ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
направляти законодавчі зусилля на розвиток окремих секторів ведення бізнесу, галузей та підгалузей
економіки в цілому, визначати пріоритетні сфери підтримки.
Згідно з вітчизняним законодавством, пріоритетними слід вважати галузі, функціонування яких
спрямовується на забезпечення потреб держави та суспільства у «високотехнологічній
конкурентоспроможній екологічно чистій продукції, високоякісних послугах, які реалізують державну
політику щодо розвитку виробничого та експортного потенціалу, створення нових робочих місць» [13].
Таким чином, на сьогодні банківське інвестиційне кредитування залишається одним з
пріоритетних напрямків державної підтримки та застосування відповідних інструментів регуляторного
впливу на різних суб`єктів ринку.
На нашу думку, ключовими передумовами активізації довгострокового кредитування проектів є
скорочення ступеня інфляційного тиску на економіку та стабілізація монетарних важелів державного
регулювання. Серед першочергових заходів слід відмітити зменшення рівня облікової ставки,
застосування прогресивних технологій оцінки кредитного ризику та пряма адміністративна підтримка
перспективних інвестиційних проектів.
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МІСЦЕ СТАЛИХ НАПРЯМІВ ТУРИЗМУ НА СВІТОВОМУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ
ПОСЛУГ
Статистика переконливо засвідчує, що сьогодні туризм у всьому світі є однією з найбільш
високодохідних галузей господарювання, яка в сучасних умовах постійно й динамічно розвивається,
сприяючи вирішенню цілого комплексу життєво важливих соціально-економічних проблем. Туристична
галузь набуває дедалі більшого значення для розвитку економіки та соціальної сфери і в Україні, стрімко
інтегрується у світову туристичну індустрію. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього
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туризму є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць,
поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародній арені.
Україна має надзвичайно великий рекреаційний потенціал, диверсифіковану природну та
етнокультурну базу. Усі ці фактори є запорукою успішного розвитку різноманітних напрямів туризму, у
т.ч. тих, що більше за інші відповідають концепції сталого розвитку.
У науковій літературі обґрунтування сутності, факторів, принципів розвитку сталого туризму
знайшло відображення в працях таких вчених як O.A. Кручека, В.В. Смаля, І.В. Смаля, Т.І. Ткаченко,
О.О. Бейдика, М.Б. Біржакова, О.Ю. Дмитрука, Я.Б. Олійника, В.І. Гетьмана, Ю.В. Зінько, Г.С. Гужина та
ін. Проте на сьогоднішній день не існує єдиної спільної думки серед фахівців відносно місця сталих
напрямів туризму на рину туристичних послуг, що підсилює актуальність обраної теми дослідження.
Розвиток світової туристичної індустрії спрямований на впровадження моделі сталого розвитку в
усі бізнес-процеси. Проте все ще існує багато проблем і перешкод в досягненні цієї мети: зовнішні
чинники (екологічні, політичні, соціальні) збільшують тиск на туристичний сектор і примушують його
мінятися на користь більш раціонального, соціо- й екоорієнтованого використання туристичних ресурсів,
в той же час попит на більш сталі види туризму залишається відносно слабким.
Метою статті є визначення моделі прийняття рішення про вибір сталого туристичного продукту та
відокремлення ніші на ринку туристичних послуг для сталих напрямів туризму.
Згідно нашої думки модель сталого туризму повинна включати «сталі засоби пересування», «сталі
туристичні дестинації», «сталий стиль життя», «стале виробництво товарів/послуг». Окрім цього освіта
