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У статті розглядається сутність туристичного іміджу регіону, його роль у

підвищенні конкурентоспроможності та забезпеченні реалізації стратегічних

планів та чинників  його формування. Доведено, що конкурентоспроможність є

одним із основних факторів у формуванні іміджу країни та регіону.

Проаналізовано найбільш відомі рейтинги, що ілюструють

конкурентоспроможність країни на міжнародній арені. Визначено основні

чинники формування позитивного іміджу регіону як осередку туризму. На

прикладі діяльності регіональної влади Херсонської області розглянуто

інструменти розвитку позитивного туристичного іміджу регіону.

Ключові слова: туристичний імідж регіону, конкурентоспроможність,

регіон, туристична галузь, ринок туристичних послуг.

Mykolaychuk Mykola,

Gavrish-Musafir Anna,

FACTORS OF FORMING

OF POSITIVE TOURIST IMAGE OF REGION

Essence of tourist image of region is examined in the article, it’s role on the

increase of competitiveness and providing of realization of strategic plans and factors

of its forming. It is well-proven that competitiveness is one of basic factors in

forming of image of country and region. The most known ratings which illustrate the
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competitiveness of country in the international arena are analysed. The basic factors

of forming of positive image of region, as cells of tourism, are found. On the example

of activity of regional executives of the Kherson area the instruments of development

of positive tourist image of region are considered.
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market of tourist services.
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ФАКТОРЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЗИТИВНОГО

ТУРИСТИЧЕСКОГО ИМИДЖА РЕГИОНА

В статье рассматривается сущность туристического имиджа региона, его

роль в повышении конкурентоспособности и обеспечении реализации

стратегических планов и факторов  его формирования. Доказано, что

конкурентоспособность является одним из основных факторов в формировании

имиджа страны и региона. Проанализированы наиболее известные рейтинги,

которые иллюстрируют конкурентоспособность страны на международной

арене.

Определены основные факторы формирования позитивного имиджа региона

как ячейки туризма. На примере деятельности региональной власти Херсонской

области рассмотрены инструменты развития позитивного туристического

имиджа региона.

Ключевые слова: туристический имидж региона, конкуренто-

способность, регион, туристическая отрасль, рынок туристических услуг.

Постановка проблеми. В умовах жорсткої конкуренції за лідерство у

світовому співтоваристві зростає роль позитивного враження не тільки про

країну в цілому, а й про окремі регіони, з якими ця країна може уособлюватися

у свідомості іноземців. При цьому в міжнародній економіці переважно

регіонами вважаються групи країн, які сформовані за територіальною ознакою
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або на основі стійких економічних зв’язків. В країнах з великою територією та

чисельністю населення виділяються регіони і на національному рівні. До таких

країн належить і Україна, в якій основними адміністративно-територіальними

одиницями є області. За своїми територіальними ознаками, наявністю

природних ресурсів, населенням вони не поступаються деяким країнам світу.

Тому для швидкого відновлення та подальшого розвитку економіки України,

підвищення її конкурентоспроможності необхідно активізувати процеси

відродження та переходу до сталого розвитку кожного з регіонів.

Для європейських постсоціалістичних країн найбільш прийнятними

вважають чотири парадигми  регіонального розвитку [1, с. 26–27]: регіон як

квазікорпорація передбачає формування кластерів, можливість конкурувати з

транснаціональними корпораціями, залучення інвестицій та концентрацію

ресурсів, що дозволяє завдяки саморозвитку позитивно впливати на розвиток

інших регіонів та всієї країни; регіон як ринок потребує значних досягнень d

організації збуту продукції, формуванні ринкового середовища; регіон як

квазідержава передбачає генерування і накопичення фінансових ресурсів для

самодостатнього розвитку; регіон як соціум, який набуває популярності й

передбачає надання особливої уваги ментальності населення, його історичним

цінностям.

В залежності від особливостей регіонів, обраних ними парадигм та

стратегій розвитку виникає необхідність формування певного іміджу регіонів,

який сприятиме реалізації стратегічних планів. В розв’язанні цієї проблеми

значну роль має відігравати регіональна влада.

Аналіз останніх досліджень Проблеми регіонального управління були і

залишаються об’єктом уваги багатьох вчених, відображені у наукових працях

Г. Атаманчука, В. Бакуменка, В. Бодрова, О. Лебединької, В. Мамонової, В.

