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РОЗДІЛ 11 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТУРИСТИЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ 

Григорова А.А. 

к.т.н., доцент кафедри інформаційних технологій 

Херсонський національний технічний університет 

Економічне зростання території можливе лише при наявності стратегії 

розвитку, яка визначає особливості конкурентного середовища, інвестиційних та 

інноваційних процесів, специфіки формування зовнішньоекономічних зв’язків. 

Одним з перспективним напрямом, якому слід приділити особливу увагу, є 

розвиток туристичної галузі. 

Незважаючи на складності у використанні туристичного потенціалу, 

необхідно визначати перспективи його використання. У цьому плані одним з 

необхідних аспектів є розробка моделей, в тому числі інформаційних, організації 

туристичної сфери регіону з виділенням територій, які потребують 

першочергової концентрації зусиль та коштів на їх розвиток, резервних 

територій та територій, де розвиток туристичної інфраструктури проводити на 

даний час недоцільно. 

Проблемам управління соціально-економічним розвитком регіонів 

присвячено праці таких вчених як: Благун І., Дмитришин Л., Долішній М., 

Злупко С., Жилєнкова М., Клебанова Т., Талащенко А., Гур’янова Л., Матросова 

Л., Пруднікова Л., Кизим М., Варналій З., Петренко В., Скобелєв В. та ін.  Проте, 

незважаючи на велику кількість наукових праць, проблеми  управління 

розвитком туризму та туристичного потенціалу залишаються недостатньо 

дослідженими і потребують додаткового обґрунтування.  

Наявність туристичного потенціалу – необхідна умова для розвитку 

туризму. Під туристичним потенціалом розуміється вся сукупність природних, 

культурно-історичних та соціально-економічних передумов для організації 

туристичної діяльності на певній території. 

Слід зазначити, що деякі вчені під туристичним потенціалом розуміють 

різницю між фактичною та гранично можливої чисельністю туристів по 

відношенню до туристичного об'єкту.   

Наявності на території унікальних природних або історичних об'єктів в 

даний час не завжди достатньо для розвитку внутрішнього або в'їзного туризму. 

Об'єкти туристичного показу можна створювати штучно, наприклад, за 

допомогою міфології. Вдаючись до різних маркетингових прийомів, можна 

викликати інтерес до туристичної зони. Саме тому оцінка туристичного 

потенціалу повинна бути комплексною. Необхідно брати до уваги не тільки 

туристичні ресурси, а й інші складові туристичного потенціалу, а саме: 

унікальність наявних об'єктів; відмінності в доступності об'єктів; відмінності у 
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щільності розміщення об'єктів в межах території; різноманітність і 

комплексність об'єктів; фізичний стан об'єктів [1]. 

Для грамотного та ефективного управління ресурсним потенціалом 

території необхідно розробити інформаційну технологію, в якій застосувати такі 

параметри його оцінки: 

1) кількісна оцінка ресурсів; 

2) оцінка структури потенціалу, ступінь використання потенціалів 

окремих об’єктів; 

3) оцінка можливостей (в тому числі потенційних) використання ресурсів; 

4) систематичний облік стану туристичних та рекреаційних ресурсів,  

визначення їх вкладу в розвиток туризму регіону (введення системи туристичних 

та рекреаційних кадастрів). 

Аналіз публікацій показав, що для оцінки туристичного потенціалу 

територій пропонуються різноманітні методики. 

Однією з таких методик є методика оцінки величини та ефективності 

туристичного потенціалу[2]. В цій методиці розглядають такі показники: 

− сумарний обсяг ресурсів туристичного потенціалу; 

− величина туристичного потенціалу; 

− показник реалізації туристичного потенціалу. 

Сумарний обсяг ресурсів туристичного потенціалу територій характеризує 

максимально можливий обсяг туристичних ресурсів, якими володіє територія на 

даний момент часу. Туристичний потенціал, будучи змінною величиною, 

залежить від кількісних та якісних характеристик туристичних ресурсів, якими 

володіє територія [3].  

Кількість туристичних ресурсів відноситься до екстенсивного фактору 

нарощування туристичного потенціалу. Продуктивність туристичних ресурсів як 

визначальна якісна характеристика відноситься до інтенсивних факторів. 

До чинників, які забезпечують відтворення туристичного потенціалу 

території, відносять ті, які сприяють збільшенню кількості та поліпшення 

якісних параметрів туристичних ресурсів. 

