ще у 1997 році, коли компанія “McDonald's” відкрила свій перший
ресторан у столиці країни. До цього місцева галузь закладів швидкого
харчування була представлена лише їдальнями і кафетеріями радянського
типу. Компанія “МсDоnаld's”, будучи найбільшим франчайзером у світі,
відкрила в 16 містах Україні понад 50 ресторанів і планує відкрити ще 5-6
нових закладів та реконструювати два заклади в Києві. Сума інвестицій у
відкриття одного закладу становить $0,5-2 млн. Власні ресторани цієї компанії
складають лише 27% від загальної кількості, інші 73% - власність операторів,
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тобто франчайзі. Поряд із “McDonald's” на українському ринку фаст-фуду
функціонують такі підприємства, як “Картопляна хата”, “Українське бістро”,
“Сбарро” та інші.
В Україні також приділяється увага франчайзингу, проте за такою
схемою активно працюють лише декілька місцевих гравців. Найвідомішим
прикладом є львівська “Торгова Марка”, що за допомогою фрaнчайзингу
вивела свої бренди “Піца Челентано” і “Картопляна Хата” за межі західної
України в інші регіони і нині представлена приблизно 50 ресторанами в
основних регіонах країни, а також у Польщі.
В Україні також починають з’являтися і фуд-корти, які розташовані в
нових торгово-розважальних центрах. Сьогодні в Києві налічується близько
10 фуд-кортів, у кожному з яких знаходиться до 10 ресторанів, що
представляють як місцеві, так і закордонні мережі (наприклад, “McDonald's” і
“Baskin- Robbins”).
Щодо розвитку сімейних ресторанів в Україні, то на сьогодні їх дуже
мало, порівняно з мережними ресторанами, їм важче розвиватися, оскільки
вони не отримують ніякої сторонньої підтримки, а виживають самостійно. До
найпопулярніших сімейних ресторанів в Україні належать: “Печерська
Брама”, “Гопак” [6].
Серед ресторанів національної кухні в Україні перевага надається
українській - 36,8%. Проте значна увага приділяється і французькій кухні 21%; італійській, кавказькій, японській по 7,9%; всі інші - 18,5% [3].
Тематичні ресторани також є дуже популярними як серед українців, так
і туристів. В Україні вже є певний досвід у створенні таких закладів
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харчування, найвідоміші з яких у Львові: "Криївка", присвячений героям УПА,
планується відкриття автомобільного ресторану; у Києві: “Шинок”, “Вулик”,
“Царське село” - ресторани-музеї - присвячені українським традиціям [14].

У системі громадського харчування України перспективним є розвиток
кейтерингу - нового напрямку ресторанного бізнесу. Обсяг цього ринку в
Україні оцінюють в $2 млн. на рік, причому на кінець 2006 р. лише в Києві
було більше 30 закладів, що займаються кейтерингом [14]. Найбільш
популярними є корпоративний кейтеринг і такий його вид, як приготування
їжі в приміщенні і споживання за його межами (переважно доставка готових
обідів в офіси). Крім цього, сьогодні в Україні використовують як дрібний, так
і великий кейтеринг. Дрібний кейтеринг - це будь-яке постачання їжі за межі
місця приготування, тобто кухні. Під великим кейтерингом розуміють
організацію бенкетів та фуршетів, для яких середня вартість замовлення
становить 150-200 грн. на людину, а кількість учасників - 50 осіб і більше [14].
Конкуренція на ринку великого і дрібного кейтерингу України зараз невелика
і йому є куди зростати, оскільки тенденція частих замовлень їжі за межі
підприємства харчування з’явилася досить недавно, хоча у всьому світі такий
вид обслуговування вже дуже популярний. Основний канал просування
послуг - Інтернет, адресні поштові розсилання по офісах. Гідними прикладами
високоякісного кейтерингу в Україні виступають такі компанії, як “Гетьманфуршет”, “Шинок у Сєні і Гоги”, “Arizona catering service”.
Зокрема, Ісай Фельдман, президент Асоціації ресторанного бізнесу,
зараз опікується власним інвестпроектом створення комплексу для вечірок
істеблішменту. “Досвід роботи моєї кейтерингової компанії і прості
розрахунки (кількість посольств, представництв великих закордонних і
вітчизняних корпорацій) показали, що існує нагальна потреба в закладі для
корпоративних і VIP-святкувань для кількості осіб близько 1000. Це має бути
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окремий будинок в ландшафтній місцевості неподалік межі міста з кількома

мультифункціональними залами і високим рівнем технічного оснащення” Ісай Фельдман [1].
На основі проведеного аналізу можна сформулювати такі висновки та
визначити пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи в Україні:

1.

Визначено

соціально-економічний

зміст

понять

“ресторан”,

“ресторанна справа”, пов’язаних з наданням послуг у формі харчування і
організації відпочинку.
2. Індустрія харчування і, зокрема, ресторанна справа, у розвинених
країнах вже давно перетворилася на індустрію, в якій зайнято багато мільйонів
людей. Вищою метою ділової активності закладів цієї сфери є, перш за все,
задоволення потреб клієнтів, і лише потім - підвищення доходів підприємства.
На основі проведеного аналізу визначаємо сучасні тенденції функціонування
ринку ресторанних послуг у світі: найбільш популярними серед відвідувачів є
ресторани швидкого обслуговування, тематичні ресторани та ресторани
національної кухні, яскравими прикладами яких є “McDonald’s”, “Nordsee”,
“The Hellfire Club”; активне використання франчайзингу при створенні та
управлінні

закладами

харчування;

великий

попит

на

такі

форми

обслуговування споживачів, як фуд-корт і кейтеринг.
3. Дано оцінку стану ринку ресторанних послуг в Україні. Визначено,
що найпопулярнішими серед українців є ресторани середнього рівня; мережі
фаст-фуду, включаючи фуд-корт; на стадії становлення знаходиться
кейтеринг.
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4. Разом з тим в Україні можливо розвивати ресторанну справу і в інших
напрямках. Так, перспективним є подальший розвиток ресторанів фаст-фуду,
низка яких функціонує зараз дуже прибутково, проте вони повинні бути не
скопійованими із закордонних моделей, а автентичними.
Місцеві ресторани самообслуговування з довгими прилавками для страв
мають багато спільного з ресторанами формату Quick&Casual. Такі заклади
харчування - це поєднання традиційного ресторану з рестораном швидкого
обслуговування. Як правило, ресторани Quick&Casual мають унікальний
дизайн інтер'єру, свої власні фірмові страви і пропонують такі додаткові
послуги, як обслуговування офіціантів, безкоштовна стоянка, книги і журнали
для читання, доставка їжі додому, обслуговування бенкетів тощо. Ресторани
Quick&Casual є популярними на Заході і мають великий потенціал росту в
Україні, причому нині декілька компаній вже позиціонують себе саме як
Quick&Casual. Тому на основі місцевих ресторанів самообслуговування варто
розвивати ресторани саме такого формату.
Поряд з ними можна створювати ресторани в стилі “free-flow”, які також
є різновидом ресторанів фаст-фуду, - це об’єкти нової формації в технології
виробництва продукції і в формі обслуговування. Технологічний процес
виготовлення страв здійснюється на очах у споживачів, форма обслуговування
- самообслуговування. Ресторани “free-flow” були відкриті у 2004р. в Одесі,
однак потребують подальшого активного розповсюдження.
5. Слід зазначити, що для подальшого розвитку ресторанів фаст-фуду в
Україні варто більшою мірою використовувати схему франчайзингу,
перешкодою для розвитку якого є недостатнє визнання прав інтелектуальної
власності. Крім цього, більшість іноземних мереж ресторанів швидкого
обслуговування усе ще не приходять в Україну через відсутність не лише
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законодавства в галузі франчайзингу, а й незадовільного загального ділового

клімату, включаючи бюрократію і складну систему оподатковування. З огляду
на це, вони невпевнені, чи зможуть в довгостроковій перспективі вести
успішний бізнес в Україні і забезпечити суворе дотримання своїх вимог. Поява
на ринку інших західних мереж ресторанів швидкого обслуговування буде
лише

позитивним

напрямком

розвитку

ресторанної

справи.

В

короткостроковій перспективі їхня відсутність може бути вигідною для
місцевих мереж ресторанів, полегшуючи їх ріст і розвиток, але поява західних
- в остаточному підсумку буде попередньою умовою піднесення стандартів
українського бізнесу в галузі швидкого харчування на якісно новий рівень.
6. Існує необхідність вдосконалювати і кейтерингові послуги в Україні.
Треба зазначити, що у розвинених країнах кейтеринг успішно працює не
тільки в комерційній, але і в некомерційній сфері - лікарнях, громадських
організаціях, фондах, тоді як українські ресторатори орієнтуються переважно
лише на приватні структури, що теж складає певні труднощі у розвитку даного
виду обслуговування в нашій країні. Крім того, важливе значення має не лише
постачання їжі, а й організація відповідних масових заходів. На Заході
склалася культура кейтерингу. Люди знають, яким має бути хороше свято, і
довіряють фахівцям. В Україні споживачі не мають уявлення про те, що таке
хороша вечірка, але при цьому не довіряють і фахівцям.
7. Не останню роль для успішного розвитку ресторанної справи поряд із
великими містами відіграють регіони, хоча сьогодні там спостерігаються
переважно негативні тенденції розитку: попит стримується відсутністю
масового клієнта; пропозиція строката, акценти позиціювання сильно зрушені.
Проте, за останніми соціологічними дослідженнями, в регіонах зростає
представництво середнього класу - основна клієнтура ресторанів, яка на
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місяць готова витрачати близько 200 грн. на похід у ресторан. Тому регіони є
потенційно-придатними для подальшого розвитку ресторанної справи.

8. Серед пріоритетних напрямків ресторанної справи також можна
виділити створення ресторанів, які пропонуватимуть роздільне харчування
або лише дієтичні страви, а також ресторани fusion cuisine (офіційно в столиці
таких лише два - ресторан “Конкорд” і “Пена”).
Для послуг харчування туристів у м. Білгород-Дністровський є у
наявності 4 ресторани про які є інформація у TripAdvisor:
- Pasta and Pizza Lino (вул. Олімпійська, 31б) – італійська кухня;
- Зелений Шум (вул, Шевченко, 31а) – європейська кухня;
- Айва (вул. Перемоги, 1) – немає інформації про меню;
- Felicita (вул. Центральна, 43) – італійська кухня.
Також на Googlemaps та на сайті https://tomato.ua/belgorod-dnestrovskiy є
адреси ще 3 піццерій, 6 кафе, 7 ресторанів та 1 закладу, що пропонує суші.
Відгуки майже про всі заклади крім перших чотирьох, про які є
інформація на сайті TripAdvisor, відсутні. Таким чином у мережі практично
немає інформації для туристів щодо можливості якісного харчування. Також
слід приділити увагу тому, що серед представлених закладів харчування
майже відсутня інформація про наявність в них страв автентичної кухні.
Висновки з аналізу суспільно-історичного рекреаційного потенціалу м.
Білгород-Дністровського Одеської області
У м. Білгород-Дністровський дуже багато культурно-історичних
ресурсів. Івент-атракційні ресурси міста знаходяться на середньому рівні та
потребують подальшого розвитку, а природно-соціальні на відносно низькому
рівні. Також слід звернути велику увагу на порт, який може відігравати значну
роль у розвитку туристичної привабливості міста.
Отже у теперішній час основні функції, що виконуються – це культурнопізнавальна з використанням культурно-історичних пам’яток. І майже не є
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розвинутим напрямок гастрономічного туризму, який є потенційно дуже
привабливим з урахуванням мультиетнічної та полікультурної специфіки
міста. Також майже не розвинений водний туризм, для розвитку якого слід
приділити увагу розвитку пасажирського напрямку у порті міста.

Крім того, слабко розвиненою є інфраструктура для мешкання,
харчування та отримання супутніх послуг для туристів. Вкрай недостатньо
готелів та місць харчування (отже, це також корелює з розвитком
гастротуризму).
Слід зазначити і майже повну відсутність інфраструктури для
забезпечення сімейного відпочинку.
Також відсутні місця, в яких представлена місцева культурна та етнічна
специфіка, що також сьогодні є досить привабливим напрямком для залучення
туристів. При цьому у рамках івент-туризму є у наявності майстри та
обладнання для проведення майстер-класів у цьому напрямку.
В рамках наявних ресурсів також відсутня інфраструктура для розвитку
спортивного туризму – як водного (порт), так і кінного, вело- та пішохідного.
Наявність у місті Фортеці та порту дає широкі можливості для розвитку цих
напрямів туризму.
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ЧАСТИНА 2. КОНЦЕПЦІЯ ТА ПРОГРАМНІ ЗАХОДИ З РОЗВИТКУ
ТУРИЗМУ В М. БІЛГОРОД-ДНІСТРОВСЬКИЙ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Основними ознаками м. Білгород-Дністровський, з точки зору туризму,
є наявність діючого туристичного маршруту, щорічних культурно-масових
заходів, оздоровчих закладів, готелів та об’єктів для прогулянково-активної
рекреації.
На теперішній час виокремлюються наступна основна туристична
функція міста, яка обумовлює подальший розвиток міста – культурнопізнавальна, наявні культурно-історичні пам’ятки, розроблений відповідний
маршрут з використанням пам’яток культових споруд, проводяться щорічні
фестивалі, наявний потенціал для подальшого розвитку.
Додаткові функції, які частково виконується і для яких наявні ресурси:
– культурно-пізнавальна

із

використанням

культурно-історичних

пам’яток та фестивалів, традиційних свят тощо, а також спортивного туризму,
але для нього необхідна мережа відповідних закладів.
– культурно-пізнавальна з зосередженням на етнотуризмі - необхідна
мережа садиб, а також центрів народних ремесел та можливість відвідування
майстер-класів народних майстрів на постійній основі.

Розділ

3.

Результати

комплексного

маркетингового

дослідження

створення та просування на вітчизняний і світовий туристичний ринок
комплексного туристичного продукту міста Білгород-Дністровський
М.

