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Summary 
In the article on the basis of undertaken authorial studies the system of the estimation of 

competitiveness of tourist enterprises is offered, based on application of method of stiffness 
matrix. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ 
ЕФЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ КРИМУ 

 
Постановка проблеми Ефективне управління туристичною галуззю необхідно 

здійснювати з урахуванням максимально комплексного використання конкурентних 
переваг. Однак, незадовільний еколого - санітарний стан курортів, нераціональне 
використання наявного потенціалу, висока енерговитратність застарілих технологій, які 
використовуються у туристичній сфері, зношеність інфраструктурних компонентів, 
високий рівень навантаження на рекреаційні райони в період курортного сезону, низький 
рівень міжнародного іміджу оказують негативний вплив на рівень 
конкурентоспроможності туристичної галузі Криму. 

Таким чином, об'єктивна реальність соціально-економічного розвитку вимагає 
впровадження науково обґрунтованих підходів до управління туристичною галуззю. 
Концептуально процес підвищення рівня ефективності функціонування туристичної галузі 
можна висловити в ідеї розробки сукупності обґрунтувань комплексних механізмів, які 
дозволять реалізувати стійке управління туристичною галуззю АР Крим.  

Аналіз останніх досліджень. Особливості розвитку туристичної сфери широко 
досліджені у вітчизняній та зарубіжній літературі. Методики визначення рівня 
туристичної привабливості відображені у роботах О. В. Мельника [5]; питання розробки 
стратегій розвитку курортних регіонів — М. Борущака [2]; механізми управління 
реалізацією державних програм у дослідженні у дослідженнях А. А. Чечеля [11]; 
пріоритетні напрями розвитку та реалізації ресурсного потенціалу Криму розглянуто у 
колективній монографії під редакцією В. А. Подсолонко [7]. За наявністю певних 
наукових та практичних результатів щодо вирішення економічних та управлінських 
проблем розробки та реалізації концептуальних стратегій розвитку туристичної галузі, 
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реальністю є багатоплановість, складність і недостатність їх розробки та наявність ряду 
невирішених і дискусійних питань.  

Невирішеність та неоднозначність цих питань визначають актуальність 
проведеного дослідження. Для цього повинно бути вирішено ряд завдань: вивчити 
концепції, стратегії і програми розвитку туристичної галузі Криму; розробити 
оптимізовану концепцію щодо формування державної стратегії розвитку індустрії 
туризму у Криму. 

Виклад основного матеріалу. Стратегічною метою розвитку Автономної 
Республіки Крим являється «досягнення стійкого зростання рівня і якості життя населення 
регіону на основі збалансованої соціально-економічної системи і типу, яка гарантує 
екологічну безпеку, динамічний розвиток економіки і реалізацію стратегічних інтересів 
країни в Чорноморському регіоні». Внаслідок реалізації Стратегії до 2020 року очікується 
збільшення валового регіонального продукту республіки в 1,8 рази в порівнянні з 2010 
роком, продуктивності праці - в 1,8 рази, заробітної плати найманих працівників - у 2,4 
рази, інвестицій в основний капітал - в 3,8 рази [9]. 

Концепція ефективного розвитку туристичної галузі Криму визначає стратегію дій 
і конструктивний принцип, згідно з якими повинні розвиватися господарюючі суб’єкти і 
галузь в цілому, що дозволяє: 

− проаналізувати економічні процеси, що відбуваються в галузі; 
− визначити перспективні напрямки розвитку туристичної галузі та форми її 

найбільш ефективної організації; 
− системно розглядати ресурсозабезпечення і раціональне розміщення 

продуктивних сил; 
− оцінювати джерела фінансування і роль форм власності як факторів, що 

впливають на структуру потреб туризму; 
− сформулювати механізм управління ефективністю використання наявного 

потенціалу туристичної галузі; 
Концепція передбачає виділення конкретних напрямів, у межах яких мають 

обґрунтовуватися завдання стратегії розвитку туристичної галузі. До них відносяться: 
формування позитивного міжнародного іміджу галузі, визначення сприятливого бізнес-
середовища, стимулювання інвестиційної діяльності, сталий підхід до використання 
природних ресурсів, а також формування ефективної системи управління. 

Ретроспективно процес еволюції концепцій розвитку туристичної галузі можна 
розділити на п’ять етапів (рис. 1).  