Величина туристичного потенціалу являє собою максимально можливий 

обсяг виробництва і реалізації туристичних послуг при даній кількості і якості 

наявних туристичних ресурсів в умовах, що забезпечують найбільш повне їх 

використання. Даний показник характеризує максимально можливу віддачу 

туристичного потенціалу. 

Показник реалізації туристичного потенціалу відбиває досягнутий рівень 

його використання та характеризує фактичну віддачу туристичних ресурсів. 

При аналізі туристичного потенціалу території оцінці може підлягати 

загальна величина туристичного потенціалу або його активна частина, тобто всі 

елементи туристичного комплексу регіону [4]. 

Комплексну оцінку туристичного потенціалу території доцільно 

проводити за допомогою економічних методів, що дозволяють вибрати єдині 

вартісні одиниці, і здійснювати аналіз шляхом розрахунку потенційного 

валового доходу за умови найповнішого використання туристичного потенціалу. 
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Це можливо за допомогою оцінки сумарної величини туристичних витрат 

та вивчення їх розподілу між різними підприємствами, що обслуговують 

туристів. Значна труднощі при їх проведенні полягає в необхідності обробки 

великого обсягу первинної інформації, що динамічно змінюється. 

Кількісним виразом туристичного потенціалу може служити певне число 

туристів, що розміщуються на даній території без шкоди навколишньому 

середовищу, історико-культурним об'єктам, місцевому населенню, якості 

відпочинку, а також розвитку інших галузей господарства. На даний момент ці 

дані є досить суб’єктивними. Але можна розглянути декілька моделей та 

проаналізувати отримані дані, змінюючи параметри моделей. 

Можлива і вартісна оцінка туристичного потенціалу, в першу чергу, його 

основної складової – туристичних ресурсів [5]. Що також є динамічною зміною.  

При аналізі туристичного потенціалу території необхідно оцінити 

ефективність його використання. В даний час завдання оцінки ефективності 

використання туристичного потенціалу території для розвитку туризму ще чекає 

свого рішення. Виникає питання, що саме розуміти під терміном «ефективність» 

та його кількісним визначенням. Наприклад, критерій ефективності 

використання туристичного потенціалу території Ке може бути представлений у 

вигляді наступного співвідношення: 

Ке =   
Еп

Зп
, 

де Еп – ефект від реалізації територіального туристичного потенціалу; 

      Зп – витрати, які потрібні для досягнення Еп. 

У свою чергу, Еп може бути представлений у вигляді суми двох складових, 

одна з яких характеризує внесок туризму в рішення регіональних і державних 

проблем, а інша – реакційний ефект, тобто різницю між станом туризму на 

початку і в кінці туристичного циклу. Що стосується необхідних витрат Зп, то 

вони залежать від специфіки конкретних заходів по реалізації потенціалу та 

можуть бути визначені за методиками розрахунків ефективності інвестиційних 

проектів [6]. 

Інша методика оцінки туристичного потенціалу територій, орієнтована на 

застосування національних парків та передбачає виділення основних 

компонентів туристичного потенціалу, що підлягають оцінюванню. Ці 

компоненти доцільно поділити на дві основні групи [7]:  

1) природні та культурні ландшафти;  

2) кошти та умови здійснення турів (програм, екскурсій). 

Критеріями оцінки компонентів природних та культурних ландшафтів в 

першу чергу повинні служити їх походження та історія, унікальність, ступень 

збереження та можливість реконструкції. 

Деякі компоненти  можна оцінити кількісно, але для отримання 

підсумкової, сумарною оцінки, в даній методиці рекомендовано переводити всі 

кількісні оцінки в якісні. Пропонуються звичайні градації якісної шкали такі, як: 

«дуже низький, низький, середній, високий, дуже високий». Але якісна шкала 

може містити додаткові градації [8]. 
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Для аналізу та оцінки туристичного потенціалу будь-якої території має 

сенс проводити порівняльну оцінку:  

1) оцінювати фіксований набір компонентів потенціалу; 

2) використовувати для розрахунку підсумкової оцінки якісні шкали 

(бальна форма);  

3) залучати до порівняльної оцінки необхідну кількість об'єктів оцінки;  

4) чітко позначати територіальні рамки порівняння. 

Автори методик пропонують оцінювати туристичний потенціал території 

за таким планом [9]: 

1) Скласти перелік привабливих об'єктів історичної спадщини. 