Білгород-Дністровський

є

досить

успішною

туристичною

дестинацією, яка можуе покращити свій стан і вийти на значно вищий рівень,
але це можливо за умов кращого використання наявних ресурсів та
розширення спектру туристичних послуг, що дозволить створити більш
різнобарвний туристичний продукт та розподілити туристичні потоки.
З метою обґрунтування концепції розвитку туризму у м. БілгородДністровський було зроблено SWOT-аналіз розвитку туризму на території
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міста, проведені кількісне та фокус-групові дослідження цільових груп
туристів, оцінка перспективних вимог споживачів, проведений конкурентний
аналіз.
3.1. Аналіз показників туристського ринку як ринку послуг. Основні

проблеми та тенденції розвитку світового туристського ринку
Згідно з даними дослідження Euromonitor International, індустрія
подорожей і туризму продовжує стрімко розвиватися і випереджати глобальну
економіку. За 2018 рік світовий туристичний потік зріс на 3%, а у 2019 році
зростання туристичного потоку було на 4,2 % [92, 95].
Ціновий тиск найближчим часом залишиться колишнім, так як в
глобальній

економіці

присутні

фактори

невизначеності,

пов'язані

з

політичними подіями в усьому світі.
Очікується, що до 2022 року Китай стане найбільшим в світі ринком
виїзного туризму. Китайці будуть здійснювати 128 мільйонів поїздок,
обігнавши США - країну, населення якої найчастіше подорожує за кордон.
Зростання прогнозується дуже високий - 8,4% протягом 2019-2022 рр. За
межами Азії, США і Франція, ймовірно, виграють більше всіх, тому що вже
готові приймати китайців.
Китайські

туристи

лідирують за обсягом витрат під
час закордонних поїздок. У 20192022 рр. китайські мандрівники
будуть витрачати ще на 10,9%
більше,

головним

чином

за

рахунок зростання ВВП і рівня
доходів сімей середнього класу
[95].
Активне

збільшення

кількості китайських туристів в
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2013-2017 рр. спостерігалося в Японії. Середньорічний темп зростання при

цьому становив 54% - шість мільйонів туристів прибули з Китаю завдяки
спрощеному візовому режиму і низьким курсом ієни.
У сфері подорожей і туризму як і раніше домінують продаж засобів
розміщення і перельотів. Це свідчить про благополучний стан світової
індустрії

туризму:

традиційні

компоненти

продовжують

показувати

стабільний середньорічний темп зростання в 3,3%, на авіакомпанії і засоби
розміщення доводиться 1,2 трлн. дол. продажів.
У більшості країн туристичні онлайн-продажі стабільно ростуть щороку.
У той же час ми бачимо, що навіть на самих готових до цифрових технологій
ринках, таких як Великобританія, яка знаходиться на вершині Euromonitor's
Digital Consumer Index, є певна межа, за який онлайн-продажі подорожей не
вийдуть [94].
Згідно з прогнозами однієї з провідних компаній з обробки даних та
аналітиці GlobalData, майбутнє - за онлайн-турагентствами. До 2023 р
глобальна ринкова вартість таких компаній досягне $ 372 млрд (в 2018-му - $
258 млрд).
Доповідь GlobalData «Імпульс онлайн-подорожей» (Impact of Online
Travel) показує, що споживчі настрої невблаганно змінюються - туристи все
частіше вважають за краще купувати подорожі в інтернеті. Всі країни - і
технологічно розвинені, і що розвиваються - поступово адаптуються до нових
тенденцій продажів в Мережі. [97]
Становлення загальносвітового туристичного ринку супроводжується
потужними

процесами

транснаціоналізації,

які

знаходять

вираз

в

міжнародному переплетенні приватних капіталів, посиленні зв'язків між
монополіями різних країн і в широкому розвитку транснаціональних компаній
в сфері турбізнесу. Стан світової індустрії туризму, незважаючи на об'єктивні
труднощі останніх років, в цілому демонструє стабільність і зберігає позиції
найбільшого, високоприбуткового і такого що швидко розвивається сектора
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світової економіки. На частку туризму припадає приблизно 30% світової
торгівлі послугами, близько 7% світових капіталовкладень і 10,5% світового
ВВП [99].

Міжнародний туризм в світі вкрай нерівномірний, що пояснюється в
першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і
регіонів. Туризм не є товаром першої життєвої необхідності, тому він стає
нагальною потребою людини тільки при певному рівні його доходу і при
певному рівні багатства суспільства.
Індустрія туризму є дуже складною системою, ступінь розвитку якої
залежить від ступеня розвитку економіки країни в цілому. У ній гостро
проявляється необхідність державної фінансової підтримки.
Однією з головних особливостей розвитку туризму є нерівномірний
розподіл туристичних потоків в різних регіонах і країнах світу. Туристські
потоки сконцентровані в декількох регіонах земної кулі, і їх рух має в
основному інтрарегіональний характер [92].
Однією з найбільш значущих тенденцій розвитку світового туризму є
різке посилення конкуренції на ринку туристичної пропозиції як наслідок
появи дедалі більшої кількості зростаючих країн з амбітними планами
залучення

туристів,

а

також перенасичення

на

ринку однотипного

туристського пропозиції.
Туристичні послуги складають значну частину споживаних населенням
послуг

і

мають

специфічний

соціально-оздоровчий

характер,

тобто

відпочинок, можливість розвитку особистості, пізнання історичних та
культурних цінностей, заняття спортом, участі в культурно-масових заходах.
Таким чином, туризм поєднує в собі економічний, соціальний, гуманітарний,
виховний і естетичний фактори.
Туризм залежить від політичної та економічної ситуації, а також від
моди і реклами, які, впливаючи на потреби і інтереси людей, їх настрій,
визначають попит. Пропозиція послуг (число країн, що переважно
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приймають туристів), значно перевищує попит на туристичні поїздки (число
країн - постачальників туристів), тому ринок міжнародного туризму є
ринком покупця.
У всіх сферах туристичної діяльності, як на рівні державних структур,
так і в області формується турбізнес, йде пошук нових форм роботи,
розширення сфери пропозиції і поглиблення його спеціалізації.

Навантаження на екологію міст і територій все більш і більш обумовлює
транспорт, що становить сьогодні основу туризму. Саме за допомогою
транспорту на території заводяться туристичні потоки, і саме від транспорту в
більшості випадків залежить тиск антропогенного навантаження. Крім того,
сам по собі транспорт є потужним джерелом техногенного навантаження, в
кілька разів перевищуючи за сукупністю шкідливого впливу промислові
джерела забруднення навколишнього середовища. Це особливо проявляється
в курортних містах і особливо охоронюваних заповідних територіях. Саме тут
транспортна

складова

туристського

облаштування

території

починає

відігравати домінуючу роль у забезпеченні сталого розвитку природного,
екологічного та градоекологічного комплексу. Туристський потенціал можна
зберегти тільки в тому випадку, якщо на чільне місце буде поставлено
екосистема, а технології транспортних комунікацій будуть екологічні.
В даний час спостерігаються такі пропорції в туристських потоках:
групові туристи становлять 25-35% від загального числа осіб, які
подорожують за кордон; індивідуальні туристи, що становлять 65-75%,
виїжджають в основному в довколишні країни. Обсяги подорожей з метою
рекреації збільшуються більш динамічно в порівнянні з обсягом ділового
туризму. Разом з тим необхідно відзначити значне збільшення інсентив-турів
(тури, як подарунок у якості подяки співробітникам, клієнтам компанії,
діловим партнерам та інше.). Разом зі зростанням вимогливості туристів до
сервісу, сам туристичний продукт стає все більш витонченим.
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Розвиток туризму став можливим завдяки науково-технічному і
соціально-економічному

прогресу

суспільства,

тобто

створення

інфраструктури туризму. Розширення автомобільних, повітряних перевезень
сприяло розвитку масового туризму. Все більше і більше країн пропонують
туристичні поїздки, виставки, конгреси, надаючи для цього величезні
території.

Розвитку

туризму

сприяє

реклама,

урядова

політика,

загальноекономічні умови, курси валют, конкурентоспроможність продукту,
безпека і репутація туристичного місця, мода на поїздки і багато інших
чинників. За даними англійського агентства «TTRA», найбільш привабливими
у 2019 році стали такі види туризму:
- подорожі вихідного дня та інші короткі подорожі, у тому числі на
свята;
- гастрономічний туризм;
- «Bleisure» туризм (суміщення ділової та розважальної подорожі);
- сімейний туризм;
- Insta туризм [98].
Сфера туристичних послуг – один з секторів світової економіки, що
найбільш інтенсивно розвивається, що забезпечує зайнятість населення і дає
значний мультиплікативний ефект для суміжних галузей, що зумовлює інтерес
до даної галузі як з наукової, так і з практичної точок зору.
Розвиток ринку туристичних послуг має не тільки економічне, але і
соціальне значення, забезпечуючи базу для задоволення рекреаційних потреб
населення країни і громадян інших держав. Соціальний ефект туризму,
виражається в рішенні проблем оздоровлення населення, зростання його
зайнятості та розвитку особистості. Зростаюча роль туризму в економіці країн
світу ініціює вивчення особливостей функціонування цієї сфери людської
діяльності і, перш за все, її змістовної сторони.
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На формування і розвиток ринку туристичних послуг впливають цілий

ряд факторів, що мають різні характеристики по природі і середовищі
виникнення, виду і напрямку впливу, ступеня впливу.
Індекс конкурентоздатності у сфері подорожей і туризму розраховують
на основі 14 факторів (бізнес-середовище, безпека, охорона здоров’я та гігієна,
людські ресурси й ринок праці, ціни, якість комп’ютерних та інформаційних
технологій, пріоритетність подорожей та туризму, міжнародна відкритість,
рівень цін, стабільність екологічної ситуації, інфраструктури повітряного,
водного та наземного транспорту, інфраструктура туристичних сервісів,
природні та культурні ресурси).
Кількість мандрівників країнами світу збільшилась у 2018 році на 1,4
мільярда осіб.
Уряди країн мають виробити спільні підходи до збалансування
економічних вигод від підвищення конкурентоздатності туристичної галузі,
одночасно ефективно розвиваючи інфраструктуру, цінні природні та
культурні цінності, від яких вона залежить.
У 2017 році приріст експорту туризму в світі (+ 4%) перевищив показник
зростання товарного експорту (+ 3%).
Враховуючи такі швидкі темпи зростання, міжнародні прибутки в сфері
туризму до 2030 року сягнуть 1,8 мільярда.
Тенденції останніх років свідчать про інтенсивний розвиток ринків
туристичних послуг, все більша кількість країн покращують рівень своїх
рекреаційних послуг. Розвиток міжнародного туризму в країнах, які в
основному приймають туристів, обумовлені прагненням збільшити приплив
іноземної валюти і створити нові робочі місця. Безліч країн за допомогою
міжнародного туризму намагаються вирішити проблеми платіжного балансу.
В середньому близько 65% всіх міжнародних туристичних поїздок припадає
на Європу, близько 20% - на Америку і близько 15% на інші регіони.
Найбільшими нетто-експортерами туристичних послуг є Іспанія, США,
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Франція, Італія, а нетто-імпортерами - Німеччина, Японія, Великобританія.

Багато країн, які мають активний баланс в сфері міжнародного туризму, є
постачальниками туристів (наприклад, США), і це пояснюється більш високим
рівнем і вартістю послуг на внутрішньому ринку, ніж в інших зарубіжних
країнах [100].
Туристи є споживачами основних, додаткових (мають дуже широкий
спектр і займають при розвитку інфраструктури туризму до 50% від
загального обсягу прибутку) і суміжних послуг. Налічується близько 650 млн.
туристів, які відвідують різні куточки світу протягом року і витрачають на
поїздки значні суми грошей. Один тільки Іран, який є найпопулярнішою
країною, щорічно відвідує понад 1,3 млн. туристів. Це приносить державі
чистий прибуток в розмірі більше 700 млн. дол. на рік. Доходи, які отримують
від розвитку туризму у всіх країнах світу, в 2,5 рази вище, ніж доходи світових
експортерів нафти (11 країн - членів ОПЕК реалізують на світових ринках
сирої нафти на суму 170-180 млрд. дол.) [100].
У таблиці 3.1 представлені країни з найбільшим абсолютним прямим і
непрямим внеском туризму в ВВП. У таблиці 3.2 представлені країни з
найбільшими держвидатками на розвиток індустрії туризму. У таблиці 3.3
представлені країни, які заробляють на внутрішньому туризмі.
Таблиця 3.1.
Країни з найбільшим абсолютним прямим і непрямим внеском туризму в
ВВП
Джерело: Всесвітня рада з туризму та подорожей
Країна

Внесок, $ млрд.

США

1415,8

Китай

850,1

Японія

339,9

Великобританія

268,6

Франція

246,2
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Бразилія

205,6

Іспанія

203,8

Італія

201,8

Мексика

168,0

Німеччина

164,2

Таблиця 3.2
Країни з найбільшими держвидатками на розвиток індустрії туризму
Джерело: Всесвітньо-економічний форум
Країна

Частка від витрат бюджетів, %

Філіппіни

27,7

Сейшельскі о-ва

22,3

Домініканська Республіка

21,6

Ямайка

17,0

Маврикій

16,3

Барбадос

16,0

Мальта

11,3

Ісландія

10,7

Йорданія

10,5

Сінгапур

10,2
Таблиця 3.3
Країни, які мають найбільший прибуток від внутрішнього туризму
Джерело: UNWTO

Країна

Частка від витрат бюджетів%

США

751,8

Китай

523,7

Японія

203,1

Великобританія

172,7

Франція

135,5
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транспортні фірми з обслуговування туристів, що відпочивають в смт. Затока
та смт. Сергіївка. У цих cмт також працюють туристичні агенції (частіше за
все «напівлегальні»), які також працюють улітку в напрямі залучення туристів
до міста Білгорода-Дністровського.
Як правило, метою відвідування Білгорода-Дністровського є екскурсія
до фортеці, підземної церкви Іоана Сочавського. Основною категорією
відвідувачів це туристи, що відпочивають в смт. Затока та Сергіївка – 60 %,
школяри регіону – 15%, індивідуальні туристи – 35%. Координацію
екскурсійної діяльності здійснює краєзнавчий музей відділу культури
виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради.

Рис. 3.1. Мапа туристичних напрямів Одеської області
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3.2. Цільові групи туристів

Місто

Білгород-Дністровський,

як

туристична

дестинація,

знаходиться на початковому етапі формування. Тому системні дослідження
обсягів і структури туристичного потоку неможливі, відсутні необхідні для
аналізу достовірні статистичні дані про кількість і склад туристів, цілях і
тривалості їх перебування, обсягах і структурі витрат тощо. Тому для
отримання необхідної інформації було проведено дослідження цільової
аудиторії туристів.
На підставі отриманих даних основний потік туристів міста сьогодні
це:
- Шанувальники пригодницького та екстремального туризму, які
зосереджені

на

території

Акерманської

фортеці;

в

силу

нерозвиненості відповідної інфраструктури і відсутності пропозицій
туристичних послуг, місто немає економічного ефекту від прибуття
зазначеної групи
туристів, більш
того,
неорганізований
відпочинок,
стихійне
виникнення
наметових
стоянок,

висока

ймовірність

пожеж

спричиняє

негативне

навантаження на природню екосистему.
- Шанувальники активного туризму – індивідуальні туристи, що
відпочивають у друзів/ родичів / на базах відпочинку за межами
міста. Ця група туристів майже не приносить доходу у місто.