Ромата, І. Розпутенка, М. Чумаченка. Ґрунтовні дослідження з використання

інноваційних форм регіонального розвитку відображені у публікаціях Д. М.

Стеченко, формуванню потенціалу регіонального розвитку найбільшу увагу

приділяв І. М. Школа, питанням кадрового та фінансового забезпечення
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регіонального розвитку – О. Грішнова, інвестиційні процеси та механізми

державного управління ними висвітлені у наукових працях І. Бланка, А.

Мерзляк, А. Музиченко, В. Федоренко. Теоретичні та практичні аспекти

управління міжнародною конкурентоспроможністю переважно досліджуються

на рівні національної економіки або підприємства. Однак недостатньо

розробленими залишаються теоретичні аспекти  підвищення регіональні

конкурентоспроможності, особливо формування іміджу, який необхідний для

реалізації певної стратегії розвитку регіонів.

Тому метою цієї статті є наукове обґрунтування ролі туристичного

іміджу регіону у підвищенні конкурентоспроможності, забезпеченні реалізації

стратегічних планів та чинників його формування.

Виклад основного матеріалу. У сучасному глобалізованому світі

безпосередній вплив на внутрішній економічний розвиток справляє міжнародне

економічне середовище. Відтак, для визначення шляхів підвищення

конкурентоспроможності регіону необхідно розглянути сутність цієї категорії.

Вже більше ніж чверть століття досліджується конкурентоспроможність країн

світу та визначаються відповідні рейтинги. Хоча одностайної думки щодо того,

хто саме конкурує (країни чи окремі підприємства?) досі не існує. Найбільш

прийнятним є визначення конкурентоспроможності країни, яке узгоджує різні

точки зору – це спроможність створювати та підтримувати умови, які

забезпечують можливість національним підприємствам вести конкурентну

боротьбу з підприємствами інших країн, а конкурентоспроможність

підприємства характеризує саме його здатність успішно суперничати на певних

сегментах ринку за обмежений попит споживачів [2, с. 98].

Конкурентоспроможність країни по суті є конкурентоспроможністю

національної економіки, вона формується у внутрішньому середовищі країни

внаслідок змагання між різними суб’єктами господарювання та взаємодії

суб’єктів економічних відносин, що потребує органічного поєднання інтересів

суб’єктів різних рівнів [3, с. 14−15]

199



Регіональна економіка є складовою національної, відповідно сутність

конкурентоспроможності регіону полягає у здатності створити сприятливі

умови для успішної конкуренції суб’єктів господарювання регіону з

виробниками продукції та послуг інших регіонів та країн.

При визначенні рейтингів конкурентоспроможності країн

використовують різні методики. Серед найбільш відомих − щорічні звіти, які

представляються на всесвітніх економічних форумах (ВЕФ) у Швейцарії

(Женеві). У звітах ВЕФ про глобальну конкурентоспроможність

використовуються одночасно два підходи, які доповнюють один одного [2, с.

99−106].

Перший індекс оцінює переважно можливості подальшого зростання

конкурентоспроможності (GCI) і має три складові:

 індекс макроекономічного середовища (МЕІ);

 індекс технології (TNI);

 індекс державних інститутів (РІІ).

Стан макроекономічного середовища оцінюється на основі показників

макроекономічної стабільності, кредитного рейтингу та витрат уряду. При

визначенні індексу технологій використовуються підіндекси інновацій,

передачі технологій та інформаційно-коммунікаційних технологій. Складовими

індексу державних інститутів є оцінка законодавства та корупції.

Більшість з цих показників залежить від державної політики.

Другий індекс (МІСІ) відображає мікроекономічну

конкурентоспроможність суб’єктів господарювання кожної країни, складається

із двох компонентів: досконалість стратегії і тактики компаній та якість

національного бізнес-середовища.

Конкурентоспроможність товару та підприємства вважають основними

чинниками впливу на конкурентоспроможність національної економіки. Ці

чинники залишаються найбільш вагомими і на регіональному рівні. Але

джерела економічного зростання на регіональному рівні частіше деталізують:

забезпечення природними, трудовими, фінансовими ресурсами, виробничими
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потужностями, сучасна організація виробництва, впровадження інноваційних

форм розвитку, структурні зрушення [4, с. 25; 5, с. 20].

Маркетинговий механізм пропонують використовувати переважно при

управлінні регіональним природокористуванням [6].

Проте, суттєвий вплив на формування людського капіталу регіону,

можливість залучення інвестицій, збільшення попиту на туристичні послуги

регіону здійснює існуючий імідж регіону. Але його формуванню приділяється

недостатньо уваги.