Перед Великою Вітчизняною війною в Ялті діяли 42 санаторію та будинки 
відпочинку на 5560 ліжко-місць і центральна курортна поліклініка, в яких щорічно 
лікувалося і відпочивало 45 тис. чоловік. Понад 30 тис. чоловік брали щороку міські 
готелі і будинок туриста. Акцент у розвитку рекреації був зроблений на Південний берег 
Криму, і на сьогоднішній момент найбільше число санаторно - курортних комплексів 
розташовано саме в цьому рекреаційному районі. Концепції післявоєнного часу 
передбачали відновлення санаторіїв і приведення в порядок зруйнованих об'єктів [12, С 
190-194].  

У 1980 -х була зроблена спроба ще раз реалізувати Концепцію Кримської 
об'єднаної рекреаційної системи, яка пропонувала: відмовитися від лінійної форми 
освоєння прибережної 2-3 км смуги; перерозподілити народно - господарську діяльність у 
центральні райони; поступове виселення частини жителів приморських територій у Горно 
- Передгірську зону з організацією доставки обслуговуючого персоналу до місць 
прикладання праці швидкісними видами транспорту [10, С. 23-25]. Дана концепція мала 
«утопічний характер і не була реалізована в силу геополітичних змін», які сталися в 1990х 
рр. [1, С. 89-96]. 

Законодавчо на рівні формулювання програма сталого розвитку Криму 
сформульована не була, проте вона активно досліджувалася провідними економістами і 
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була виражена в їхніх працях і дослідженнях [8]. Основними рисами програми були: 
збереження і відновлення ресурсного та екологічного потенціалу регіону, виділення 
пріоритетних галузей господарювання, розвиток громадянської відповідальності та 
соціально-економічне зростання.  

 

  
Рис. 1. Еволюція концепцій розвитку туристичної галузі Криму*  

*складено автором  з використанням [1, 3 ,10, 12] 
 

На сучасному етапі уряд Криму у основних програмних документах (Стратегія 
соціального та економічного розвитку Автономної Республіки Крим на 2011-2020 рр. [9], 
Програма розвитку та реформування рекреаційного комплексу АР Крим [6] та ін.) 
визначив основні елементи реалізації концепції розвитку Криму як цілорічного 
рекреаційного регіону. Основні елементи концепції: мета, завдання, стратегія, критерії 
успіху реалізації та інструменти реалізації. Підгрунтям розробки удосконаленої концепції 
ефективного розвитку туристичної галузі Криму виступають: нормативно – правові акти 
України; програми та постанови Уряду АР Крим; досвід впровадження програм розвитку 
туризму іноземних країн; наукові здобуття вчених, у тому числі екологів (рис. 2).  
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Рис. 2. Приклад концепції розвитку туристичної галузі Криму* 
*складено автором  з використанням [4, 6, 9] 
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Мета Концепції обґрунтування перспектив реалізації потенціалу туристичної галузі Криму в умовах 
росту конкуренції на туристичних ринках, активізації індивідуального неорганізованого туризму, 
зростання вимог до якості запропонованих турпродуктів. 

Завдання Концепції 
− стимулювання лікування та оздоровлення, у якості головних мотивів приїзду в Крим; 
− розширення курортного сезону за рахунок міжсезонних і позасезонних видів туризму; 
−  підтримка інноваційності у туризмі, у вигляді впровадження нових технологій 
обслуговування та організації відпочинку, управлінських нововведень; 
−  залучення висококваліфікованих кадрів; 
−  підвищення рівня диверсифікації туристичних послуг за рахунок інновацій та розвитку 
наявного потенціалу туристичної галузі; 
− підвищення ролі державної політики в сфері туризму, в формі стимулювання інвестицій, 
частого партнерства, державних закупівель, податкових преференцій тощо; 
− екологізація туристичної галузі, а внаслідок цього активізація природно-пізнавального, 
екологічного, сільського туризму, спортивного та екстремального туризму у віддалених, 
малодоступних і менш відомих місцях; 
− легалізація діяльності частих домоволодінь та міні - пансіонатів, які пропонують послуги по 
розміщенню;  
− диспропорцій рекреаційного освоєння територій Криму, як елемент комплексного розвитку 
туристичної галузі; 
− забезпечення відповідності ціни та якості на продукти та послуги туристичної галузі; 
− вирішення проблеми зайнятості населення Криму, та росту платоспроможності і добробуту; 
 стимулювання активного брендінга туристичної галузі у тому числі і за допомогою засобів 
електронної комерції. 

Стратегія 
− перетворення Криму на 
цілорічний курорт 
міжнародного рівня; 
− працевлаштування та ріст 
добробуту місцевого 
населення; 
− структурна перебудова 
туристичної галузі. 