- Екскурсанти (автобусні екскурсії).

Відвідування
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екскурсійних

локацій здійснюється практично без споживання послуг проживання,
харчування , тому ця група туристів також не є доходною для регіону.
- Івент-туристи, яких приваблюють фестивалі та інші події на території
міста. Порівняно великий обсяг, в основному самостійні автотуристи,
які приїжджають на події. Оскільки офіційно зареєстрованих закладів
проживання, харчування та супутніх послуг на території міста
обмаль, то обслуговуванням туристів як додатковим видом діяльності
займаються власники домів, які розташовані на території міста, або
на туристичних базах, що розташовані у безпосередній близькості від
території міста.
Отже, важливіше завдання – трансформувати існуючу, переважно
екскурсійну модель прибуття одноденних туристичних потоків, сформувати
привабливий туристичний продукт для залучення цільових груп туристів з
орієнтацією на програму вихідного дня та тривалий відпочинок у місті із
насиченою пізнавальною і рекреаційною програмою.
Таблица 3.5
Потреби туристів, що можуть бути реалізовані на території міста за
допомогою об’єктів туризму
Потреби туристів, що можуть бути
Об’єкти, привабливі для туристів
реалізовані на території міста
Екотуризм та етнотуризм
Безпосередній
контакт
з
- Дністровський лиман
екосистемами;
- Акерманська фортеця
- відпочинок на території екосистем;
- Центри народних ремесл
безпосередній
контакт
з
- Культурно-історичні пам’ятки
елементами народних традицій,
міста
- Народні
гуляння,
свята,
відвідування народних свят і
ярмарки тощо, що проводяться
майстер-класів, прибання продукції
на території міста
народних майстрів;
- відвідування культурно-історичних
- Відвідування
природних
пам’яток;
пам’яток
та
організація
нетривалих мандрівок
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Можливість мандрівок екологічними
видами
транспорту:
велосипед,
гужовий транспорт, кінний спорт
Шанувальники активного відпочинку, пригодницького туризму, спортивні
та екстремальні туристи
- активний відпочинок в здоровій
Можливо
використання
всієї
сприятливій і безпечній місцевості;
території міста. Але з урахуванням
- можливість оренди, придбання функціонального зонування та з
спортивного спорядження
використанням
відповідних
можливість
мандрівок природоохоронних заходів
екологічними видами транспорту
- відвідування квестів, фестивалів,
спортивних заходів
Гастрономічні туристи
- відвідування ресторанів та інших Акерманська фортеця
закладів національної кухні;
Фуд-корти
участь
у
гастрономічних Ресторани та
кафе з
фестивалях;
етнічною/локальною кухнею
- ознайомлення з історією та Культурно-історичні пам’ятки міста
рецептурою національної кухні Народні гуляння, свята, ярмарки
відповідно до сезонів;
тощо, що проводяться на території
- можливість спробувати себе у міста
приготуванні національних страв.
Культурно-історичний туризм
безпосередній
контакт
з Історичні пам’ятки міста
цінностями,
традиціїною Центри народних ремесел
матерільною і духовною культурою Культурно-історичні пам’ятки міста
(традиційний
одяг,
продукція та народні гуляння, свята, ярмарки,
народних майстрів та гастрономія);
як проводяться на їх території.
- відвідування культурно-історичних
пам’яток;
можливість
короткочасних
прогулянок екологічнми видами
транспорту
Івент-туристи
- можливість участі у заходах, які
Можливо
використання
всієї
проводяться на території міста
території міста. Але з урахуванням
функціонального зонування та з
використанням
відповідних
природоохоронних заходів
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розвитку

3.3. SWOT-аналіз

туризму

на

території

туристичної

дестинації міста Білгород-Дністровський
Сильні сторони:
- Унікальний для південнозахідної частини Одеської області
м’який теплий

клімат,

Дністровський лиман;
- Наявність

культурно-

історичних пам’яток, які можуть
становити інтерес для туристів, у
тому числі паломницьких об’єктів, багата історія освоєння земель;
- Наявність транспортної інфраструктури та/або можливостей її
вдосконалювати – порт, залізничний зв’язок, наявність автошляхів;
- Наявність цікавих, яскравих подієвих заходів – фестивалів, народних
гулянь тощо;
- Заінтересованість органів влади у розвитку туризму (розроблено
маршрут, є рішення органів влади про підтримку розвитку туризму, за
підтримкою місцевих органів влади проходять фестивалі та інші культурні
заходи);
- Широкий спектр можливостей щодо забезпечення організованого
відпочинку та оздоровлення.
Слабкі сторони:
- Фактично відсутня туристична інфраструктура для екологічного та
водного туризму (на Дністровському лимані), для гастрономічного та івенттуризму, для активного відпочинку та спортивного туризму (крім зазначених
прикладів)
- Відсутня інфраструктура для сімейного відпочинку з дітьми та
дитячого відпочинку майже на всій території (крім зазначених прикладів)

- Відсутній

туристичний

інформаційний

центр,
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нерозвиненість

інформаційного забезпечення та популяризації/просування туристичних
об’єктів (крім Аккерманської фортеці); в мережі Інтернет туристи мусять
користатися відгуками інших туристів (наприклад, сайт Tripadvisor), але
організаторів турів, на сайтах яких була б розміщена інформація про об’єкти,
та відгуки туристів, знайти майже неможливо окрім сайта Аккерманської
фортеці (де теж неможливо залишити відгук про ту чи іншу екскурсію);
- Низька екологічна культура населення; необізнаність про можливості
просування екологічного та гастрономічного туризму;
- Відсутність кооперації між суб’єктами туристичної діяльності і
сторонами, заінтересованими у розвитку туризму; партнерство на рівні ідеї;
- Відсутність достатньої кількості місць для якісного розміщення
туристів;
- Відсутність

водного

пасажирського

зв’язку

з

Одеським,

Чорноморським (у минулому Іллічівськом) та Ізмаїльським портами;
- Недостатня облаштованість рекреаційних територій та низький рівень
туристичного сервісу;
- Незадовільний стан доріг та під’їзних шляхів до об’єктів туристичного
призначення, непривабливість супутньої інфраструктури. Зокрема, недостатня
пропускна потужність наявного автошляху між м. Одесою, Чорноморськом,
Ізмаїлом, курортною зоною Кароліно-Бугазу та м. Білгород-Дністровський;
- Обмеження щодо забезпечення зростання кількості туристів та
рекреантів через не облаштованість територій та об’єктів рекреаційнотуристичної сфери;
- Слабка координованість роботи різних профільних установ з надання
туристичних, оздоровчих та інших супутніх послуг;
- Недостатня розвиненість інфраструктури туристичної галузі;
- Недостатня інноваційність підприємств;

- Слабка забезпеченість гарантій з боку держави для внутрішніх та
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закордонних інвесторів;
- Недовіра іноземних бізнесових кіл до гарантування державою захисту
інвестицій та економічних інтересів.
- Незадовільна структура зовнішніх інвестицій.
- Слабка інформованість потенційних партнерів про можливості регіону.
Можливості:
- Тенденції розвитку сталого туризму (найменш шкідливого для
навколишнього середовища у довготривалій перспективі, економічнодоцільного та соціально важливого для місцевих громад); стрімкого
переважного розвитку культурно-пізнавального, екологічного, подієвого
туризму, а також короткочасного відпочинку декілька разів на рік;
- Активне співробітництво з державами Чорноморського регіону;
- Транзитні можливості території регіону;
- Можливості активного розвитку та розширення сфери послуг.
- Відкриття нових можливостей через підписання Асоціації з ЄС;
- Значні рекреаційні та бальнеологічні ресурси;
-Значні туристичні потоки на приморські території Південного регіону
України у «високий» сезон, що дає можливість залучення масового туриста з
травня по вересень включно на екскурсії, одноденні та дводенні тури;
привабливі для туристів події, фестивалі тощо;
-Залучення фінансових ресурсів через участь у конкурсах проектів
регіонального розвитку, у тому числі проектів, що відповідають програмі РР
«Розвиток туризму», зокрема, за напрямком «Маркетинг туристичного
потенціалу»,

«Розвиток

туристичної

інфраструктури»,

що

дозволяє

реалізувати масштабні туристичні проекти за умов співфінансування;
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-Порівняльно низька конкуренція в Одеській області та інших областях
Півдня України в сфері екологічного, гастрономічного, подієвого та
спортивного туризму;
-Значна

кількість

потенційних

партнерів,

зокрема

розвинений

агрокомплекс території та велика кількість баз відпочинку та санаторнокурортного відпочинку на території Білгород-Дністровського району. В
області діють екологічні та

туристичні клуби,

гуртки,

зокрема,

в

загальноосвітніх школах; наявні ВНЗ, що готують фахівців у галузі туризму;
- Активна позиція місцевої влади щодо поліпшення інвестиційного
клімату в місті.
Загрози:
- Екологічна неосвіченість певної частини населення країни, слабкий
розвиток нешкідливих для природних комплексів видів відпочинку, що за
умов інтенсивного розвитку туризму, провокує перевантаження природного
комплексу;
- Переважно неорганізовані туристи, дії яких часто представляють
загрозу для природних та міських територій та потребують жорстких заходів
щодо охорони природи та навколишнього середовища та значних коштів для
усунення наслідків їх діяльності;
- Явища «тінізації» малого бізнесу у сфері готельного сервісу та
туризму, що є перешкодою на шляху її легального розширення та
індустріальному розвитку. Як наслідок у місцевих бюджетах не вистачає
фінансів для інвестування у структурну модернізацію місцевого туристичнорекреаційного комплексу;
- Наявність замороженого конфлікту у спільній прикордонній зоні з
Молдовою;
- Конкуренція з боку інших регіонів та держав;
- Корупція та нестабільність «правил гри» в економіці.
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Наявність найстарішої в Україні фортеці та інших історичних пам’яток
на території міста, приклади успішних івент-заходів, висока заінтересованість
місцевих органів влади та наявність потенційних партнерів дозволяють
створити на території м. Білгород-Дністровський туристичний продукт,
високо привабливий для населення Одеської області та України в цілому, а
також у «високий» сезон для туристів з країн СНД, які є основними
споживачами туристичних послуг міста. При наявності та подальшому
розвитку щорічних фестивалів та об’єктів гастрономічного туризму м.
Білгород-Дністровський може вийти й на європейський та світовий
туристичний ринок. У той же час туристи звертають увагу на значний розбіг
між привабливістю природно-рекреаційних ресурсів та забезпеченістю
об’єктами туристичної інфраструктури в Одеському регіоні, і зокрема у м.
Білгород-Дністровський.
Отже, сфера туризму в державі не забезпечує повноцінного виконання
економічних, соціальних і гуманітарних функцій, зокрема:
а) підвищення якості життя населення;
б) збереження довкілля та культурної спадщини;
в) формування гармонійно розвиненої особистості;
г) наповнення бюджетів усіх рівнів;
д) створення нових робочих місць.
Ефективного використання наявного ресурсного потенціалу неможливо
досягти

без

запровадження

комплексного

управління

туристичними

ресурсами. Захист соціальних інтересів населення у сфері туризму і діяльності
курортів забезпечується через запровадження мінімальних соціальних
стандартів у туристичній справі. Конкурентоспроможність туристичного
продукту досягається шляхом дотримання нормативних вимог до основних,
найважливіших для туриста як споживача параметрів якості будь-яких
об’єктів туристичних відвідувань і відповідних послуг, причому незалежно від
їх категорії або рівня обслуговування.

93

Усуб’єктнення середовища діяльності туристичного підприємства
здійснюють споживачі, постачальники, конкуренти. Перші мають подвійний
вплив на туристичну інфраструктуру: з одного боку, вони визначають
продуктивність існування останньої, з іншого - формують її параметри.
Воднораз

постачальники

націлені

на

виявлення

параметрів,

що

характеризують ефективність розвитку інфраструктури, її якість та вартість.
Основним фактором у стратегії управління туристичною інфраструктурою є
вивчення спроможності конкурентів як одного з головних чинників її
розвитку.
3.4. Конкурентний аналіз та просування туристичної дестинації міста

Білгород-Дністровський
Конкурентоспроможність

туристичного

підприємства

–

це

узагальнююча характеристика стійкості підприємства, що зумовлюється
ефективністю використання наявного ресурсного потенціалу, здатністю
надавати привабливі за ціновими і неціновими характеристиками туристичні
послуги, можливістю адаптуватися до змін динамічного конкурентного
середовища [15]. Для сфери туризму характерний високий рівень конкуренції.
Конкуренція як явище ринкової економіки служить стимулом для розроблення
й упровадження інновацій для досягнення конкурентних переваг. Звідси
випливає необхідність для кожного суб'єкта туристичного ринку у своїй
повсякденній діяльності вишукувати і підтримувати свої конкурентні
переваги. Конкуренція служить інтересам споживачів, а тому є корисною, з
погляду економічної теорії володіє суб'єктивною корисністю. Конкуренція
перетворює споживача на індикатор туристичного бізнесу [22].
На інтенсивність конкурентної боротьби впливає безліч чинників:
– кількість конкуруючих фірм збільшується, і їх можна порівнювати з
позиції масштабів і можливостей;
– попит на продукт зростає повільно, фірми борються за частку ринку;
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– сезонні коливання;
– турпродукти різних фірм мало відрізняються один від одного.
Для підвищення конкурентоспроможності підприємства сфери туризму
діють за такими напрямами:
– вузька спеціалізація на конкретний напрям або сегмент споживачів;
– створення нового туристичного продукту, яке може йти кількома
шляхами: розвиток і просування курортів у популярних для відвідування
країнах; комбінація наявних продуктів для створення нового; включення
додаткових послуг у стандартний пакет;
– боротьба за імідж (реклама фірми як символ «якості і надійності»).
Перераховані чинники повинні відповідати вище викладеним сегментам
туристичного ринку, прийнятим як об'єкти конкурентної діагностики.
Виокремлення

чинників

є

логічним,

оскільки

для

визначення

конкурентоспроможності підприємства необхідно враховувати не лише
процеси, що відбуваються на підприємстві, а й динаміку змін, що пов’язані із
зовнішнім середовищем [61].
Дослідники

виділяють

такі

чинники,

що

впливають

на

конкурентоспроможність підприємства ринку туристичних послуг: рівень
технології виробництва, використання новітніх винаходів; комерційні умови
продажу, які використовує фірма; доступність і зручність придбання товару
споживачами, післяпродажне обслуговування; ефективність проведення
рекламних кампаній; можливості та методи цінової і нецінової конкуренції;
рівень підтримки і сприяння, які фірма отримує з боку національних
державних органів і громадських організацій.
Сьогодні запорукою успіху діяльності будь-якої туроператорської
компанії є, перш за все, орієнтація на клієнта, причому як кінцевого, так і
проміжного [1]. При цьому важлива градація покупців на кілька цільових груп:
1. Кінцевий споживач – турист.