2) Визначити унікальні природні об'єкти та об'єкти, що пов'язані з 

культурним ландшафтом. 

3) Скласти перелік популярних місць, обраних населенням для відпочинку, 

та визначити критерії популярності. 

4) Зробити висновок про характер туристично-рекреаційного потенціалу 

регіону: 

− які види елементарних рекреаційних або туристичних занять можуть 

мати місце в межах регіону; 

− які об'єкти вже активно використовуються в туризмі; 

− які види туризму мають найбільші перспективи для розвитку при 

наявності коштів; 

− які нові маршрути можуть бути запропоновані; 

− які унікальні туристичні послуги можуть бути запропоновані; 

− які проблеми обмежують використання природного і культурно-

історичного потенціалу території. 

Аналіз існуючих методик оцінки туристичного потенціалу територій 

показує, що бальна оцінка туристичного потенціалу територій є найбільш 

доцільною для застосування інформаційних технологій[10]. 

В даній методиці, виходячи зі структури туристичного потенціалу, 

оцінюються такі компоненти, як: природні, історико-культурні та соціально-

економічні. Інші компоненти враховуються при коригуванні отриманих 

результатів [11]. 

Туристичний потенціал оцінюється з точки зору найбільш масових форм 

туризму (оздоровчого, пізнавального, спортивного, лікувального). В якості 

суб'єкта розглядається абстрактний турист (середньостатистичний), який 

проживає за межами території. 

Величину природного та історико-культурного компонентів туристичного 

потенціалу пропонується вимірювати на основі цінності спадщини території. 

Незважаючи на те, що не всі природні та історико-культурні компоненти 

відносяться до актуальних туристичних ресурсів та не всі здатні стати ними в 

найближчому майбутньому, можна говорити про те, що туристичний потенціал 

пропорційний цінності спадщини території [12]. 

Для того, щоб зробити кількісну оцінки туристичного потенціалу 

необхідно знати: об'єкти спадщини, які чітко зафіксовані в нормативних 
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документах та доступних літературних джерелах; рівень їх порівняльної 

значущості (оцінка в балах). При цьому значення таких чинників, як клімат, 

рельєф та інші можна враховувати за допомогою коефіцієнтів. 

При оцінці соціально-економічного компонента туристичного потенціалу 

враховують транспорт та спеціальну туристичну інфраструктуру, що впливають 

на розвиток різних видів туризму. Для оцінки ролі транспорту ключовим 

критерієм може служити щільність транспортних магістралей, що характеризує 

рівень доступності різних територіальних об'єктів. Туристична інфраструктура 

оцінюється на основі розрахункового показника, що відображає ставлення числа 

підприємств розміщення та харчування до чисельності населення території [13]. 

При розрахунку для природного компонента об'єктів місцевого значення 

присвоювався – 1 бал, регіонального – 2 бали, державного – 3 бали, 

зарезервованим об'єктам – 1 бал. Додатково вводилися коефіцієнти за такими 

чинниками:  

1) відношення площі особливо охоронюваних природних територій до 

загальної площі території;  

2) комфортність клімату;  

3) ландшафтна привабливість;  

4) рівень природно-вогнищевих захворювань;  

5) популярність географічних об'єктів на території (розраховується на 

основі частоти згадок в енциклопедичних джерелах). 

При розрахунку (в балах) історико-культурного компонента враховується 

не тільки значимість об'єктів, а й функціональна різноманітність нерухомих 

об'єктів. Цей показник оцінюється за допомогою коефіцієнтів, виходячи зі 

ступеня привабливості об’єкта для туристів[14]. 

Для розрахунку коефіцієнта популярності географічних об'єктів на 

території рекомендується використовувати одне з найбільш повних 

енциклопедичних видань країни або регіону. Кожна енциклопедична стаття 

оцінюється в 5 балів, згадка про неї – 1 бал. Якщо про об'єкт була згадка, 

додається пропорційна частка балів. Потім підсумкове число балів враховується 

при визначенні коефіцієнта [15]. 

Розрахунок рівня розвитку туристичної інфраструктури проводиться 

підсумовуванням двох чисел: ставлення числа колективних об'єктів розміщення 

до тисячі чоловік місцевих жителів та ставлення числа підприємств харчування 

до десяти тисячам осіб місцевого населення. 