має бути невід'ємним елементом в новій парадигмі розвитку туризму. Але, одним з головних елементів в
ланцюгу переходу до моделі сталого туризму є потенційний споживач туристичних ресурсів. Саме його
мотиви та потреби є рушійною силою до перетворень в туристичній діяльності. Тому вважаємо за
необхідне розглянути модель формування рішення про подорож (рис. 1).
Якщо взяти за основу класифікацію потреб Л. Еббота [5, с. 103], який запропонував поділити їх на
базові (першого порядку) і похідні (другого і третього порядку), то потреби в подорожуванні відносяться
до потреб першого порядку, а потреби у відповідності цієї подорожі певним критеріям (у т.ч. критеріям
сталості) – до похідних. Похідні потреби можуть насичуватися, а потім змінюватися відповідно до зміни
внутрішніх чи зовнішніх факторів впливу на споживача (наприклад зміна доходів, підвищення рівня
освіченості, зміна популярності на той чи інший товар/послугу).
Так, зміна доходів спонукає до змінення вимог до транспортних засобів під час подорожі (базова
потреба «переміщення», похідна потреба «автомобілі класу люкс» чи «більш економічні автомобілі»), чи
підвищення рівня освіченості спонукає до змінення вимог до організації подорожі (базова потреба
«відпочинок», похідна потреба «відпочинок у більш сталий спосіб») тощо. Отже, потреби у сталому
туристичному продукті – є верхівкою в піраміди потреб у туристичних подорожах.
Для розвитку сталого туризму на рівні держави дуже важливою умовою є всебічне розуміння того,
як споживачі розглядають і визначають «сталий туризм». Окрім цього необхідним є ідентифікація різних
типів туристів, що зацікавленні подібними послугами, і оцінка їх готовності платити додаткову суму
грошових коштів за такі туристичні продукти. Згідно дослідження проведеного університетом
прикладних наук м. Люцерна (Lucerne University of Applied Sciences), Інститутом мистецтв і туризму і
IPK International [4], на основі опитування 6 тис. респондентів (серед восьми найбільш містких ринків
туристичних послуг у Бразилії, Німеччині, Індії, Росії, Швеції, Швейцарії, Великобританії, США),
виявлена ніша на світовому ринку туристичних послуг для сталих напрямів туризму – один з п'яти
туристів виявляє активну цікавість до сталого туристичного продукту. Згідно дослідження, відношення
більшості споживачів до такого туристичного продукту позитивне, але воно не є обов'язковою умовою
при виборі туру. Більшість платоспроможних споживачів не бажають платити додаткові кошти за
послуги, тільки внаслідок їх відповідності принципам сталості. Опитані в рівній мірі поділили значущість
екологічної, соціальної і економічної складової сталого туризму [4]. Іншими словами, респонденти
рівнозначно оцінили роль охорони довкілля, причетності місцевих співтовариств і їх культури,
виробництво місцевої продукції і створення нових робочих місць в межах концепції сталого туризму.
Опитування також дозволило ідентифікувати п'ять різних груп з точки зору того, як туристи
розглядають сталий туризм [4]:
1. Збалансований тип (33%) вважають усі три складові сталого туризму (екологічну, соціальну і
економічну) однаково важливими.
2. Скептики (25%) критично розглядають важливість усіх трьох складових, і сумніваються в
можливості досягти сталості в розвитку туризму.
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Потреба в
самореалізації
Потреба бути
шанованим і визнаним
Соціальні потреби
Потреба в безпеці
Зовнішні фактори впливу
Пропозиції
суб’єктів
туристичного ринку
Реклама
Інші маркетингові інструменти
(акції, інші засоби просування)
Враження/поради
інших
споживачів
Література
на
туристичну
тематику