95

2. Контрагент – дистриб'ютор (турагентство). У зв'язку із цим виникає
необхідність розглядати кожне агентство з погляду вибудовування бізнеспроцесів окремо, оскільки практика показує, що навіть у рамках франшизної
мережі якість взаємодії агентств з операторами значно відрізняється.
Конкуренція починається і закінчується у свідомості клієнтів, тому
цілями актора туристичного ринку є:
1. Зміцнення на ринку настільки, щоб багаторазово обслуговувати
кожного покупця.
2. Пропонувати на постійній основі покупцям нове, вигідне для них
співробітництво.
3. Спільно планувати і допомагати покупцям досягати стратегічних і
інших цілей.
4. Усувати кордон між тим, де закінчується компанія і починається
покупець, забезпечувати справжнє співробітництво.
Виходячи з поставлених цілей, туроператору необхідно чітко проводити
ідентифікацію покупців, причому як на корпоративному рівні, так і на рівні
продажів турів кінцевим споживачам – туристам.
Найбільш

цінними

покупцями/клієнтами

для

туроператора

є

турагентства, причому виходячи з можливих обсягів реалізації найбільшою
цінністю є мережі турагентств. Туристичній галузі бракує спеціалістів
високого рівня. Працівники сфери туризму можуть укріплювати конкурентні
позиції країни та залучати до неї все більшу кількість туристів [37].
Іншою важливою умовою конкурентоздатності є репутація туристичної
фірми: саме репутація має притягальну силу і викликає довіру з боку
споживачів туристичних послуг.
Відповідно до теорії і практики менеджменту, конкурентне середовище
повинно бути диференційовано за сегментами туристичного ринку, зокрема
можуть бути запропоновані такі сегменти:
1) за напрямами (маршрутами) діючих турів;

2) за видами туризму: рекреаційного, пізнавального, екскурсійного,
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екстремального та ін.;
3) за набором пропонованих туристичних послуг – за пакетом послуг;
4) за ознакою сезонності – за порами року;
5) за складом туристичних груп: загальних, молодіжних, професійних,
спеціальних і т. п.;
6) за ціновою структурою (тури по класах: ексклюзив, преміум,
економ).
Таким чином, чітке і достовірне знання стану конкурентного
середовища є необхідною умовою для формування конкурентних переваг, що
надає туристичному менеджменту цілеспрямований характер [71].
Туристичні послуги як предмет купівлі-продажу мають товарну
природу, а тому для об'єктивної оцінки конкуренції і конкурентоспроможності
слід відстежувати життєвий цикл туристичних послуг.
Визначальним чинником конкурентоспроможності в галузі туризму є
привабливість туристичного продукту на відміну від конкурентоспроможності
товару в натурально-речовій формі, де визначальним фактором є його
функціонально-споживчі

властивості.

Чинниками,

конкурентоспроможність

туристичного

продукту,

що
є

визначають

корисність

для

потенційного споживача, ціна та інноваційність, а критеріями оцінки –
результат виробництва, умови та культура обслуговування, а також
доступність послуги [12].
Туристичні фірми функціонують практично в автономному режимі, тим
самим конкуренція на туристичному ринку може бути прийнята як досконала.
На

практиці

спостерігається

істотний

відступ

від

досконалої

конкуренції. У зв'язку із цим слід зазначити два види конкуренції: цінову і
нецінову.
За цінової конкуренції туристична фірма прагне до успіху за рахунок
зниження ціни на свій продукт. Отже, така конкуренція ґрунтується на
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зниженні загальних витрат (собівартості) у своїй діяльності. Природно,
величина зниження ціни орієнтована на рівень цін на аналогічні туристичні
послуги фірм-конкурентів.

Іншими

словами,

реалізація

туристичного

продукту здійснюється за цінами нижче, ніж у конкурентів. Іноді дана фірма
йде на втрату частини прибутку.
У рамках цього виду конкуренції потрібна активна цінова політика
туристичної фірми, яка передбачає диференціацію цін турів у межах досить
широкого діапазону, а також наявність системи знижок. Міжнародна
комерційна практика рекомендує надавати знижки кожному покупцеві хоча б
на знак подяки за те, що покупець звернувся саме до цієї фірми.
Слід зазначити, що не кожна туристична фірма в змозі використати
цінову конкуренцію. У такому разі застосовується нецінова конкуренція.
У загальному вигляді нецінова конкуренція ґрунтується на реалізації
товарів більш високої якості, а також застосуванні маркетингових мето-дів,
проведенні рекламних кампаній, освоєнні нових сегментів туристичного
ринку.
У туристичній галузі у неціновій конкуренції важливу роль відіграє
інноваційна активність фірми: нові тури, нові пакети послуг, нові бренди.
Нецінова конкуренція передбачає проведення спеціальних акцій, у тому числі
у формі цілеспрямованих рекламних кампаній.
Маркетинг

туристичних

дестинацій

–

дуже

складний

та

довготривалий процес, в рамках якого:
- Визначають цільові групи туристів (наявних і потенційних);
- Встановлюють з ними комунікацію з метою з’ясування впливу на їх
бажання, потреби, мотивацію, переваги, відносини, пов’язані з
прийняттям рішення про їх подорож;
- Формують і адаптують туристичний продукт відповідно до потреб
туристів і для досягнення їх максимального задоволення

98

Маркетинг дестинацій є частиною більш широкого поняття –
«управління територією - територіального маркетингу». Територіальний
маркетинг – це маркетинг в інтересах території, її внутрішніх і зовнішніх
суб’єктів, у прихильності і діях яких вона зацікавлена. Його здійснюють з
метою створення, підтримки чи зміни думок, намірів і поведінки резидентів і
нерезидентів цієї території.
Цілі маркетингу туристичної дестинації
- Стратегічний аналіз ресурсів і політика території з метою визначення
можливостей та ролі туризму у формуванні загального сталого
розвитку туристичного регіону;
- Аналіз туристичних ресурсів території, стану та очикувань основних
акторів маркетингу дестинацій – влади, бізнесу, місцевого населення;
- Визначення

найбільш

привабливих

для

території

сегментів

туристичного ринку, аналіз його потреб, очікувань, мотивацій
- Розробка

комплексного

продукту

дестинації,

що

відповідає

очікуванням цільових сегментів туристів;
- Створення нових і покращення існуючих туристичних атракцій,
дестинацій;
- Розробка та реалізація комплексу просування дестинації;
- Просування та управління брендом та іміджом дестинації;
- Формування та підтримка стратегічного партнерства влади, бізнесу і
мешканців заради успішного розвитку дестинації;
- Підвищення привабливості вкладень і реалізації на території
дестинації інвестиційних проектів у сфері туризму та гостинності.
Етапи просування території міста Білгород-Дністровський:
Перший етап полягає у виявленні цільової аудиторії та оцінюванні її
переваг.
- у загальному вигляді прийнято виділяти такі цільові групи, як місцеві
жителі, підприємці та відвідувачі. Кожна група споживачів може
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бути просегментована за безліччю критеріїв, таких, як географічні,
демографічні, соціальні та ін.
- результатом сегментування є розширення цільової аудиторії за
допомогою виділення цільових груп, що відрізняються за критеріями;
- для роботи з кожною з виділених ключових груп розроблюють
комунікативну стратегію формування

та

просування

іміджу:

виявлення очікувань кожної з аудиторій по відношенню до регіону,
формулюванню адресних повідомлень, що містять вирішення їх
проблем і завдань, визначення приоритетних каналів комунікації та
інструментів.
- Відповідно до виявлених очікувань цільової аудиторії на цьому ж
етапі відбувається оцінювання існуючого іміджу. Серед цільової
аудиторії проводять дослідження на предмет її обізнаності про
регіон. Таким чином виявляють сильні та слабкі сторони регіону,
враховують аспекти, які потребують корегування.
Другий етап – встановлення цілей просування:
- Економічні: формування інвестиційної привабливості території,
залучення додаткового фінансування з бюджету;
- Політичні: збільшення присутності та ролі регіону у політичному
житті країни. Авторитет регіону, довіра до органів влади і
управління;
- Соціальні: створення сприятливого соціального клімату, підвищення
якості життя, міграційна політика, що підвищує привабливість
території для якісних трудових ресурсів.
Третій етап – формування іміджевої концепції.
Іміджева концепція визначає дії щодо створення унікального іміджа
регіону. На цьому етапі проводиться робота з виявлення пріоритетних
напрямів брендингу території. Брендинг є складовою частиною комплексу
заходів щодо просування території, що належить до діяльності маркетингу.
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Під брендингом розуміють процес просування іміджу протягом тривалого

періоду через формування додаткової цінності, емоційного або раціонального
"очікування" від території та її комплексного туристичного продукту, що
робить його більш привабливим для кінцевого споживача.
Четвертий етап. Розроблення і здійснення заходів щодо просування
території.
На цьому етапі відповідно до запланованої програми корегують імідж
відповідно до споживчих очікувань, створюють бренд території. На
завершальному етапі просування території здійснюють аналіз результатів
проведеної

діяльності.

Проводять

дослідження

рівня

задоволеності

споживачів, відповідності їх очікувань діяльності. Процес просування
території, як правило, безперервний оскільки постійний моніторинг
споживчих запитів, туристичних потоків, рівня життя населення регіону тощо
приводить до необхідності корегування іміджу території.
Система

позиціонування

міста

Білгород-Дністровський

як

туристичної дестинації:
Взаємоповзані циклічні дії щодо:
1) Дизайну території
2) Маркетингу інфраструктури
3) Маркетингу привабливості або маркетингу пам’яток
4) Маркетингу подій
5) Маркетингу населення
6) Маркетингу іміджа
7) «Іконного» маркетингу (пов’язаного з образом конкретних осіб)
8) Пошукового маркетингу (оптимізація)
9) Контент-маркетингу
Оскільки маркетинг дестинації пов’язаний з чисельними акторами –
органами влади, бізнесом, мешканцями, то принципово важливою є
відповідальність їх індивідуальних цілей загальним стратегічним цілям
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маркетингу дестинації. Лише за умови узгодження маркетингових цілей і
стратегій з усіма учасниками маркетингу можна домогтися успіху. Якщо
кожен з учасників буде реалізовувати свою власну стратегію, турист не
отримує цілісного продукту, не сформує цілісний образ дестинації та не
виявить бажання її відвідати. Взаєморозуміння і згода мають бути досягнуті

ще на рівні планування, тому до розробки маркетингової стратегії дестинації
необхідно залучати всіх учасників ринку та професійних маркетологів.
Етапи

маркетингу

м.

Білгород-Дністровський

можуть

бути

представлені і реалізовані як послідовність відповідних проектів. Але
реалізація маркетингової програми просування території та відповідальних
проектів в жодному разі не повинна початися до того часу, як вже буде
частково створена відповідна туристична інфраструктура; рекламувати треба
не природні ресурси, а їх привабливість для туристів завдяки створеній
інфраструктурі, що дозволить формувати організований туристичний потік.
Якщо

просування

території

починається

раніше,

ніж

буде

сформований туристичний продукт, то результатом стане зростання потоку
неорганізованих туристів, перевантаження природних екосистем і в
кінцевому рахунку втрата унікального для півдня одеської області
природних та історичних ресурсів.

3.5. Формування

туристичної

дестинації

як

основа

розвитку

туристичного потенціалу м. Білгород-Дністровський
Аналіз рекреаційного потенціалу м. Білгород-Дністровський показує,
що пріоритетним напрямком розвитку туризму на його території, і, відповідно,
стратегічною метою, є створення умов для формування туристичної
дестинації.
Територія може називатися дестинацією, якщо вона має наступні
характеристики:
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- атракційність –має туристичні ресурси природного або штучного
походження, які приваблюють туристів;

- доступність – географічна віддаленість дестинації від точок
формування попиту робить їх уразливими до зниження туристичного
попиту;
- зручність – наявність підприємств інфраструктури туризму, що
пропонують якісні послуги та товари. З іншого боку, відсутність
туристичної інфраструктури сьогодні не вважається перешкодою для
розвитку туризму, а іноді має велику привабливість для людей, яким
необхідний тісний контакт з природою. За такого підходу до
подорожей весь світ стає привабливим для туристів.
- наявність посередників і допоміжних служб, що забезпечують
виробництво та реалізацію туристичного продукту (рекламні агенції,
банки, лікарні).
- організація діяльності туристів – наявність підприємств, що
забезпечують реалізацію мети подорожей туриста (рекреація,
виставки, конференції).
- пропозиція готового туристичного продукту – наявність підприємств,
що пропонують сформований туристичний продукт відповідно до
попиту (туристичні оператори, агенті, бюро подорожей).
- наявність організаційної структури, що відповідатиме за менеджмент
і просування дестинації.
На теперішній час м. Білгород-Дністровський має неповні три з
перерахованих вище характеристик – атракційність, відносну доступність та
зручність.
На даний час на території міста туристична індустрія майже відсутня.
Оскільки розвиток інфраструктури туризму для незначної кількості туристів є
нерентабельним. Також слід враховувати фактор сезонності туристичного
попиту, який значно зростає у «високий» сезон.
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У даний час дестинацію, що проходить початкову стадію формування,
можливо охарактеризувати як майже незайману місцевість, де розвинута
економіка туризму представлена фрагментарно.
Стадія залучення, на яку може перейти місто, відрізняється від

попередньої тим, що, по-перше, число прибутків починає зростати; по-друге,
місцеве населення залучається до
обслуговування

туристів

і

організовує їх прийом. Перше і
друге

разом

створення

стимулюють
туристичної

інфраструктури.
Основою для ефективного
створення туристичної інфраструктури з огляду на дуже обмежені ресурси
міста, повинно стати впровадження кластерної моделі організації суб’єктів
туристичної діяльності.
Отже, за результатами проведених досліджень основні етапи організації
туристського кластеру в місті:
1. Ідентифікація і діалог представників туристичного бізнесу у місті,
концентрація яких у межах туристської дестинації є ядром кластеру.
2. Ідентифікація
виробничих,

організацій
збутових,

вертикального
посередницьких

розподілу

праці

постачальників,

–
які

зацікавлені приймати участь у процесі виробництва, розподілу,
обміну, збуту туристичних послуг.
3. Визначення міжгалузевих підприємств горизонтальної кооперації,
що здійснюють виготовлення суміжних продуктів чи сервісних,
консалтингових, інформаційних послуг в туризмі.
4. Організаційно-правове

забезпечення,

реєстрація

об’єднання, розробка оргструктури управління.