Теоретичні та практичні аспекти іміджу досліджувались стосовно

державної установи. Науковці розглядають взаємозв’язок іміджевих систем:

імідж держави, державної установи, державного службовця та галузі [7, с. 138].

На наш погляд, в цій системі бракує іміджу регіону, якій має буди особливим,

віддзеркалювати не тільки бажані риси держави, але й відмінності регіону,

привабливість його природних ресурсів, надбання та можливості у подальшому

розвитку певних видів діяльності.

Для реалізації стратегічних планів розвитку регіонів необхідно

сформувати кожному з них ідеалізований імідж, який відображатиме цільову

комплексну уяву про нього, висвітлюватиме особливі риси, досягнення,

відкритість, доброзичливість та інші необхідні властивості.

Регіон – складна багатогалузева система, складовими якої є

промисловість, сільське господарство, сфера послуг. Особливу роль у цій

системі відіграють населення та влада.

Імідж промислового комплексу переважно залежить від

конкурентоспроможності промислової продукції та підприємств, які її

виробляють. У промислово розвинених регіонах переважно високий рівень

ВРП на одну особу населення.

Певну уяву про сільськогосподарський комплекс регіону надає

інформація про  його роль у забезпеченні сільськогосподарською продукцією

населення України, особливу якість певних видів продукції (наприклад,

херсонські кавуни).
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Наслідком позитивного іміджу промисловості та сільського господарства

регіону має стати залучення інвестицій. Але на рішення інвесторів суттєво

впливає імідж регіональної влади, відповідних державних установ.

Ще більшого значення набуває позитивний імідж владних структур

регіону при необхідності звернути увагу на можливості рекреаційно-

курортного комплексу. Суттєвий внесок у створення позитивного іміджу

вносить і населення регіону.

До регіонів, стратегія яких передбачає стрімкий розвиток рекреаційно-

курортного комплексу, належить і Херсонська область, а одним з головних

завдань реалізації цього стратегічного напряму є формування іміджу

Херсонщини як європейського осередку туризму  [8, розділ 6].

Теоретичні засади формування певного іміджу найбільш розроблені

стосовно політичних діячів.  У здійсненні цього процесу виділяють три етапи

[7, с. 40]:

 виявлення вимог аудиторії;

 визначення характеристик, сукупність яких створює бажаний імідж;

 втілення обраних характеристик у певних символах (візуальних,

вербальних, дієвих).

Така схема може використовуватись і для формування позитивного

іміджу регіону.

На першому етапі  попри наявність індивідуальних уподобань та

відповідних вимог у кожного споживача туристичних послуг загальний «образ»

регіону, що їх приваблює, має бути таким – це «райський куточок», в якому

радо зустрічають і забезпечують відпочинок, якого очікує кожен турист.

Для створення такого «образу» необхідно забезпечити приємну

подорож, комфортне перебування, гарне харчування, організацію дозвілля.

Виходячи з цього, регіон, який прагне стати осередком туризму, має

задовольняти такі очікування потенційних туристів:

 привабливі природно-кліматичні умови;

 біологічне різноманіття;
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 наявність комфортабельних лікувально-оздоровчих закладів, пансіонатів,

готелів;

 можливість вживання різноманітної екологічно чистої продукції (м’ясо-

молочні продукти, овочі, фрукти);

 надання широкого спектру послуг як для пасивного, так і активного

відпочинку, який передбачає ознайомлення з історично-культурними

цінностями, полювання, рибну ловлю, дайвінг та ін.;

 зручність подорожування (можливість використання різних видів

транспорту, якість доріг та ін.);

 безпечність перебування на певній території;

 позитивне відношення до туристів населення регіону.

Чинники формування позитивного іміджу регіону представлені на рис.1.

Туристична галузь є невід'ємною складовою національного і світового

ринку і розглядається як перспективний напрям. Розвиток туризму став

можливим завдяки науково-технічному прогресу суспільства, тобто створенню

інфраструктури ринку.
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Рис. 1. Чинники формування позитивного іміджу регіону як осередку

туризму

Якщо акцентувати увагу тільки на ринку послуг, то цей ринок стрімко

розвивається і є на даному етапі розвитку суспільства перспективним, тому що

держава може досягнути високого рівня економічного росту завдяки частці
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послуг у валовому національному доході. Розвиток туризму за принципами

сталості може бути забезпечений завдяки дії механізмів регулювання ринку в

цілому та кожного його елементів. Ці елементи можна розглядати одночасно і

як окремі інструменти ринкового механізму регулювання економічних відносин

в певному сегменті споживчого ринку, і як важливі умови ближнього оточення

розвитку суб'єктів туристичного бізнесу.

