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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ  
ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ

METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING  
THE REGION’S TOURISM POTENTIAL 

У статті обґрунтовано, що оцінку туристичного потенціалу регіону доцільно розмежовувати 
на оцінку формування потенціалу та оцінку його реалізації. Визначено основні теоретичні під-
ходи до оцінки потенціалу підприємства, а саме: витратний (матеріальний), дохідний (результа-
тивний), порівняльний (ринковий), комплексний. Проаналізовано найбільш актуальні методичні 
підходи до оцінки формування туристичного потенціалу регіону, а саме витратний (матеріальний) 
та комплексний. Виявлено ключові недоліки витратного (матеріального) та комплексного підхо-
дів до оцінки формування туристичного потенціалу регіону. Встановлено головні вимоги до сис-
теми індикаторів формування туристичного потенціалу підприємництва. Запропоновано систему 
індикаторів формування туристичного потенціалу регіону, що охоплює виробничий, соціальний, 
інвестиційний, інформаційно-інноваційний, податковий та природно-ресурсний складники та 
передбачає оцінку не тільки туристичної сфери, а й сфери прямого та непрямого впливу.

Ключові слова: витратний підхід, комплексний підхід, оцінка туристичного потенціалу, потен-
ціал підприємства, система індикаторів потенціалу, туристичний потенціал, формування турис-
тичного потенціалу.

В статье обосновано, что оценку туристического потенциала региона целесообразно разгра-
ничивать на оценку формирования потенциала и оценку его реализации. Определены основные 
теоретические подходы к оценке потенциала предприятия, а именно: затратный (материальный), 
доходный (результативный), сравнительный (рыночный), комплексный. Проанализированы наи-
более актуальные методические подходы к оценке формирования туристического потенциала 
региона, а именно затратный (материальный) и комплексный. Выявлены ключевые недостатки 
затратного (материального) и комплексного подходов к оценке формирования туристического 
потенциала региона. Установлены главные требования к системе индикаторов формирования 
туристического потенциала предпринимательства. Предложена система индикаторов формиро-
вания туристического потенциала региона, которая охватывает производственную, социальную, 
инвестиционную, информационно-инновационную, налоговую и природно-ресурсную составля-
ющие и предусматривает оценку не только туристической сферы, но и сферы прямого и косвен-
ного воздействия.

Ключевые слова: затратный подход, комплексный подход, оценка туристического потенциала, 
потенциал предприятия, система индикаторов потенциала, туристический потенциал, формиро-
вание туристического потенциала.

Tourism activity in Ukraine is a leading source of ensuring the development of a large number of 
regions, but the existing tourism potential is not fully realized, which is caused by both internal and 
external factors of the business environment. Identifying key factors is not possible without a com-
prehensive assessment of existing potential, which is why the problem of improving methodological 
approaches to assessing the tourism potential of regions is a pressing issue. The purpose of the arti-
cle is to substantiate theoretical approaches and provide practical recommendations for assessing the 
formation of regional tourism potential. Within the framework of scientific research, a set of general 
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and specific methods at the theoretical level was used, namely, methods of systematization, grouping 
and logical generalization for systematization of information, drawing conclusions and making scien-
tific proposals of the research paper. The article substantiates that it is expedient to differentiate the 
assessment of tourist potential formation and the assessment of tourist potential realization. The basic 
theoretical approaches to the estimation of the enterprise potential are defined, namely: cost (material), 
profit (productive), comparative (market), complex. The most up-to-date methodological approaches 
to the assessment of the regional tourist potential formation are analyzed, namely: cost (material) and 
complex. The key disadvantages of cost (material) approach and complex approach to assessing the 
formation of regional tourist potential are identified. The tourism industry is closely linked to other areas 
of the national economy and should therefore be considered inseparably linked to them. The main 
requirements to the system of indicators of entrepreneur tourism potential formation are established. 
The system of indicators of regional tourist potential formation is proposed, which covers production, 
social, investment, information-innovation, tax and natural-resource components and provides assess-
ment of not only the tourism sphere but also the sphere of direct and indirect impact.

Key words: cost approach, integrated approach, evaluation of tourism potential, enterprise poten-
tial, system of potential’s indicators, tourism potential, tourist potential formation.