Критерії успіху реалізації 
Концепції 

− кількість туристів, які 
відвідають Крим; 
− доходи туристичної галузі; 
− розвиток інфраструктури та 
супровідних секторів 
економіки. 

Інструменти реалізації Концепції 

− Ухвалення ефективних законів, які сприятимуть туристичної діяльності; 
− Підтримка та захист інновацій на галузевому рівні; 
− Створення спеціальних режимів інвестування, кредитування та оподаткування 
(відродження територій пріоритетного розвитку); 
− Впровадження системи контролю якості надаваних послуг; 
− Формування позитивного іміджу туристичної галузі на національному та 
міжнародному ринках 
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Висновки. Концептуальні підходи до формування концепції ефективного розвитку 
туристичної галузі передбачають виділення конкретних напрямів, у межах яких мають 
обґрунтовуватися завдання та методи їх реалізації. До них відносяться: формування 
позитивного міжнародного іміджу галузі, визначення сприятливого бізнес-середовища, 
стимулювання інвестиційної діяльності, сталий підхід до використання природних 
ресурсів, а також формування ефективної системи управління. 

Таким чином, процес підвищення рівня ефективності функціонування туристичної 
галузі можна висловити в ідеї розробки сукупності обґрунтувань комплексних механізмів, 
які дозволять реалізувати стійке управління туристичною галуззю АР Крим. 

 
Анотація 
В статті розкриті основні концептуальні підходи до формування стратегії 

ефективного розвитку туристичної галузі Криму. Проаналізовано характер еволюції 
концептуальних підходів до розвитку туризму у Криму. Запропонована модель концепції 
розвитку Криму як цілорічного рекреаційного регіону. 

Ключові слова: туристична галузь, концепція, стратегія, ефективний розвиток  
 
Аннотация 
В статье исследованы основные концептуальные подходы к формированию 

стратегии эффективного развития туристической отрасли Крыма. Проанализирован 
характер эволюции концептуальных подходов к развитию туризма в Крыму. 
Предложенная модель концепции развития Крыма как круглогодичного рекреационного 
региона.  

Ключевые слова: туристическая отрасль, концепция, стратегия, эффективное 
развитие. 

 
Abstract 
In the article are examined the basic conceptual approaches to the forming of effective 

strategy for tourism sector development in Crimea. Author analyzed the nature of the evolution 
of conceptual approaches to the development of tourism in Crimea and proposed concept model 
of development of the Crimea as a year-round recreational region. 

Key words: tourism sector, concept, strategy, effective development 
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Тофан М. С. 
 

СИСТЕМА ЗАХОДІВ НАПРАВЛЕНИХ ПРОТИ ДІЇ ВОДНОЇ ТА  
ВІТРОВОЇ ЕРОЗІЇ 

 
Постановка проблеми. Останнє десятиліття ерозія ґрунту є особливо гострою 

екологічною проблемою в Україні. Особливо гостро постає питання збереження, 
раціонального використання земельних ресурсів, як базису сталого розвитку України, в 
умовах відкритого повноцінного ринку землі. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні є потреба зосередити свою 
увагу на вивченні системи заходів направлених проти ерозії, які роками досліджували такі 
вчені: П. Ф. Кулинич, Т. О. Коваленко, М. А. Хвесик, Д. Добряк, А. Третякта інші вчені. 
Проте, окремі питання щодо системи заходів проти дії водної та вітрової ерозії 
залишаються недостатньо висвітлені.  

Формування завдання дослідження. Метою статті аналіз та обґрунтування 
заходів боротьби з водною та вітровою ерозією. 

Виклад основного матеріалу. Ерозія ґрунтів є основним і найбільш небезпечним 
та дестабілізуючим фактором екологічної ситуації на ландшафтах, що призводить до 
забруднення та замулення струмків, річок, ставків, тощо. 

Недотримання технологій і термінів проведення обробітку ґрунту, захисту рослин 
від бур’янів, шкідників та хвороб, застосування хімічних меліорантів, негативно впливає 
на відтворення родючості ґрунтів, загострює проблеми гумусового, агрофізичного та 
меліоративного стану і веде до зниження родючості ґрунтів та ефективності ведення 
рослинництва. Збільшення обсягів виробництва рослинницької продукції за рахунок 
екстенсивної системи землеробства призвела до залучення у сільськогосподарський обіг 
малопродуктивних і деградованих угідь, включаючи схилові землі, піщані масиви тощо. 
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