Інституційній структурі проектів з місцевого економічного розвитку в

останні роки приділялось достатньо багато уваги. Частково це пов’язано з

появою нових інституцій з питань економічного розвитку на місцевому і

регіональному рівнях. Структура програм розвитку туризму відрізняється

залежно від того, чи таку програму проводить організація рівня одного з

регіонів країни (місцева або міська) чи загальнодержавного рівня. В одних

випадках ці організації лише координують різні види діяльності в

громадському або приватному секторі, в інших – вони бувають фактичними

авторами і виконавцями проекту. Програма розвитку туризму повинна

спричинити тривалі й незворотні зміни у місцевій економіці, щоб ця економіка

краще служила регіональним цілям.

Розвиток туризму – це процес розбудови відповідних інституцій. І тому

він вимагає створення систем планування та інституцій, які б могли керувати

процесом розвитку туризму упродовж тривалого періоду. Наявність інституції,

яка б конкретно відповідала за координування кожного етапу програми

розвитку туризму, є неодмінною умовою [10, c. 145]. Для розробки стратегії

розвитку, як і для самого процесу розвитку, потрібні фінансові ресурси,

технічні знання, організаторські здібності та творча уява. Модель планування

або підхід не менш важливі, ніж сам процес.

Організацію, що координує місцеву або регіональну програму розвитку

туризму, потрібно представити як набір функцій у межах якоїсь структури, а не

як окрему установу, що сама виконує усі завдання [11, c. 334]. Звичайно, існує

чимало різноманітних ефективних організаційних схем. Вибір тієї або іншої

організаційної форми залежить від розміру конкретного міста або регіону та від
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того, наскільки місцеві інституції обізнані й досвідчені у питаннях розвитку

туризму. Рішення на користь якоїсь конкретної організаційної форми повинне

ґрунтуватись на аналізі можливої ролі кожної з місцевих інституцій у реалізації

тієї стратегії розвитку, яку обере місцева громада або регіональна влада.

Важливою умовою, яка забезпечує успіх місцевій/регіональній організації

з розвитку туризму, є активний постійний пошук нових напрямів туристичної

діяльності. Щоб мати неперервний успіх, ця організація повинна неспинно

рухатися уперед, визначаючи нові проекти та види туристичного бізнесу, які

допоможуть їй досягнути поставлених цілей.

Розвиток ринку туристичних послуг має важливе соціально-економічне

значення залучення інвестицій у туристичну галузь, зайнятість населення,

використання туристичних ресурсів для розвитку інфраструктури туризму.

Основними учасниками ринку туристичних послуг є також органи державної

влади, а якщо говорити про розвиток галузі у певному регіоні, то такими можна

назвати органи місцевого самоврядування.

Для залучення туристів з інших регіонів України та зарубіжжя важлива

цілеспрямована дія засобів масової інформації, їх головне завдання полягає у

пропагуванні природно-кліматичних особливостей та різноманіття послуг, що

надаються туристам, гостинність мешканців регіону.

На жаль, лише іноді позитивно презентують Україну наші спортсмени,

але більше нашу країну знають по різним катастрофам, аваріям. Те ж саме

стосується і регіонів.

У кожному випуску новин розповідають про аварії на дорогах та

демонструють їх жахливі наслідки, що не тільки залишає негативне враження

про нашу країну, але й негативно впливає на стан здоров’я та тривалість життя

населення. Попри незалежність ЗМІ, треба пам’ятати про велику силу слова та

наслідки необережних висловлювань, які можуть спричинити міжнародні

конфлікти, породити зневіру у можливість безпечного життя та підштовхнути

людину до самогубства. Тому журналісти несуть моральну відповідальність за

соціальні наслідки їх репортажів та публікацій. Було б корисніше інформацію
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про аварії на дорогах надавати у спеціальних програмах або телеканалі для

водіїв, який би аналізував причини аварій, нагадував основні правила

безпечного руху, висвітлював інші важливі для власників автомобілів проблеми

та знайомив їх з корисною інформацією.