Фізіологічні потреби *

Бажання (потреби) подорожування

Внутрішні фактори впливу
Соціоекономічний
статус
індивідуума (доходи, місце
роботи, сімейне положення)
Освіта
Особистісні
характеристики
(особливості характеру, вік,
стать, хобі, фізичний стан)
Очікування від подорожі

Причетність
до вирішення
глобальних проблем

Альтернативи
зручностей
(при
транспортуванні,
розміщенні, харчуванні)
Імідж
та
популярність
дестинації (послуг)
Імідж туристичної фірми
(іншого
суб’єкта
туристичного ринку)
Соціально-економічні умови
дестинації
Природньо-кліматичні умови
Політична ситуація в регіоні

Пошук додаткової інформації
Аналіз
Синтез інформації

Внутрішні мотиви
Співвідношення
цінацінність-споживчі якості
Власний досвід
Спектр
можливостей
(фізичних, фінансових,
часових та інших)

Оцінка ризиків

Особистісні фактори

Зовнішня інформація

Мрії, враження
Відновлення і
поповнення фізичних
і духовних сил
Необхідні туристичні
визначні місця
Проїзд, проживання,
харчування та напої
Зміна повсякденного оточення**

Вибір декількох альтернатив
· Подорожі для збереження власного здоров’я шляхом відвідування екологічно
чистих зон, споживання екологічних продуктів, а також з мотивами турботи
про
довкілля,
планету,
біорізноманіття,
соціальні аспекти, людські права,взаємовідносини, справедливу торгівлю
· Подорожі як приємне проведення часу, радість, насолода сонцем, морем,
реалізація хобі, паломництво, пізнавальні поїздки
· Подорожі як підтвердження соціального визнання, що робляться для престижу
· Відвідування родичів, друзів, знайомих
· Подорожі для відновлення фізичних сил (лікувальний та оздоровчий туризм)
· Подорожі для задоволення базових потреб (торговельний туризм, шоптури)***

Прийняття рішення про подорож

* піраміда потреб за А. Маслоу (1994);
** доповнено автором на основі піраміди потреб у туристичних подорожах за Ріко-Шериббу (1992) ;
*** доповнено автором на основі ієрархії туристичних подорожей за В. Фрейером (1993)

Рис. 1. Модель формування рішення про подорож
Складено автором на підставі джерел [1-4]
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3.
Екологічний тип (15%) вважає, що екологічні аспекти є найважливішими для сталого
туризму (екоцентризм).
4.
Регіонально орієнтований тип (15%) відмітили, що головними аспектами сталого туризму є
збереження і розвиток місцевої культури, створення місцевих продуктів/надання послуг і робочих місць.
5.
Соціально-економічний тип (12%) підкреслює важливість соціально-економічних аспектів в
межах сталого туризму.
Більшість респондентів оцінили важливість критеріїв сталості в туризмі як 7-ий найбільш
важливий чинник з восьми при використанні туристичних послуг. П'ятірка найбільш значимих для
туристів характеристик – клімат, ціна, транспортна доступність дестинації, історико-культурна спадщина
і ландшафт місцевості. Але для 22% респондентів дотримання принципів сталого туризму при організації
туру знаходиться в трійці найбільш значимих чинників [4]. Ця група респондентів відноситься до «стало
свідомих» туристів. Ці данні дали можливість побудувати карту сприйняття характеристик туристичної
подорожі (рис. 2).
Також було виявлено потенційну нішу для сталого туристичного продукту в Україні. Згідно
анкетування 500 споживачів туристичних послуг України щодо їх спроможності та бажання заплатити
понад вартості звичайного туру за заходи, необхідні для створення умов відповідності туристичного
продукту принципам сталості, такі як компенсація за емісію вуглекислого газу, використання тільки
продуктів та послуг місцевого виробництва (з урахуванням того, що регіон не завжди має абсолютні чи
відносні переваги щодо виробництва товарів/послуг, що в свою чергу може призвести до підвищення
собівартості товарів/послуг) й принципи екологічного управління (впровадження інноваційних
екоорієнтованих технологій для організації й виробництва товарів/послуг при обслуговуванні туристів).
Відповідність принципам сталого
туризму

2,1
Кліматичні умови

Ціна
-6,8

-1

0

1

7,3

-5,7

Транспортна доступність

Рис. 2. Карта сприйняття характеристик туристичної подорожі
Складено автором на підставі [4]