Постановка проблеми. Україна має спри-
ятливе природне середовище для реалізації 
різних видів відпочинку, саме тому туризм є 
однією з найперспективніших галузей еконо-
міки країни. Цей вид діяльності є провідним 
джерелом забезпечення розвитку значної 
кількості регіонів, але наявний туристичний 
потенціал реалізується не повною мірою, що 
спричинено як внутрішніми, так і зовнішніми 
чинниками підприємницького середовища. 
Виявлення ключових чинників неможливе без 
комплексної оцінки наявного потенціалу, саме 
тому проблема вдосконалення методичних 
підходів до оцінки формування туристичного 
потенціалу регіонів є актуальним питанням.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретичні основи оцінки формування турис-
тичного потенціалу регіону висвітлено в працях 
таких науковців, як М.П. Бутко [3], Ю.Є. Дащук 
[7], О.М. Мисяк [14], Г.А. Негода [15], В.О. Свє-
женцев [20].

Практичним аспектам присвячено наукові 
праці В.В. Гуменюк – для оцінки формування 
туристичного потенціалу Івано-Франківської 
області [6]; О.В. Мельник – Львівської області 
[13]; В.Г. Герасименка [17] та В.В. Горун [4] – 
Одеської області; І.В. Бережної – АР Крим [2]; 
М.В. Ільїної – регіонів України [9]; О.О. Комлі-
ченка – Херсонської області [12]; М.Д. Осип-
чука – України та інших країн [16].

Метою дослідження є обґрунтування тео-
ретичних підходів та надання практичних реко-
мендацій щодо оцінки формування туристич-
ного потенціалу регіону.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Забезпечення сталого розвитку туристичної 
індустрії передбачає здійснення ґрунтовного 
аналізу її потенціалу на регіональному рівні. 
Формування потенціалу туристичного підпри-
ємництва є багатогранним процесом, що охо-
плює не тільки внутрішнє середовище суб’єкта 

господарювання, а й зовнішнє середовище, що 
здійснює безпосередній та опосередкований 
вплив і забезпечує відповідний рівень реаліза-
ції туристичного продукту. Специфіка туристич-
ної діяльності зумовлює тісний зв'язок галузі з 
іншими сферами національної економіки, а 
отже, повинна розглядатися в нерозривному 
зв’язку з ними.

Методичні підходи до оцінки потенціалу під-
приємства поділяють на чотири групи: витратні 
(матеріальні), дохідні (результативні), порів-
няльні (ринкові), комплексні. Витратний підхід 
передбачає здійснення вартісної оцінки потен-
ціалу підприємства на основі обліку всіх витрат, 
що необхідні для відтворення або заміщення. 
Дохідний підхід присвячений оцінці вартості 
потенціалу на основі очікуваних надходжень від 
реалізації продукту та передбачає використання 
таких методів: капіталізації, дисконтування, 
залишкового доходу. Порівняльний підхід ґрун-
тується на зіставленні потенціалу підприємства 
з підприємствами-аналогами, тобто розрахову-
ється як добуток вартості аналогічного об’єкта 
та коефіцієнта коригування розбіжностей. 
Комплексний підхід до оцінки здійснюється на 
основі сукупності показників, що забезпечують 
формування потенціалу підприємства [21]. 

Потенціал туристичного підприємства не є 
статичною величиною, адже він постійно змі-
нюється в процесі переходу від формування до 
реалізації. Отже, оцінку туристичного потенціалу 
доцільно розмежовувати на оцінку формування 
потенціалу та оцінку його реалізації. Ураховуючи 
вищесказане, дохідний (результативний) підхід 
варто віднести до оцінки процесу реалізації, а 
решту – до оцінки процесу формування.

Щодо питання оцінки формування туристич-
ного потенціалу, то в науковій літературі домі-
нують два основні підходи: витратний (мате-
ріальний) та комплексний (рис. 1). Особливої 
уваги заслуговують комплексні методики як 
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такі, що використовуються переважною кіль-
кістю дослідників та передбачають більш різно-
бічну оцінку потенціалу.

Представник витратного підходу В.В. Гуме-
нюк проводить оцінку туристичного потенціалу 
Івано-Франківської області на основі вартісного 
аналізу матеріально-технічної бази та активу 
балансу готельно-ресторанного бізнесу, що не 
враховує усі наявні ресурси і більше відображає 
фінансовий стан підприємств [6]. О.В. Мельник 
до оцінки потенціалу включає не тільки осно-
вні засоби та запаси, а й вартість природних та 
трудових ресурсів [13]. О.М. Мисяк проводить 
оцінку природно-ресурсного, історико-куль-
турного та інфраструктурного потенціалу [14]. 
Отже, головними недоліками витратного під-
ходу є: ігнорування впливу ринкового середо-
вища та держави на формування туристичного 
потенціалу; відсутність інноваційного склад-
ника; неможливість виявити наявні чи можливі 
дефекти процесу формування туристичного 
потенціалу.