кластерного
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5. Узгодження стратегії розвитку кластера з планом розвитку міста з

урахуванням соціальних, екологічних стандартів та на основі
співпраці з місцевою владою.
Дії

місцевих

органів

влади

щодо

стимулювання

створення

туристичного кластеру території мають великий потенціал для успішного
просування кластерної моделі в туристично-рекреаційній сфері, проте для
цього необхідно забезпечити таку діяльність:
1. Визначення можливостей для створення туристичного кластеру,
ініціація діяльності щодо формування основи кластера, розробка
набору

проектів

і

заходів,

спрямованих

на

формування

сприятливих умов для формування кластеру.
2. Сприяння інституціональному та організаційному розвитку
кластера, що припускає, у тому числі, ініціювання й підтримку
створення спеціалізованої організації розвитку кластера, а також
діяльності по стратегічному плануванню розвитку кластера та
становленню ефективної інформаційної взаємодії між учасниками
кластера.
3. Сприяння реалізації проектів, спрямованих на підвищення
конкурентоспроможності

учасників

кластера

та

сприяння

ефективності їх взаємодії.
4. Реалізація заходів для стимулювання співробітництва між
учасниками

кластера

(організація

конференцій,

семінарів,

робочих груп, створення спеціалізованих інтернет-ресурсів,
тощо).
5. Здійснення цільових інвестицій у розвиток інженерної та
транспортної

інфраструктури,

житлове

будівництво,

здійснюється з урахуванням завдань розвитку кластера.

що
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6. Зниження адміністративних бар’єрів та визначення і реалізація

заходів регулювання податкового навантаження для учасників
кластеру.
7. Реалізація спільних маркетингових проектів, просування території
як туристичної дестинації з використанням власних ресурсів,
сприяння

виходу

підприємств

–

учасників

кластеру

на

загальноукраїнський та на зовнішній туристичний ринок.
3.6. Шляхи вдосконалення діяльності туристичних організацій на

ринку туристичних послуг
Економіка туризму, що розвивається не має можливостей задовольнити
всі потреби і бажання туристів. Достатність туристських ресурсів передбачає
створення досить складної і різноманітної матеріально-технічної бази
туризму. При збільшенні економічної віддачі від туристичної індустрії одна
частина доходу використовується для задоволення нових туристських потреб,
а інша може бути спрямована на розвиток інших сфер економіки, в тому числі
і промисловості.
Туристські організації займають певне місце в системі туризму в цілому,
оскільки являють собою органи управління і приватні об'єднання, які
формують (створюють) туристські послуги (туристичний продукт) для
ринкового

продажу,

виступають

посередниками

і

координують

функціональну діяльність туристських підприємств і регіонів.
Туристські підприємства - цє важливий компонент, який створює
туристську пропозицію всередині підсистеми «об'єкт туризму».
Для підтримки успіху компанії, необхідно постійно шукати нові шляхи
вдосконалення діяльності туристичного підприємства.
Концепція ефективної діяльності підприємств туризму повинна бути
спрямована на забезпечення економічного, організаційного та правового
середовища для створення сучасного туристичного підприємства.
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Стратегія розвитку ринку - різновид стратегії інтенсивного росту. Вона

означає адаптацію існуючих у підприємства товарів до нових ринків збуту. Ця
стратегія може бути реалізована за двома основними напрямками:
- через залучення нових сегментів ринку до існуючого товару
підприємства;
- шляхом виходу підприємства з існуючим у неї товаром на нові
територіальні ринки збуту.
Маркетинг забезпечує не тільки ефективне задоволення потреб ринку, а
й успіх підприємства в конкурентній боротьбі. Однак зростання конкуренції,
комерціалізації

туристської

діяльності

привели

до

необхідності

якнайшвидшого впровадження основних елементів маркетингу в практику
роботи туристського підприємства.
Для того щоб реально використовувати маркетинг як надійний
інструмент досягнення успіху на ринку, фахівцям туристських підприємств
необхідно опанувати його методологію й уміння застосовувати її в залежності
від конкретної ситуації.
Необхідна хороша і чітко певна зацікавленість в роботі працівників.
Необхідно мотивувати менеджерів і виробників працювати більш злагоджено,
тому що це буде приносити значно більш перспективні результати і дозволить
підприємству розвиватися в цілому.
Що стосується просування товару, потрібно використовувати агресивні
дії по просуванню товарів на ринки, по формуванню уявлень про їх цінності в
свідомості споживачів, по формуванню умов для виникнення нових потреб.
Такий підхід стає ефективним завдяки різкому зростанню їх насиченості
інформаційних полів, що оточують споживачів, завдяки тому, що практично
будь-який потенційний споживач став в будь-який час доступний для
інформаційного проникнення, для інтенсивного інформаційного впливу фірмвиробників.

107

Такий підхід стає більш вигідним, так як створення нових товарів,

виходячи з можливостей підприємства знижує витрати, а витрати на
реалізацію агресивної стратегії впровадження на ринок в існуючих умовах
стають нижче, ніж витрати на виявлення потреб, створення нових товарів і
послуг і виведення їх на ринок .
Переорієнтація з потреб на товари і їх просування узгоджується із
загальними напрямками розвитку світової економічної системи.
В управлінні маркетингом найбільш доцільне застосування системи
планування з ранжируванням стратегічних задач.
Потім, необхідно провести аналіз позицій підприємства в конкурентній
боротьбі, визначити необхідних, для поліпшення становища підприємства дій
шляхом вдосконалення товару і вибір найбільш ефективних стратегій. Аналіз
загальної конкурентоспроможності може показати, що деякі напрямки
діяльності не мають доброї перспективи і від них слід відмовитися. У зв'язку з
цим слід зробити третій крок - застосувати вибір методу стратегії шляхом
порівняння очікуваних результатів в різних напрямках діяльності, встановити
пріоритети і розподілити наявні ресурси, щоб забезпечити реалізацію таких
стратегічних ліній, який обіцяють найбільший комерційний успіх.
Необхідно провести дії по використанню нових можливостей - нові
послуги і продукти, нові торговельні угоди, нові зв'язки з контрагентами, вихід
на

нові

ринки.

Проводити

нові

наступальні

дії

щодо

посилення

довгострокових конкурентних переваг і збереженню конкурентних позицій,
для цього необхідно:
- розробити послуги з характеристиками, які конкуренти вже мають або
можуть мати;
-

запропонувати

продукцію,

найбільш

близьку

за

своїми

характеристиками до продукції конкурентів за нижчими цінами;
- збільшити обсяг продажів в кредит для дилерів або інших покупців;

- підписати ексклюзивні договори з найкращими постачальниками з
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метою закриття доступу до них агресивних конкурентів;
- розширити номенклатуру послуг для того, щоб заповнити вільні
ринкові ніші
- постійно контролювати дії конкурентів.
Зараз у підприємств є можливість досить дешево і ефективно
здійснювати гнучку політику в області комунікацій. Цю можливість надає
Internet.
Internet знімає безліч обмежень, що накладаються традиційними
каналами комунікації, в першу чергу обмеження свободи доступу.
Обзаводячись фірмовою Web-сторінкою, підприємство як би набуває власний
кошт комунікації, що забезпечує постійну прямий зв'язок (і зворотну, що дуже
важливо) зі споживачем.
Гнучкість, оперативність, різноманіття важелів впливу, якісно новий
спосіб

дистанційного

спілкування

зі

споживачем

(максимальна

індивідуалізація) - ось ті переваги, які несе з собою Internet в порівнянні з
іншими каналами комунікації.
Можна сформувати власну концепцію, найбільш підходящу потребам
організації. Як приклади основних цілей розміщення Web-сервера в Internet
можна навести такі:
- рекламування, просування послуг підприємства;
- розширення системи зв'язків з громадськістю;
- забезпечення споживачів, партнерів, акціонерів, рекламних агентів
найбільш повною і нагальною інформацією про підприємство;
- забезпечення інформаційною перед і післяпродажною підтримкою
споживачів;
- забезпечення прямих продажів;
- організація каналу розповсюдження продукції (в разі можливості її
поширення по каналах Internet).
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Впровадити систему інформаційного комплексу в офіс туристичного

підприємства, що дозволить «відстежувати» останні досягнення науки і
техніки. Досягнення технічного прогресу в області інформаційних технологій
початку XXI століття міцно завоювали свої позиції в туристській індустрії, які
докорінно

змінили

процедуру

формування,

просування

і

реалізації

туристичних послуг. З появою національних і міжнародних систем
бронювання, комп'ютерної мережі Інтернет, і інших сучасних досягнень в
області інформаційних технологій, помітно збільшилася якість наданого
продукту, знизилася його собівартість, скоротилися витрати туристів на
самостійний пошук і придбання необхідного пакету послуг.
Ефективність заходів в сфері управління персоналом підрахувати дуже
складно. Сумарні витрати на адаптацію співробітника, повинні бути значно
менше, ніж сумарні витрати на пошук нового співробітника. З досвіду,
оптимальне співвідношення витрат на пошук до витрат на адаптацію 3: 1.
Таким чином, в результаті витрат на розробку, впровадження та підтримання
ефективної процедури адаптації, організація повинна отримати наступний
результат:
- зниження витрат з пошуку нового персоналу;
-

зниження

кількості

звільнень

співробітників,

що

проходять

випробувальний термін, як з ініціативи адміністрації, так і за власним
бажанням;
- формування кадрового резерву (наставництво - це можливість для
досвідченого співробітника набути досвіду керівництва);
- скорочення часу виходу на точку рентабельності для нових
співробітників.
В результаті адаптаційного процесу, організація в найкоротші терміни
отримує високо мотивованих співробітників, що працюють на стабільний
результат.
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Все це потребує часу і грошей, однак в результаті організація буде мати
більш кваліфікованого і краще підготовленого співробітника.

Розширення мотиваційних складових дозволить додатково стимулювати
виробничу поведінку співробітників, спрямувавши його на досягнення
поставлених перед ним стратегічних завдань, іншими словами, з'єднати
матеріальні інтереси працівників зі стратегічними завданнями підприємства.
Участь туристичних організацій в міжнародних спеціалізованих
виставках і ярмарках дасть можливість підприємству одночасно поширити і
отримати широкий спектр економічної,

організаційної,

технічної та

комерційної інформації при відносно доступної її вартості [25].
З усього вищесказаного можна зробити висновок: однією з найбільш
значущих тенденцій розвитку світового туризму є різке посилення конкуренції
на ринку туристичної пропозиції, як наслідок появи дедалі більшої кількості
зростаючих країн з амбітними планами залучення туристів, а також
перенасичення на ринку однотипної туристської пропозиції.

3.7. Оцінка ризиків реалізації концепції розвитку туристичного міста

Реалізація концепції розвитку туристичного міста супроводжується
ризиками, які можуть заперечити досягнення бажаних результатів. Тому
велику значущість для успішної реалізації стратегії має прогнозування
ймовірних ризиків і формування системи заходів щодо їх мінімізації або
запобіганню.
В рамках реалізації запропонованої концепції можна виокремити
наступні групи ризиків, які мають місце майже на всій території України:
1. Адміністративні ризики, пов’язані з неефективним управлінням
територією, низькою ефективністю взаємодії заінтересованих сторін,
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невиконанням узятих партнерами на себе обов’язків, бездіяльністю місцевих
органів влади.

Успіх розвитку туристичного міста на теперішній час залежить від
зусиль, які необхідно прикласти лідерам та всім заінтересованим сторонам.
Для зниження ризиків рекомендується створення відповідного керівного
органу, наприклад, робочої групи, який, з одного боку, мав би підтримку
місцевої громади, а з іншого - консолідував інтереси громади в сфері розвитку
туристичного бізнесу, насамперед, в галузі зеленого, гастрономічного та івенттуризму.
2. Фінансові ризики, пов’язані з відсутністю стійкого джерела
фінансування розвитку туризму на території міста, що може призвести до
недофінансування, скорочення або невиконання запланованих заходів.
Способами обмеження фінансових ризиків виступають заходи щодо
залучення інвестицій на розвиток зеленого, гастрономічного та івент-туризму
із можливих доступних джерел, зокрема, здійснення консультативної та
освітньої підтримки суб’єктів туризму з питань залучення інвестицій і
отримання грантів.
3. Екологічні ризики, пов’язані з виникненням негативних змін у
навколишньому природному середовищі внаслідок негативних впливів від
зростаючих туристичних потоків.
Стратегія передбачає комплекс заходів щодо захисту екосистем та
культурної спадщини, в тому числі через заходи забезпечення контролю і
своєчасного прибирання місць концентрації туристів.
4. Кадрові ризики, обумовлені дефіцитом кваліфікованих кадрів в сфері
туризму, що знижує ефективність функціонування організацій туристичної
індустрії та якість надаваних послуг.
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Зниження впливу даної групи ризиків передбачається через проведення

освітніх курсів для фахівців, що працюють в сфері туризму, власників об’єктів
туристичного бізнесу тощо, та організацію обміну досвідом.
5. Правові ризики, пов’язані зі змінами законодавства, яке регулює
діяльність в сфері туризму. Відсутність пільгового податкового режиму та
інших преференцій може призвести до збільшення термінів реалізації
стратегії або недосягненню бажаних результатів.
6. Геополітичні ризики. На розвиток сфери туризму, як внутрішнього,
так і зовнішнього, значно впливає суспільно-політична ситуація в країні та
сусідніх державах. Міжнародні політичні та економічні конфлікти, їх часто
неадекватна інтерпретація в ЗМІ призводять до формування негативного
образу як країни у цілому, так і її окремих територій, що спричиняє зниження
туристичного потоку.
Окремо слід визначити ризики, пов'язані з особливістю запропонованої
концепції розвитку туристичного міста, підґрунтям для якого повинно стати
формування туристичного кластеру:
- відсутність налагодженого партнерства між органами влади та
підприємницьким сектором;
-

відсутність широкомасштабної державної підтримки процесів
об'єднання підприємств у кластери, особливо на початкових етапах;

- негативне сприйняття підприємствами ідеї орієнтації на задоволення
внутрішніх потреб при відсутності гарантій реального, а не
потенційного попиту на турпродукт;
- відсутність активної позиції щодо участі в кластерах серед наукових
установ;
- слабка мотивація у підприємств міста, які мають різні напрями і цілі
діяльності,

роз'єднаність

підприємствами міста;

і

слабкий

рівень

взаємодії

між
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- відсутність коштів на реалізацію кластерних проектів, небажання