Населення країни має отримувати більше позитивної інформації: про

поліпшення доріг, появу нових туристичних маршрутів, враження

відпочиваючих у різних регіонах, що зацікавить мешканців різних куточків

країни, спонукатиме до ознайомлення з принадами інших регіонів, більш

детального вивчення можливостей відпочинку  в них вже на спеціалізованих

сайтах  країни або регіонів.

Певне уявлення про регіони створюється і під час участі їх у різних

міжнародних туристичних виставкових та презентаційних заходах. Запорукою

результативності популяризації туристично-рекреаційних можливостей області

є  підготовка якісної змістовної інформації, участь у заходах представників

влади та позитивне враження від спілкування з ними. Для цього треба

здійснювати кадрову політику, яка сприятиме професійному кадровому

забезпеченню рекламно-інформаційної діяльності, державного управління.

Практика Херсонської області свідчить про ефективність проведення з

метою просування туристичного продукту регіону на загальнодержавному та

міжнародному рівнях рекламно-інформаційних турів для представників

туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених

організацій. Стратегією розвитку туризму області також передбачено крім

підтримки інформаційного забезпечення WEB-сторінки «Херсонщина

туристична», розповсюдження через загальнодержавні та місцеві ЗМІ програм і

статей з популяризації історико-культурної спадщини, природно-рекреаційного

потенціалу регіону; співпраця з регіональними та міжнародними організаціями,

які сприяють розвитку туризму;  сприяння у проведенні туристично-

спортивних заходів.

Певну інформацію про регіон надають і представники населення регіону,

які відпочивають за кордоном. Своєю поведінкою (іноді нахабною) вони
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пливають на уяву мешканців інших країн про санітарний стан місць відпочинку

та доброзичливість населення.

Дуже важливо підтвердити очікувані сподівання тих людей, які приїхали

відпочивати в будь-яких закладах туристичного комплексу регіону. Основними

чинниками формування відчуття задоволення наданими послугами є високий

рівень культури та професіоналізму обслуговуючого персоналу, безпека

відпочинку завдяки високій якості продуктів харчування кваліфікації та

відповідальності персоналу, що надають послуги з харчування туристів; чисті

водоймища та пляжі, наявність рятувальних постів з кваліфікованими

фахівцями і необхідним оснащенням для безпечного відпочинку людей на воді.

Розширенню спектру туристичних послуг сприяє розвиток сільського

туризму. Управління культури і туризму Херсонської обласної державної

адміністрації  приділяє значну увагу  наданню консультативної допомоги

суб’єктам сільського туризму, професійній підготовці, перепідготовці та

підвищенню кваліфікації кадрів у сфері зеленого туризму, заохоченню

власників особистого селянського господарства до створення власного

туристичного бізнесу. Цікавим є досвід проведення інформаційно-

консультативної роботи з безробітними сільської місцевості для  орієнтування

їх  на підприємницьку діяльність у сфері туризму.

Важливим чинником формування доброзичливого відношення населення

до туристів є інформування його про позитивний вплив туристичної діяльності

регіону на його економічний розвиток, поліпшення добробуту населення. Тому

управління культури і туризму Херсонської обласної державної адміністрації

проводить роботу з започаткування у місцевих газетах спеціальної рубрики для

поширення знань про історико-культурну спадщину області, роль туризму у

соціально-економічному розвитку регіону, можливу участь населення у

розвитку цієї сфери.

Висновки. Формування необхідного для здійснення стратегічних завдань

іміджу є запорукою успішної реалізації стратегії розвитку регіону. Особливо це

стосується тих областей України, які обирають стратегічною метою розвиток
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туристично-рекреаційної діяльності, досягнення визнання  їх осередком

європейського туризму.

Основними чинниками формування позитивного іміджу є  спрямована

інформаційна підтримка засобів масової інформації, високий рівень

професіоналізму маркетологів, обслуговуючого персоналу, дотримання високої

якості продуктів харчування, водних ресурсів, стану територій відпочинку.

Особливого значення набувають професійні якості представників

регіональної влади, які стають ініціаторами розвитку нових напрямів

туристичної діяльності, надають консультативні послуги, співпрацюють з

освітніми закладами для здійснення кадрового забезпечення туристичного

комплексу регіону.

Стійке позитивне враження про туристичний комплекс регіону формують

також створення фірмового стилю атрибутики об’єктів туристичної діяльності,

виготовлення та розповсюдження сувенірної продукції, дбайливе ставлення

населення до оточуючого середовища та доброзичливе відношення мешканців

до туристів.
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