Підсумковий результат представлено як частку кожної конкретної 

території в природному, історичному та соціально-економічному компонентах 

потенціалу. 

Методика оцінки потенціалу культурного туризму запропонована 

П.С. Ширинкиним [16] застосовується для розрахунку потенціалу території з 

одним головним туристичним центром та декількома неосновними. Методика 

враховує роль природних об'єктів у формуванні культурного середовища 

території.  

На наш погляд, дана методика є найбільш доцільною при застосуванні 

інформаційних технологій для аналізу туристичного потенціалу території. 
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Застосуємо цю методику для оцінки туристичної привабливості Херсонської 

області.  

Першим кроком при розробці інформаційної технології аналізу 

туристичного потенціалу Херсонської області є проведення дослідження, збір та 

аналіз даних. 

Проведений SWOT- аналіз визначив сильні та слабкі сторони, можливі 

зовнішні впливи (можливості та загрози) на подальший соціальний та 

економічний розвиток Херсонської області. 

Дослідження показало, що Херсонщина має значні можливості щодо 

розвитку туристичного потенціалу. Поєднання можливостей рекреаційних зон 

Чорноморського та Азовського узбережжя із можливостями використання 

національних парків, зеленого туризму та екологічно чистого харчування 

створює порівняльну перевагу як для розвитку туристичної галузі. 

Комфортні мікрокліматичні умови, різноманітний ландшафт, унікальна 

флора та фауна, історико-культурна спадщина, розвинута мережа транспортного 

сполучення, достатні природно-оздоровчі ресурси сприятимуть зростанню 

привабливості території. Зростання інтересу населення України та іноземних 

туристів насамперед до етнографічного, екологічного, сільського «зеленого», 

історико-культурного та інших видів туризму підвищить популярність наявних 

курортних та рекреаційних зон, об’єктів історико-культурної спадщини, 

природно-заповідного фонду, винного та сільського «зеленого» туризму області. 

SWOT-матриця дозволяє виявити взаємозв’язки між «внутрішніми» 

(сильні та слабкі сторони) та «зовнішніми» (можливості та загрози) факторами, 

які мають стратегічне значення для Херсонської області. Такі взаємозв’язки 

дозволяють сформулювати порівняльні переваги, виклики та ризики, які є 

основою для стратегічного вибору – формулювання стратегічних та операційних 

цілей розвитку.  

Здійснене районування показує не тільки різноманітність, неоднорідність 

та нерівномірне розміщення рекреаційних ресурсів, але й залежність стану 

їхнього використання, від соціально-економічних умов, які стимулюють або 

обмежують його. При цьому необхідно враховувати екологічні чинники 

рекреаційного природокористування, які можуть докорінно змінювати уявлення 

про наявний рекреаційний потенціал. 

Херсонська область має приблизно 15,5% усіх Українських морських 

пляжів, а приймає тільки 5% рекреантів які відпочивають на морському 

узбережжі і 2,5% в інших місцях області. Це свідчить про великий 

нереалізований потенціал туристичної галузі Херсонщини. Область посідає 

шосте місце в Україні по забезпеченості рекреаційними ресурсами на душу 

населення, і при цьому 22 за ефективністю використання. За показниками 

природно-антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси Херсонської області 

уступають лише Закарпатській області . 

Необхідно зазначити, що в туристичній діяльності в Херсонській області 

відбуваються позитивні зрушення. Інвестори оцінили можливі прибутки з 

туризму. Великою проблемою туристичного комплексу Херсонщини є мала 

тривалість туристичного сезону. Опитування представників влади та робітників 
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туристичної сфери свідчить, реально на повну потужність туристичні заклади 

Херсонщини завантажені не більше 2 місяців на рік. Враховуючи реальну 

тривалість літа 3,5 місяці галузь працює менше ніж на 50% своєї потужності. До 

1991 року туристичні заклади Херсонщини були завантажені протягом 5 місяців 

на рік. 

Значною проблемою в туристичній діяльності краю є транспортне 

забезпечення. Основний обсяг перевезень туристів здійснюють автотранспорт та 

залізниця (85% і 15%). В області підтримуються найінтенсивніші у плані 

перевезень туристів автошляхи: Херсон – Генічеськ, Херсон – Каховка, Херсон 

– Асканія-Нова, Херсон – Скадовськ – Лазурне – Залізний Порт. 