ризикувати через недостатньо обґрунтовані умови діяльності
кластерів.
Джерелами визначених ризиків є, по-перше, відсутність довіри між
органами державної влади і бізнесом, і, по-друге, слабка інформованість
підприємців щодо суті поняття «кластер», недостатнє поширення
інформації про позитивні результати діяльності кластерів в інших регіонах і
за кордоном, стійка налаштованість підприємців на ведення справ поодинці,
невпевненість у дієвості нових підходів, консервативність керівників.
Таким чином, реалізація кластерних ініціатив можлива лише за умови
активізації публічно-приватного партнерства у сфері кластеризації та
створення

сприятливого

економічного,

інформаційного

та

правового

середовища.
Необхідно побудувати надійну інформаційну платформу для розвитку
кластеру, здійснити ретельний аналіз та коригування програми заходів на
кожній стадії кластерного процесу, об'єднати зусилля органів влади,
приватного сектору та громадських організацій щодо сприяння розвитку
туристичного кластеру туристичного міста Білгород-Дністровський.
3.8. Використання сучасної концепції бенчмаркінгу при формуванні

іміджу м. Білгород-Дністровський. Стратегічні орієнтири реалізації
концепції
В умовах сьогодення PR-діяльність стала невід’ємною складовою
роботи багатьох підприємств, однак іноді можна спостерігати нерозуміння і
нехтування PR-технологій. Формування та оцінки іміджу сучасного
підприємства, особливо у сфері туризму, є значно вагомішим та ширшим, ніж
концепція визначення іміджу як результату однієї складової комплексу
маркетингових комунікацій.
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Ключову роль у вирішенні стратегічних завдань підприємств туризму і

ресторанного бізнесу відіграє стратегічне планування. Будь-яке підприємство
прагне системно управляти своєю репутацією. Це пов’язано, перш за все, із
необхідністю забезпечення динамічного розвитку, залучення інвестицій,
підвищення конкурентоспроможності та збільшення капіталізації. Найкращим
є варіант, коли на тлі благополуччя компанія закладає основи майбутньої
стабільності у вигляді інвестицій у репутацію. Однією із найпоширеніших
проблем на шляху організації системи репутаційного менеджменту є
неправильне розуміння суті об’єкта управління. Часто можна зіткнутися з
некоректним порівнянням понять “репутація” і “зображення”. Вони, звичайно,
тісно пов’язані, але мають принципові відмінності.
Корпоративний імідж – це стійкий, емоційно забарвлений образ, який
виникає у свідомості цільових груп у результаті сприйняття інформації про
підприємство. Натомість репутація формується на основі реального досвіду
взаємодії

цільових

груп

із

компанією,

на

доказових

аргументах,

усвідомленому зіставленні або оцінках авторитетних експертів. Імідж не
завжди відображає глибинні економічні та соціальні характеристики
підприємства, особливості поведінки на ринку, результати діяльності, реальні
принципи і методи ведення бізнесу. Імідж можна істотно трансформувати, при
цьому практично нічого не змінюючи в діяльності підприємств.
З огляду на збільшення ролі та значення туризму в економіці України в
сучасних ринкових умовах актуальною стає проблема використання
управлінської парадигми, заснованої на конкурентних перевагах. Для того
щоб вижити і стати успішним, підприємству недостатньо просто надавати
туристичні чи готельно-ресторанні послуги та формувати пропозицію,
необхідно

робити

це

краще

конкурентів,

із

меншими

витратами,

використовуючи останні світові досягнення в науці, техніці й організації цих
послуг. Практика світового бізнесу показує, що для досягнення конкурентних
переваг підприємству необхідно вивчати, знати і використовувати досвід своїх
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конкурентів, які вже досягли успіхів у різних напрямах діяльності. В умовах
жорсткої конкурентної боротьби найбільш затребуваними в господарській
діяльності стають маркетингові інструменти ведення туристичного бізнесу,
серед яких найбільш важливими є не метод збору інформації, а ведення
конкурентної боротьби – бенчмаркінг [10; 49; 75].
Сьогодні для багатьох підприємств сфери послуг конкуренція має
глобальний характер, тож невипадково основною метою більшості з них є
досягнення світових стандартів якості туристичних послуг. У таких умовах

конкурентно-інтеграційний бенчмаркінг може слугувати одним із кращих
методів для того, щоб цілі компанії відповідали вимогам світового
туристичного ринку, а сформований на цій основі імідж українських
туристичних підприємств не поступався світовим лідерам туризму. Ця сучасна
технологія менеджменту, що базується на використанні досвіду кращих
туристичних компаній, може бути застосована туристичними підприємствами
з метою підвищення їх конкурентоспроможності.
«Бенчмаркінг – це метод отримання конкурентних переваг та
підвищення конкурентоспроможності суб'єкта підприємництва завдяки
пошуку, вивченню та адаптації до власних умов найкращих методів
здійснення бізнес-процесів незалежно від сфери їх застосування, за
допомогою чого задовольняються потреби ринку» [5]. Актуальність
бенчмаркінгу як методу вдосконалення бізнесу, способу отримання стійких
конкурентних позицій на ринку, формування позитивного іміджу базується на
багаторічному досвіді успішного розвитку найбільших туристичних компаній
і корпорацій у світовій економіці.
Основний зміст бенчмаркінгу підприємств туризму та готельноресторанного бізнесу повинен полягати у виявленні еталонних підприємств,
які досягли значних успіхів у будь-яких функціональних галузях, і насамперед
на ринку туристичних послуг, ретельному вивченні їх бізнес-процесів та
адаптації отриманих результатів до умов власного підприємства. Бенчмаркінг
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передбачає активну взаємодію партнерів, які обмінюються інформацією про

бізнес-процеси. Успішно реалізовані проекти з бенчмаркінгу сприяють
виникненню соціальних зв'язків між фахівцями різних підприємств і
створюють основу для комерційних проектів, просування турпродукту,
розробки нових турів та послуг, формуванню іміджу всіх партнерів.
На

інституціональному етапі розвитку бенчмаркінга

отримання

конкурентних переваг має стати новою діловою стратегією підприємства,
заснованою на співпраці та взаємодії: клієнта (туриста) необхідно перетворити
на партнера по бізнесу, а досягнення більш успішних конкурентів і
організацій-лідерів з різних галузей, головним чином – міжнародного
передового

туристичного

досвіду,

вивчати

на

основі

конкурентно-

інтеграційного бенчмаркінгу, який досягає своєї мети – ефективного
добровільного обміну кращим досвідом між різними суб'єктами господарської
діяльності. При цьому під конкурентно-інтеграційним бенчмаркінгом слід
розуміти аналіз діяльності конкурентів, заснований на взаємодії та
співробітництві, з метою узагальнення і формування якісно нових бізнеспроцесів на базі досвіду провідних міжнародних організацій сфери туризму
для поліпшення конкурентних переваг на міжнародному рівні. Тим самим у
поняття конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу включено новий елемент –
взаємодія, що дозволяє підвищити власні результати діяльності, спираючись
на вже досягнуті результати конкурентів.
Відкритий і добровільний обмін інформацією між конкурентами на
основі конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу можливий у рамках
професійних об’єднань, асоціацій, маркетингових альянсів. У загальному
вигляді процес бенчмаркінгу в маркетинговому альянсі представлено
на рис. 3.2.
Нині в туристичній галузі України достатньо різних альянсів, об'єднань
та асоціацій, покликаних підтримувати і сприяти розвитку туристичної
інфраструктури. У країні діють Всеукраїнська асоціація туристичних
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операторів, Всеукраїнська молодіжна туристична асоціація, Асоціація

працівників навчальних закладів України туристичного та готельного
профілю, Туристична асоціація України, Укрсоюзтур і багато інших.
Найчастіше, розглядаючи проблеми туризму в локально-спеціалізованих
рамках, більшість об'єднань обмежується лише лобіюванням власних
інтересів.
Сьогодні небагато вітчизняних підприємств, особливо у сфері послуг,
бажають розкривати секрети свого успіху. Тут спрацьовує наша національна
звичка у всьому бачити так звану комерційну таємницю. Проте саме
бенчмаркінговий підхід дає організації можливість запозичити кращий досвід
інших компаній, уникаючи «винаходу колеса». Дотримання цієї концепції
дозволить підвищить імідж не тільки українських підприємств туризму та
готельно-ресторанного бізнесу, а й України у цілому.
Нині проблема формування туристичного іміджу України є вельми
актуальною та дає державі прекрасний шанс заявити Європі та світові про
власні туристичні можливості. Але такі перспективи стають реальними лише
за умови максимальної співпраці всіх підприємств готельно-ресторанного і
туристичного бізнесу та цілеспрямованої стратегічної підтримки держави –
тобто в межах конкурентно-інтеграційного бенчмаркінгу. Правильна і
узгоджена державна політика підтримки підприємств туризму, з урахуванням
специфіки їх функціонування, може створити підґрунтя для розвитку туризму
та подолання кризових явищ у країні.
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щоб підкреслити власну індивідуальність не виходячи за рамки концепції,
сформованої на вищому рівні.

За визначенням Всесвітньої організації з туризму, імідж країни – це
сукупність емоційних та раціональних уявлень, які виходять від зіставлення
всіх ознак країни, власного досвіду (туризм – 24%) та чуток (розповіді друзів,
родичів – 29%), які впливають на створення образу. Саме він визначає те, якою
світ бачить країну і яке його ставлення до неї.
Щодо України, то її імідж такий, що не є стійким. Здебільшого нашу
країну ідентифікують через імена, революційні настрої, згадують її радянське
минуле та чорнобильську аварію. А це ще раз підкреслює необхідність
застосування інструментів бенчмаркінгу, що “для країни в цілому є активним
пошуком та створенням унікального й конкурентоздатного образу для себе
задля внутрішнього та міжнародного позиціонування себе як гарного місця
для торгівлі, туризму чи вкладення інвестицій” [40], а для регіону – заявкою
про себе, як про місце, де туризм набирає обертів.
На даному етапі туризм посідає незначне місце в економіці України в
порівнянні
туристичної

з

країнами
галузі

розвинутої

стримує

економіки.

недостатня

Подальший

розвиненість

розвиток
належної

інфраструктури, відповідних сервісних умов, що в свою чергу позначається на
рівні та якості обслуговування туристів [50; 76].
Сучасний стан господарювання вітчизняних туристичних дестинацій як
основної складової туристичної індустрії країни характеризується нестійкими
тенденціями розвитку. Ситуація ускладнюється нестабільністю зовнішнього
середовища, неузгодженістю процесів, які відбуваються всередині цих
суб’єктів, неадекватному ринковим вимогам управлінню господарською
діяльністю. Для забезпечення ефективного функціонування туристичних
дестинацій виникає необхідність наукового обґрунтування стратегій їх
розвитку, які кореспондуються з передовим світовим досвідом.
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Стратегічною метою розвитку туризму в м. Білгород-Дністровський є
зростання добробуту, соціальної відповідальності і якості життя населення
через зростання туристичних потоків, залучених завдяки: ефективноїй
пропозиції комплексного туристичного продукту; стійкого бренду території як
туристичної дестинації; розвитку подієвих заходів; забезпеченню високих
стандартів обслуговування туристів.
Досягти стратегічну мету планується через:
-

розвиток

інфраструктури

зеленого

туризму

та

створення

і

обслуговування «зелених» маршрутів: інфраструктурне забезпечення
у вигляді тематичних баз активного відпочинку передбачається
створити біля вузлових точок тяжіння для туристів – привабливих
природних територій, об’єктів туристичного показу;
- створення інфраструктури гастрономічного туризму; передбачається
насамперед консультування та навчання потенційних власників
кафе/ресторанів

місцевої

кухні

щодо

створення,

розвитку

туристичного продукту та його просування, а також підготовка
місцевих гідів та організаторів відпочинку, передусім, для молоді;
- підвищення

кількості

та

якості

подієвих

заходів,

широке

інформування та активне просування, підтримка заінтересованості в
заходах цільових груп споживачів;
- формування і розвиток туристичного бренду міста, заснованого на
створеному

комплексному

туристичному

продукті;

активна

підтримка і просування бренду серед цільових груп споживачів
(передбачається

забезпечення

ефективного

функціонування

туристичного інформаційного центру, а також поступове створення
мережі таких центрів).
Внесок туристичної галузі в економіку міста буде забезпечуватися за
рахунок оплати туристами послуг проживання, харчування, придбання товарів
і послуг на території міста.
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Головним соціальним ефектом буде створення додаткових джерел

доходів для місцевих жителів та зростання зайнятості, а також створення умов
для задоволення потреб місцевого населення в активному повноцінному
відпочинку, збереження здоров’я та працездатності, залучення до культурних
цінностей.
Основні показники ефективності реалізації стратегії розвитку міста:
- обсяги туристичного потоку на територію субрегіону (кількість
туристів та екскурсантів, тривалість перебування на території);
- обсяг надходжень від туристичної діяльності.
Цільові обсяги залучення туристів визначаються у першу чергу
рекреаційною ємністю територіальних екосистем, яку необхідно визначити
відповідно до вимог національного законодавства, норматнвно-технічної бази,
а також світового досвіду раціонального використання природних екосистем.
Доходи від реалізації туристичного продукту можуть змінюватися в досить
широкому діапазоні і будуть залежати від особливостей пропонованого на
території туристичного продукту, а також кон’юнктури на туристичному
ринку (попиту на певні види активного відпочинку, екосистеми, природні
процеси, елементи культурної спадщини тощо).
Оскільки Україна взяла курс на інтеграцію в ЄС, варто звернути увагу
на вирішення проблем, що мали місце останнім часом. Однією з таких є
створення єдиної системи категоризації. Найбільш успішним прикладом такої
системи сьогодні є Hotelstars Union, що була прийнята членами асоціації
HOTREC (Союз професійних асоціацій рестораторів і готел’єрів Європи –
Hotels, Restaurants & Cafes in Europe), і в 2018 р. діє у 17 країнах Європи. Низка
країн, таких як Франція, Ірландія, Італія та Польща, наглядає за цією
системою, а Туреччина і країни Центрально-Східної Азії та Південної
Америки останнім часом виявляють інтерес до неї, оскільки її критерії
підлягають постійним перевіркам та змінам, що відповідають очікуванням
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клієнтів [16, с. 13]. Партнерство в Hotelstars Union забeзпечує узгoджену
клaсифікацію гoтелів iз зaгальними критерiями тa процедурами категоризації
в крaїнах-учaсницях, пiдвищує їхню репутaцію тa впливає на якiсть надaваних
гoтельних пoслуг, ствoрюючи прoзорість i безпеку для гостей та стимулюючи
розвиток готельного маркетингу [53]. Європейська систeма HotelStars має
низку переваг, а саме [69]: – високі стандарти якості обслуговування та
органiзація дiєвого кoнтролю; – максимум об’єктивності в критеріях оцінки
готелів; – прозорість для гостей та готел’єрів, справедлива конкуренція; –
сучасна та актуальна інформація для клієнтів; – мiжнародний товaрний знaк та
брендинг для готелiв; – загaльна інформaційна бaза дaних; – нaявність
спеціaльного бренду для готелiв малої мiсткості; – широкa aудиторія
споживaчів (180 млн. осіб). Система Hotelstars передбачає відповідні
пaрaметри, тaкі як розмір номерів, наявність приміщень для проведення
семінарів та кoнференцій, рoбота зi скaргами гoстей та їхні вiдгуки прo готель.
Засоби розміщення оцінюються за допомогою 270 критеріїв, що групуються у
сім блоків та мають обовя’зковий набір базoвих та факультaтивних критeріїв,
які включають у себе основну інформацію про готель, обов’язки рецепції та
обслуговування, вимоги до номерного фонду та послуг харчування, необхідні
умови щодо організації заходів та дозвілля, визначають якiсть та oнлайнактивнiсть.
Сьогодні