Респондентам було запропоновано зробити вибір між однаковими турами з і без урахування
принципів сталого туризму. В цілому, респонденти позитивно віднеслися до наявності альтернативи
сталого туризму, але були не готові заплатити премію за включення специфічних заходів при організації
поїздки. Тільки 7,3 % респондентів згідні заплатити більше від вартості туру за його відповідність
принципам сталого туризму.
Проте 3,3 % респондентів, є потенційними споживачами продуктів сталого туризму і потребують
їх повної відповідності принципам сталості, при цьому вони менш чутливі до зміни ціни для такого
продукту.
Підводячи підсумок результатів опитування, необхідно позначити цікавий сегмент ринку для
продуктів сталого туризму з цільовою аудиторією в 22% «стало свідомих» туристів, яким важливо
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впровадження заходів для відповідності туристичних продуктів принципам сталості. Але тільки
приблизно одна третина від 22% фактично забронює сталий тур. Отже на рівні держави необхідною
умовою розвитку сталого туризму є обговорення та розробка механізму поліпшення обізнаності
населення України про концепцію сталого розвитку та її переваги перед іншими видами розвитку,
брендінгу сталих напрямів туризму, та розробку механізму фінансування певних дестинацій для покриття
витрат на впровадження ними моделі сталого розвитку.
Особливу увагу з боку держави потрібно приділяти новим напрямам розвитку туризму та супутніх
галузей з огляду на специфічні потреби споживачів. Так, наприклад, уряди скандинавських країн
відреагували на появу нового в світі сегменту «здорових і багатих» (для позначення якого
використовується абревіатура LOHAS – lifestyles of health and sustainability) створенням сприятливого
клімату для бізнес-структур з продажу одягу з тканина зробленої екологічно чистим шляхом без
руйнування довкілля при утилізації; косметики і парфумерії виключно з екологічно чистих матеріалів;
цілих супермаркетів у туристичних дестинаціх (супермаркети Goodstore на острові Sodermalm) з 100%
асортиментом із знаком екологічної якості. Також, ця група споживачів вибирає зелений та екологічний
туризм, піклується, в першу чергу, про навколишнє середовище і готова переплатити за «зелений»
відпочинок і послуги. Вони вибирають більш екологічні способи подорожей, що сприяють зниженню
викидів вуглекислого газу. Представники сегменту LOHAS прагнуть відпочивати в екологічно чистих
зонах, споживати тільки натуральне (органічну продукцію) і жити в готелях, які зроблено із природних і
екологічно чистих матеріалів. Експерти світового ринку вважають, що це преміальний сегмент
найближчого майбутнього в туристичній галузі.
Останнім часом з’явилися принципово нові види туризму –гастрономічний туризм, дегустаційні
тури, тури «city break», велотуризм, волонтерський туризм, тури з метою спостерігання за тваринами,
тури з розміщенням в концепт-готелях (готелі із криги, в шахтах, на дні океану тощо), подорожування на
туристичних потягах та інші [6]. У структурі попиту відбувається зміщення пріоритету зі «стандартних»
турів (наприклад, пляжного відпочинку) на користь спеціальних програм для отримання вражень,
корисного досвіду і переживання від подорожі. При цьому важливі автентичність туру, дотик до традицій
іншої країни; прагнення зрозуміти і відчути іншу культуру, побут. На цих туристів орієнтується рух Slow
Cities, що активно розвивається останнім часом (Cittaslow, зародився в Італії) – спільнота невеликих міст з
населенням до 50 тис., які роблять наголос на збереженні традицій в культурі, архітектурі, їжі
(SlowFoods), навколишньому середовищу тощо.
Особливу популярність набувають екстремальні подорожі: на повітряній кулі, виживання в
джунглях, експедиції в Арктику, на Камчатку. Зростає популярність подієвого туризму. Всі ці напрями
при належному плануванні їх розвитку можуть відповідати всім принципам концепції сталого туризму.
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