Важними критеріями кількісної оцінки туристичного потенціалу території 

пропонується розглядати такі фактори: 

1) Транспортна віддаленість – розраховується в кілометрах від вихідної 

точки початку більшої частини усіх туристичних маршрутів. Від 

територіального центру м. Херсону до території, що цікавить туристів, 

туристичних об'єктів та туристичних ресурсів.  

2) Рівень туристської інфраструктури та сервісу. Будь-які туристичні 

об'єкти природного або історико-культурного плану будуть безперспективні для 

відвідування при відсутності або слабкому рівні інфраструктури та сервісу. 

Обов'язковою частиною повноцінного туристичного продукту та його складових 

є хоча б мінімально необхідний рівень туристичної інфраструктури, сервісу 

тощо.  

3) Перелік туристичних ресурсів – розраховується методом простого 

додавання туристичних ресурсів території. Складається кадастр туристичних 

ресурсів території та проводиться повна інвентаризація туристичних ресурсів. 

Особлива увага приділяється ресурсам та їх стану, які вже включені в діючі 

туристичні маршрути. 

4) Просування туристичної території – на сьогоднішній день один з 

найважливіших показників в туризмі.  

Формула оцінки потенціалу виглядає наступним чином: 

К𝑚 =
(ΣДк)∗(кп+кмпр+кмр+кмп+кмр+кнп+кф+⋯+кі+кр)

Куд
,  

де ΣДк – сума пам’яток;  

кп – різноманітність транспортних шляхів; 

 кмпр – різноманітність місць прибуття;  

кмр – місця розміщення;  

кмп – місця  харчування;  

кдр – центри дозвілля та розваг;  

кнп – народні промисли, сувеніри, шопінг;  

кф – фестивалі та туристичні події; 

 ки– інформаційне забезпечення;  

кр – популярність території в літературних джерелах;  

кі – відкритий коефіцієнт, який при необхідності додається при проведенні 

оцінки;  
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Куд– час, за який можна дістатися від міста до територіального центру. 

Кожен коефіцієнт пропонується оцінити за такою бальною системою. Для 

простоти підрахунку кожному елементу туристичного продукту (готель, 

туристичний об’єкт, ресторан, вид транспорту тощо) присвоюється 1 бал. Бали 

підсумовуються по кожному коефіцієнту та потім множаться на 0,1. Множник 

0,1 обраний довільно (в подальшому використані інформаційної технології може 

бути змінений), з метою – зменшення показників, рівнозначного спрощення 

розрахунків та отримання порядкових значень показників, зручних для роботи 

дослідника. Це правило не поширюється на пам'ятки. Кожному ресурсу, об'єкту, 

пам'ятнику, незалежно від стану та значущості присвоюється 1 бал.  

Розрахунок  коефіцієнту різноманітності транспортних шляхів проведемо 

за формулою: 

кп =
L

√SH 
, 

де L – загальна довжина транспортних шляхів;  

S – площа території;  

H – чисельність населення. 

 

Рис. 1. Розрахунок  коефіцієнту різноманітності транспортних шляхів для 

кожного району Херсонської області 

Аналогічно були розраховані інші показники та визначено рейтинг за 

показником туристичного потенціалу. 

Отримані результати можуть стати основою для територіальної 

диференціації Херсонської області за ознакою та в перспективі можуть стати 

основою для розробки концепцій, програм та стратегій з розвитку регіонального 

туризму. 

Проведений аналіз демонструє, що для розвитку туристичної галузі в 

Херсонській області, доцільно вкладати як державні, так і приватні інвестиції. 

Оцінивши потенціал культурного туризму, кожен район зможе цілеспрямовано 

зайнятися оптимізацією свого рейтингу (за винятком коефіцієнта віддаленості). 
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Таблиця 1 

Місто/район Оцінка 

потенціалу 

Херсонська область 471,60 

Каховський 11,05 

Голопристанський 7,77 

Олешківський 7,31 

Скадовський 6,21 

Генічеський 6,04 

Бериславський 5,26 

Білозерський 2,61 

Чаплинський 1,29 

Нововоронцовський 0,65 

Великоолександрівський 0,23 

Каланчацький 0,07 

Великолепетиський 0,05 

 

Райони, що мають низькі оцінки можуть розраховувати на підвищення в 

рейтингу в разі проведення програм внутрішньо регіональної оптимізації, що 

включає вирішення інфраструктурних питань, рівень інформатизації, розробку 

та реалізацію нових культурних проектів.  
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