мaйже

всi

готельні

та

ресторанні

підприємства

використовують електронні системи управління, що дає можливість на
відстані спілкуватися з клієнтом, надавати повну інформацію про себе та мати
зворотний зв'язок, а також надавати додаткові послуги. Не менш важливими в
гoтельно-рестoранному бiзнесі є багатoфункціональні систeми бeзпеки, що
включають елементи захисту починаючи з охoронної сигналiзації i закінчуючи
збором і обробкою інформацiї. Однією із тaких є систeма Enterprise Building
Integration (EBI), пoкликана забeзпечити комфoртне бeзпечне сeредовище для
гостeй і пeрсоналу готeлю. Осoблива увaга приділенa стaндарту Fire&Life
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Safety (FLS): цей стандарт пред'являє жорсткі вимоги до систем безпеки і
життєзабезпечення гостей та неухильно дотримується в усіх готелях бренду
Crowne Plaza по всьому світу. Під час створення сучасних гoтельнорестoранних кoмплексів осoбливу увaгу звертають на зберeження чaсу,
грoшей тa енeргії. Важливими є екотехнології, що передбачають установлення
сонячних панелей на даху, вітряних генераторів, меблів, виготовлених із
вторсировини, систeми збoру дощoвої вoди для технічних цілей тощо.
Прикладом такого екоготелю може бути Innovation Hotel, щo нaлежить до IHG.
Актуальними сьогодні є технологічні інновації, які часто викoристовуються в
рестoранах. Насамперед це планшети, які замінили меню і дали змогу
економити час обслугoвування клiєнтів. Прижилася такoж інновація QR-кодів,
що дає змогу прочитати всю iнформацію прo рестoран, мeню тa aкції.
Привабливими є ресторани, що застосовують новітні технології в кулінарії,
орієнтуються на здорoве хaрчування та використовують нові види сировини.
В індустрії гостинності сьогодні розширюється асортимент додаткових
послуг, і якщо раніше їх налічувалося близько десяти, то зараз ця цифра сягає
близько шестидесяти (у німецьких готелях найвищої карегорії їхня кількість
сягає майже 300). Тому в готельно-ресторанному бізнесі активно стали
застосовувати аутсорсинг, що дає змогу супутні функції закладу передати
зовнішнім виконавцям. Це дає можливість зекономити кошти і використати їх
для основної діяльності, натомість отримавши якісні послуги за рaхунок
вузькoї спецiалізації аутсорсера. Важливим у рoзвитку гoтельно-рестoранного
бiзнесу є залучення інвестиційних ресурсів, однак для цього необхідною
умовоє є впрoвадження iнноваційної стратегії, що дасть змогу забезпечити
конкурентоспроможність закладу в майбутньому. Адже не завжди є
можливість прорахувати всі ймовірні ризики та вибрати правильний напрям
роботи на перспективу, а інвестори воліють вкладати кошти в підприємства з
найнижчими ризиками та найвищим терміном окупності. Нинішя галузь
гостинності в Україні ще не відповідає вимогам міжнародних стандартів.
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Проаналізувавши діяльність гoтельно-рестoранного бiзнесу в Укрaїні, можна
виділити

основні

проблеми:

недостатня

розвиненість

рестoранів

з

укрaїнською регіoнальною кухнeю, швидке будівництво зaкладів гoтельнорестoранного бiзнесу дo вeликих пoдій, щo не враховує рoзвиток
iнфраструктури мiст, транспoртної мережi, використання перепроданих
закладів зі старими технологіями та застарілим обладнанням, споживання
екологічно небезпечної сировини, порушення вимог до дотримання технології
процесів виробництва страв, неефективна підготовка фахівців цієї сфери,
завищена вартість послуг [41, с. 99]. Варто приділити увагу некомпетентності
персоналу, недосконалому програмному забезпеченню та відсутності системи
захисту інфор мації, незадовільному рівню комунікації, невідповідності
екологічним та санітарним нормам, неефективному ціноутворенню, наявності
дефіциту або понаднормових залишків ресурсів, відсутності іміджевих
заходів, частим змінам законодавства, адміністративному тиску, змінам у
зовнішньоекономічних відносинах. До цих проблем варто додати фінансовоекономічні, політичні, соціальні та виробничо-технологічні чинники, які
також вплинули на зниження конкурентоспроможності закладів готельної
індустрії в країні. Тож готельноресторанний бізнес в Україні розвивається
повільними темпами, хоча й орієнтується на європейські тенденції. Отже, на
ефективність комерційної гостинності впливає безліч чинників, однак
особливу увагу потрібно приділяти тим, від яких залежить репутація
підприємства. Згрупуємо їх за відповідними напрямами, а саме: продукт, місце
розташування,

засоби

обслуговування

(зручності),

рівень

сервісу,

співвідношення «ціна – якість», імідж, екологічність і доступність послуг,
інновації, забезпечення сприятливого сприйняття готелю або ресторану. Саме
вони характеризують діяльність закладу та впливають на результативність.
Розвиток готельно-ресторанної індустрії в Україні є досить перспективним
напрямом за рахунок сприятливих умов і багатих рекреаційних ресурсів, однак
залишається ще достатньо багато проблем у сфері законодавчої бази та
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нестабільної економічної і політичної ситуації в країні, що гальмує процес

розвитку готельно-ресторанного бізнесу. А тому основними залишаються
питання стабілізації надзвичайного стану в країні, налагодження економікополітичної ситуації, оновлення і поліпшення законодавчої бази, управління в
діяльності готельно-ресторанного бізнесу.
3.9. Залучення інвестицій

Особливість розміщення туристичної інфраструктури на території міста
Білгород-Дністровський у тому, що вона пов’язана не тільки з економічною
розвиненістю міста, а й з наявністю унікальних рекреаційних ресурсів, біля
яких необхідно сформувати туристичний продукт. Зазначені ресурси
знаходяться у місцевості із недостатньою транспортною доступністю, з
недостатньо розвиненою інфраструктурою.
Інфраструктурне забезпечення міста можливо розвивати на основі
кооперації великої кількості учасників з метою об’єднання ресурсів, в тому
числі бюджетних та не бюджетних коштів, за рахунок впровадження
кластерної моделі організації туристичної діяльності - це дозволить
сформувати внутрішній інвестиційний ресурс.
Тільки після початкового формування туристичної інфраструктури
територія туристичного дестинації стане привабливою для зовнішніх
приватних інвестицій.
Зростання інвестиційної привабливості туризму на території міста
можливо забезпечити шляхом:
– залучення бюджетних ресурсів на створення початкової туристичної
інфраструктури,

реконструкцію

та

відновлення

об’єктів

туристичного показу;
– здійснення консультаційної та освітньої підтримки потенційних
суб’єктів екологічного та сільського туризму з питань залучення
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засобів із різноманітних джерел на створення і розвиток власного
бізнесу;

– розроблення партнерських проектів в сфері розвитку туризму та
участь у відповідних конкурсах інвестиційних проектів, в тому числі
пошук засобів міжнародної технічної допомоги, інших джерел на їх
реалізацію;
– партнерської діяльності з інститутами громадянського суспільства з
метою розроблення та реалізації інвестиційних проектів в сфері
туризму, культури і спорту;
– стимулювання приватних інвестицій в сферу подієвого, екологічного
та гастрономічного туризму, в тому числі розроблення і фінансування
програми підтримки.
3.10. Захист екосистем та культурно-історичної спадщини

З метою захисту екосистеми і культурної спадщини та з урахуванням
пріоритетів розвитку туризму м.

Білгород-Дністровський зобов’язане

концентрувати зусилля в наступних напрямах:
– облаштування безпечних і спеціально облаштованих в санітарногігієнічному відношенні об’єктів відпочинку в на природних
територіях;
– облаштування доступних, безпечних і спеціально облаштованих
ландшафтно-привабливих «зелених» маршрутів для пішохідних,
кінних та велосипедних прогулянок, а також водних маршрутів;
– розміщення інформаційних стендів з докладною інформацією про
природні

території

та

історичні

пам’ятки,

що

особливо

охороняються;
– облаштування

доступних

територій

велосипедів і водних засобів пересування;

паркування

автомобілів,
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– облаштування доступних територій короткочасного відпочинку на
маршруті та місць для розміщення наметових таборів;
– забезпечення

контролю

та

своєчасного

прибирання

місць

концентрації самодіяльних туристів.
Принципове значення має розроблення і реалізація стратегій та програм
розвитку івент-туризму в сучасних напрямках та зеленого туризму на
перспективних для цього територіях, а також координація стратегій і програм
на усіх рівнях.
Конче потрібно змінити споживацьке ставлення місцевих жителів до
природних ресурсів. Тому пропонується активізувати діяльність туристичних,
екологічних, краєзнавчих гуртків передусім в школах, розташованих на
території міста, сприяти створенню мережі таких гуртків та формуванню
зв’язків між ними з метою організації спільної діяльності.
Дестинація – це не просто місце туристичного інтересу, це територія, де
люди живуть і працюють. Це комплекс соціальних, економічних, культурних
взаємовідносин і практик, який склався поза межами розвитку туризму. Це
щоденна взаємодія інтересів місцевих жителів, місцевої культури, природи і
інтересів туристів. Перетворення території в туристичну дестинацію має як
позитивні так і негативні наслідки для місцевих громад. Одна з основних цілей
менеджменту дестинації – забезпечення стійкого розвитку території,
вигідного для місцевих громад.
Вся діяльність щодо створення та розвитку туристичної дестинації
повинна підкорятися принципам ресурсного підходу та враховувати критерій
«допустимого туристичного навантаження на дестинацію», особливо таких
його видів:
а) фізично-допустиме навантаження

- це рівень відвідуваності

туристичної дестинації або конкретного туристичного об’єкту, перевищення
якого призводить до фізичної руйнації;
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б) екологічно-допустиме навантаження - це рівень відвідуваності
туристичної дестинації або об’єкта, перевищення якого призводить до
неприйнятих екологічних наслідків. Відбувається це в результаті дій туристів
або внаслідок негативних дій в процесі функціонування обслуговуючої
інфраструктури;
в)

туристське

соціально-допустиме

навантаження

-

рівень

відвідуваності туристичної дестинації або об’єкта, перевищення якого тягнє за
собою погіршення вражень від подорожі.
Висновки з аналізу концепції розвитку туризму в м. БілгородДністровський
Туризм - дійсно дуже важлива складова життя як держави, так і
населення. Для держави туризм позитивно впливає на економіку, в деяких
країнах навіть будучи основною складовою припливу грошових коштів в
бюджет. Це пояснюється тим, що практично завжди туризм супроводжується
ввезенням / вивезенням грошових коштів з країни. Для населення він
важливий, тому що в принципі туризм має на увазі під собою відпочинок - як
фізичний, так і психологічний, а відпочинок необхідний кожному, адже від
якості відпочинку залежить і продуктивність, і працездатність населення. Для
того, щоб туризм надавав хороший вплив і на економічну, і на соціальну
складові держави, необхідно, щоб він був добре розвинений і постійно
вдосконалювався, був якісним і доступним. І тут виникає таке поняття, як
туристський ринок, який показує і здійснює зв'язок між виробником
туристського продукту і його покупцем, стимулює виробників на виробництво
більш якісного продукту за нижчими цінами, стимулює розвиток мереж і
туроператорів.
Міжнародний туризм в світі вкрай нерівномірний, що пояснюється в
першу чергу різними рівнями соціально-економічного розвитку країн і
регіонів. Туризм не є товаром першої життєвої необхідності, тому він стає
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нагальною потребою людини тільки при певному рівні його доходу і при
певному рівні багатства суспільства.

Індустрія туризму є дуже складною системою, ступінь розвитку якої
залежить від ступеня розвитку економіки країни в цілому. У ній гостро
проявляється необхідність державної фінансової підтримки.
Туристичні послуги складають значну частину споживаних населенням
послуг

і

мають

специфічний

соціально-оздоровчий

характер,

тобто

відпочинок, можливість розвитку особистості, пізнання історичних та
культурних цінностей, заняття спортом, участі в культурно-масових заходах.
Таким чином, туризм поєднує в собі економічний, соціальний, гуманітарний,
виховний і естетичний фактори.
Розвиток туризму стало можливим завдяки науково-технічному і
соціально-економічному

прогресу

суспільства,

тобто

створення

інфраструктури туризму. Розширення автомобільних, повітряних перевезень
сприяло розвитку масового туризму. Все більше і більше країн пропонують
туристичні поїздки, виставки, конгреси, надаючи для цього величезні
території.

Розвитку

туризму

сприяє

реклама,

урядова

політика,

загальноекономічні умови, курси валют, конкурентоспроможність продукту,
безпека і репутація туристичного місця, мода на поїздки і багато інших
чинників.
Туристські організації займають певне місце в системі туризму в цілому,
оскільки являють собою органи управління і приватні об'єднання, які
формують (створюють) туристські послуги (туристичний продукт) для
ринкового

продажу,

виступають

посередниками

і

координують

функціональну діяльність туристських підприємств і регіонів.
Туристські організації займають певне місце в системі туризму в цілому,
оскільки являють собою органи управління і приватні об'єднання, які
формують (створюють) туристські послуги (туристичний продукт) для

ринкового

продажу,

виступають

посередниками

і
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координують

функціональну діяльність туристських підприємств і регіонів.
Туристські підприємства є важливий компонент, який створює
туристське пропозицію всередині підсистеми «об'єкт туризму».
Туристична організація в системі менеджменту туризму є невід'ємним
елементом системи управління туризмом; взаємодіє з іншими елементами
системи і впливає на їх функціонування.
Отже, основним результатом розвитку туристичної дестинації у м.
Білгород-Дністровскьий

буде

зростання

добробуту,

соціальної

відповідальності та якості життя населення через зростання туристичних
потоків.
Для цього слід:
- розвивати інфраструктуру гастрономічного та спортивного туризму;
- підвищити кількість та якість подієвих заходів у місті;
- формувати і розвивати туристичний бренд міста завдяки створенню
ефективного функціонування туристичного інформаційного центру,
активно підтримувати просування бренда серед цільових груп
споживачів.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. Розробка апарату управління маркетингом в Білгород Дністровському. Слід врахувати, що оскільки витратне навантаження на
розвиток туристичного потенціалу зовсім не корелюється з можливостями
бюджету БД, тому припускаємо, що розвитком туристичного потенціалу
області повинен управляти адміністративний центр - Одеса.
В рамках даної рекомендації необхідно реалізувати такі завдання:
- Створити на базі ТІЦ Одеської області керуючий апарат, який містить
компетентних

співробітників,

які

будуть

здійснювати

свою

роботу

безпосередньо на місцях.
- Створити на базі ТІЦ Одеської області навчальну програму для
молодих співробітників з малих міст.
- Об'єднати управління маркетингом малих туристських дестинацій
області в єдину комплексну структуру.
- Взяти під контроль створення та фінансування ТІЦ в кожному малому
місті, у якого є потенціал, як у туристської дестинації.
2. Забезпечення інвесторами. Будь-яке заходи вимагають витрат, і
недостатньо лише профінансувати подію за рахунок бюджету. Важливо
залучити інвесторів, які будуть виступати не тільки фінансовою опорою для
просування, але також створять деякий кредит довіри у потенційного туриста,
що захід дійсно заслуговує на увагу, раз в нього вкладається відомий бренд. У
свою чергу, для того, щоб залучити інвесторів, необхідно їх зацікавити. Будьякому інвестору важливий результат, і він повинен бачити потенціал заходу
(події). Таким чином, слід працювати з кадрами регіональних ТІЦ. Слід також
звернути увагу на написання грантових заявок, які здійснюється за
підтримки Європейського Союзу. Відомо, що європейські фондові ресурси
виділяються під конкретні проекти в рамках оголошених конкурсів. Зокрема,
це такі програми, як «Горизонт 2020» (загальний семирічний бюджет 80
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млрд євро), Erasmus + (14,7 млрд євро), COSME (2,3 млрд євро), Креативна
Європа (1,46 млрд євро), LIFE (3, 4 млрд євро), Pericles 2020 року,
програми транскордонного співробітництва, допомога міжнародних
фондів та іноземних урядів, ряд інших програм. Зараз Україна користується
95 - відсотковою знижкою (тобто не платить всі 100% свого вкладу) до 2020
року включно. Управління коштами ЄС, які складають більше 76% бюджету
зазначених

програм,

здійснюється

в

партнерстві

з

державними

та

регіональними органами управління переважно за допомогою п'яти великих
структурних та інвестиційних фондів: Європейського фонду регіонального
розвитку

(ERDF),

Європейського

соціального

фонду

(ESF),

Фонду

згуртування ( CF), Європейського сільськогосподарського фонду розвитку
сільських територій (EAFRD), Європейського фонду з морських справ і
рибальства (EMFF).
3. Виходячи з потреби в молодих і активних співробітниках, доцільно
провести конкурс проектів подій серед учнівської молоді старших курсів за
спеціальностями, пов'язаними зі створенням подібного роду заходів. Призом
в даному конкурсі має стати робоче місце, де молодий фахівець отримає
неоціненний досвід, а місто - актуальну ідею і її реалізацію.
4. Слід організувати процедуру прийняття і реалізацію заходу на всіх
рівнях управління і на всіх рівнях узгодження. ТІЦ, адміністрація міста і
місцеві органи правопорядку повинні ефективно взаємодіяти один з одним.
Від цього залежить репутація бренду туристської дестинації (міста БілгородДністровська), оскільки всі заявлені заходи повинні бути реалізовані точно в
строк і точно за планом. Так, «середній» турист буде задоволений і приверне
нових туристів в Білгород-Дністровськ за допомогою «сарафанного радіо» та
відгуків в мережі інтернет. Що, в свою чергу, підвищить привабливість
Білгород-Дністровська для туристів і спричинить за собою розвиток інших
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сфер (інфраструктури, робочих місць, рівня доходу населення та інше). А
також,

це

дозволить

туристично-інформаційному

центру

включати

заплановані заходи на обласному та національному рівнях. Це відкриє нові
перспективи для розвитку туристичного потенціалу малого міста. Інтерес до
нього буде вже на всеукраїнському та зарубіжному рівнях.
5. Активна співпраця з різного роду проектами і всеукраїнськими
конкурсами. Пошук виходу на подібні закордонні проекти. Це стосується і
країн ближнього зарубіжжя.
6. Туристично-інформаційний центр, адміністрація міста / області та
місцеві органи правопорядку повинні надавати підтримку комерційним і
некомерційним
організаціям,

які

беруть

участь в створенні і реалізації
заходів.

Для

цього

є

важливим створити єдиний
реєстр

підрядників,

який

дозволить ефективно діяти як
при створенні самого заходу, так і в разі непередбаченої ситуації. Також,
вважаємо за доцільне створити єдине джерело «подієвої» переносної
інфраструктури (сцени, намети та ін.). Даний ресурс дозволить зробити заходи
менш витратними для області в цілому, і створить велику варіативність для
подій різної спрямованості.
7. Активне просування подій в таких туристських дестинаціях, як
Білгород-Дністровський, може здійснюватися за підтримки регіонального
центру - Одеси.
Білгород-Дністровський - хоч і значна культурна туристична атракція,
але все ж потребує особливої популяризації як в Україні так і в світі. Про це
місто знають багато, але в силу нерозвиненості інфраструктури та відсутності
інформації не відвідують його.
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Для малих туристських дестинацій близьке територіальне розташування
може привабити туристів до подій, які проходять в області. Особливо, якщо ці
події широко висвітлені, а також забезпечені інфраструктурою для реалізації
незапланованого подорожі на події в довколишні малі міста. Таким чином,
необхідно забезпечити відповідні маршрути, а також інформаційну підтримку
потенційних туристів в регіональному центрі. Ця необхідність ще раз
підтверджує,

що

управління

малими

дестинації

має

здійснюватися

комплексно. Розробка заходів повинна здійснюватися на локальному рівні, але
підтримка заходу завжди повинна виходити від регіонального органу
управління, зокрема від туристично-інформаційного центру Одеської області.
8. Цілеспрямована робота над створенням подій, які приваблюють
туристів Білгород-Дністровський. Відносно тематики таких заходів - в
Одеській області можна виявити досить багато варіантів. Маркетинг подій має
безліч переваг:
- У малих містах багато неосвоєних територій, які дешевше і простіше
привести до потрібного результату, ніж переробляти те, що вже є.
- Відносно невисока вартість землі, оренди об'єктів. Низький рівень
заробітних плат населення (потенційних кадрів забезпечення заходу).
- Порівняно кращий стан екології, що також приваблює сучасних
туристів і актуально в рамках тенденцій розвитку екотуризму.
- Досить велика концентрація різного роду пам'яток та інших об'єктів
культурно-історичної спадщини.
- Унікальний ландшафт, природні об'єкти. Перевагою в застосуванні
природних об'єктів для такого маркетингу полягає ще і в тому, що цей ресурс
постійний.
Все це, можна розглядати як активи малих міст в їх просуванні в якості
туристської дестинацій. Залежно від розташування і віддалення від значущих
об'єктів розглянутих міст, тематика подій може бути наступна:
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- спортивні заходи: спортивне орієнтування, фестиваль мотокросу,
фестиваль екстремального водіння, джипінг фестиваль, велопробіг, т і. .;

- заходи народного промислу: фестиваль народних ремесла і сувенірів,
реконструкції;
- історичні реконструкції: на базі різного роду об'єктів культури
реконструкція подій, які прославили місто, що поклали його початок;
- заходи, спрямовані на знайомство з природними багатствами регіону;
- дозвільні заходи: змагання з сінокосу, турнір рибалок, кулінарний
турнір;
- бізнес події і бізнес форуми;
Всі ці події можуть бути реалізовані як унікальні, так і об'єднані
загальним лейтмотивом.
Розвитку територій малих міст може включати в себе створення нових
сучасних просторів, які в поєднання з унікально природою, привернуть бізнес
спільноту для комфортного поєднання роботи і відпочинку.
Також, малі міста мають близький вихід до сільськогосподарської
сфери.
В даному контексті перший тип заходів, який можна розробити в цій
сфері - заходи для дітей, в рамках яких у них буде можливість ознайомитися і
взяти участь в посадці, зборі та обробці врожаю, вивчити особливості
агрокультури, яка вирощується в їх регіоні. Подібного роду заходи можуть
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стати популярними в сучасних реаліях, а також потенційно зможуть стати
частиною навчальної програми школярів.
Другий тип
заходів

-

збір

врожаю. В рамках
даних

подій

можна

залучити

населення області
(і

прилеглих

областей) до збору
врожаю. Зазвичай,
такого

роду

заходи привертають сім'ї з дітьми, як хороший спосіб урізноманітнити сімейне
дозвілля, провести час на свіжому повітрі і ознайомити дітей з тим, як ростуть
різні продукти, які потрапляю до них на стіл.
Вказані заходи будуть носити сезонний, але постійний (з року в рік)
характер. Даний вид подій не тільки може привабити туристів, але також
сприятиме популяризації продукції місцевих виробників, що також актуально
в рамках імпортозаміщення в Україні.
9. У малих містах, не сильно віддалених від адміністративного центру,
необхідно розвивати майданчики для проведення різного роду заходів Одеси.
Особливості розташування, цінова привабливість, екологічна обстановка - все
це може стати цільовим об'єктом для організаторів заходів з адміністративного
центру. Зупиняти їх може тільки відсутність належної інфраструктури і
забезпечення об'єктів. Однак, весь комплекс розроблених рекомендацій буде
працювати на залучення організаторів заходів до малих міст. Що, в свою
чергу, допоможе і самим містам, і приверне потік туристів.
10. Інтернет-просування. Сучасні реалії актуалізують даний підхід до
просування. Для того, щоб потенційний турист дізнався про малу туристську
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дестинацію, необхідно донести до нього цю інформацію. Банерна і контекстна
реклама, створення та просування акаунтів соціальних мереж, розробка та
підтримка сайту міста, контент наповнення всіх цих ресурсів - все це вимагає
уваги і кваліфікованого підходу. Таким чином в ТІЦ і на місцевому, і на
регіональному рівні, повинні бути присутніми відділи просування та реклами.
Як одну з найефективніших інструментів розвитку туристських дестинацій на
сучасному етапі слід обов'язково зазначити співпрацю з блогерами,
організацію прес-турів. (Просуваючи туристичний бренд міста БілгородДністровський в Інтернеті, треба працювати в трьох напрямках: соціальні
мережі, відеохостінги, веб-сайт. Насамперед треба створити простий, цікавий
сайт на різних мовах, присвячений туристичному бренду міста. Які розділи
варто включити в карту сайту: - Опис міста, його культурно-історичного
надбання - Розділ «Інформація про місто», який включає будь-яку корисну
інформацію для туриста: як дістатися до міста, де зупиниться, де поїсти, що
подивитися, куди сходити, покупки. – розділ «Новини» , що включає в себе
новини про заходи, події в місті. Як це буде працювати: було б цікаво
використовувати репортаж в реальному часі, що б аудиторія відчувала місто,
то, що в ньому відбувається не з сухого тексту, а з барвистою картинки з
ведучим приємної зовнішності. - Популярні туристичні маршрути міста, які
підносять знамениті особистості. Люди будуть заінтриговані, якщо навіть
побачать заголовок: «великий поет 21 століття Іван Петров розповість вам про
Святі міста Білгород-Дністровська, які гідні вашої уваги»!!!. - Розділ
«Запрошуємо в гості», тут жителі міста залишають анкети, в яких будуть
виявляти бажання зустріти туриста, влаштувати його у себе вдома і показати
йому місто. -Розділ «Магазин», що включає в себе сувенірну продукцію. Якщо
логотип це обличчя бренду, то сайт це характер і настрій бренду.
Який контент опубліковувати? Це будуть новини про події, цікаві факти
з життя міста, історичні довідки про культурні об'єкти і корисна інформація
для потенційного туриста. Також було б цікаво використовувати «Instagram»,
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в якому можна втілити ідею - організувати фотоконкурс «БілгородДністровський в твоєму ракурсі», де туристи і жителі міста ділилися б
фотографіями міста і, звичайно, отримували б за це призи. Далі - це
відеохостінги, місто повинно мати свій канал, на якому опубліковувалися,
наприклад, короткі 10 хвилинні відео - історичні довідки про культурні об'єкти
міста. Та все це в комплексі створило б сильну присутність туристичного
бренду міста в глобальній мережі Інтернет.)
Зазначимо, що в останні роки в світі стає популярним саме цій вид
туризму - подієвий туризм або його ще називають MICE, який складається з
чотирьох напрямків: meetings - переговори, презентації, зустрічі; incentives тури і програми, корпоративні свята; conferences - конференції, з'їзди, форуми;
exhibitions - виставки, заходи (фестивалі концерти). На сьогоднішній день
MICE - динамічно розвивається, в туризмі, воно характеризується такими
рисами: висока прибутковість (турист має вище середнього достаток),
незалежність від сезону року, прогнозованість.
«Подієвий» туризм здатний і створити, і зміцнити бренд туристичної
дестинації. Але над ним повинні працювати кваліфіковані кадри, які діють
комплексно, спільно. Розвиток малих міст в якості туристських дестинацій
життєво необхідний для збереження багатьох з них, для збереження їхньої
спадщини, і їх ресурсів. Правильно організований туризм здатний впоратися з
цим завданням, і підвищити привабливість малих міст, як для туристів, так і
для власних мешканців.
Окремо рекомендуємо звернути увагу на те, що виставки в туристичній
сфері - відмінна можливість розповісти про новий бренд БілгородДністровська. Виставки це - місце, де можна показати переваги туризму в
Білгород-Дністровську, які можливості відкриті для туристів. Маючи
відібраний візуальний символ міста, асоціацію з особистістю, логотип, можна
просунути бренд за допомогою реклами в аеропортах і на вокзалах інших міст
країн. Туристичний бренд можна істотно посилити за допомогою
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налагодження комунікації бренду. Введення постійних елементів бренду в

міські комунікації зроблять бренд більш впізнаваним. Екскурсійні програми,
таксі, туристичні автобуси, форма гідів, готелі і інше - повинні мати загальне
фірмове рішення (кольору, символ, слова). Занедбані об'єкти з їх непривітною,
суворою архітектурою слід віддати під музеї та центри сучасного мистецтва.
Наслідувати приклад Європи, коли такими діями промислові околиці стають
місцем, де концентрується культурне життя.

Аккерман. Крепость. 1851
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