У результаті проведеного аналізу комплек-
сних підходів вітчизняних науковців до оцінки 
формування туристичного потенціалу регіону 
виявлено два головні недоліки: приведення 
всіх вхідних індикаторів до єдиного інтеграль-
ного показника, що надає тільки середньо-
арифметичну чи середньогеометричну оцінку 
сукупності вхідних елементів, але не вказує 
на потенційні «слабкі місця»; неповна оцінка 
зовнішнього впливу. Наявні методики спрямо-
вані, головним чином, на оцінку суто туристич-
ної галузі без урахування ланцюгів постачання 
та забезпечувальних сервісів.

Для оцінки формування потенціалу регіону 
використовують інтегральний показник [18], 

що є функціональною залежністю від величини 
економічного потенціалу регіону (En), інвести-
ційного потенціалу (In), соціального потенціалу 
(Sz), науково-технічного (Nt), природно-ресурс-
ного (Pr), інфраструктурного (If), експортного (Ek)  
та податкового (Tx) [19] (формула 1):

PT f E I S N P I E Tn n z t r f k x� � �; ; ; ; ; ; ;                 (1)

М.П. Бутко [3] зазначає, що туристичний 
потенціал є частиною економічного потен-
ціалу регіону і пропонує здійснювати оцінку 
його формування за допомогою інтеграль-
ного показника, що є мультиплікатором комп-
лексного показника забезпеченості регіону 
природними ресурсами (X1), забезпеченості 
трудовими ресурсами (X2), забезпеченості 
виробничими потужностями (X3), фінансовими 
ресурсами (X4), індексу інноваційного фонду 
регіону (X5) та індексу потенційного ВРП (X6) 
(Формула 2).

EP f X *X *X *X *X *X� � �1 2 3 4 5 6               (2)

Ураховуючи той факт, що формування 
туристичного потенціалу регіону та його склад-
ників (виробничого, соціального, інвестицій-
ного, інформаційно-інноваційного, податко-
вого, природно-ресурсного) відбувається під 
впливом сфери прямого впливу (транспорт та 
логістика, мистецтво, спорт, розваги та відпо-
чинок, державне управління), сфери непрямого 
впливу (сільське господарство, промисловість, 
будівництво) та безпосередньо туристичної 
сфери, пропонуємо здійснювати оцінку на 
основі системи індикаторів (табл. 1).

Сутність запропонованого підходу полягає у 
тому, що такий складний процес, як формування 
туристичного потенціалу регіону не доцільно 
відображати інтегральним показником, адже 
він надає інформацію тільки про середню дина-

 

Рис. 1. Методичні підходи до оцінки формування туристичного потенціалу
Джерело: згруповано автором
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міку і не дає змоги виявити найбільш проблемні 
місця. На противагу цьому система індикаторів 
дасть змогу контролювати процес за кожним 
окремим елементом та підбирати відповідні 
заходи для поліпшення результату. Окрім того, 

необхідно досягти найменшого перетину між 
індикаторами складників туристичного потен-
ціалу для забезпечення найменшої кореляції 
між відповідними даними. Індикатор кожного 
складника не повинен дублювати показники, 

Таблиця 1
Система індикаторів оцінки формування туристичного потенціалу регіону

Складники 
туристичного 

потенціалу

Індикатори сфери 
туризму

Індикатори сфери 
прямого впливу

Індикатори сфери непрямого 
впливу

Виробничий

питома вага 
основних 
виробничих 
засобів у загальній 
вартості майна 
туристичної галузі 
регіону

питома вага основних 
виробничих засобів у 
загальній вартості майна 
транспортної галузі; 
питома вага основних 
виробничих засобів у 
загальній вартості майна 
сфери розваг

питома вага основних виробничих 
засобів у загальній вартості 
майна сільського господарства; 
питома вага основних виробничих 
засобів у загальній вартості 
майна промисловості; питома 
вага основних виробничих 
засобів у загальній вартості майна 
будівництва

Соціальний
індекс поповнення 
туристичної галузі 
фахівцями

інтегральний регіональ-
ний індекс людського 
розвитку; індекс попо-
внення транспортної 
галузі фахівцями; індекс 
поповнення сфери роз-
ваг фахівцями

індекс поповнення сільського 
господарства фахівцями; індекс 
поповнення промисловості 
фахівцями; індекс поповнення 
будівництва фахівцями

Інвестиційний

питома вага 
довгострокових 
фінансових 
інвестицій в 
основному 
капіталі 
туристичної галузі

питома вага прямих 
іноземних інвестицій у 
ВРП; питома вага довго-
строкових фінансових 
інвестицій в основному 
капіталі транспортної 
галузі; питома вага дов-
гострокових фінансових 
інвестицій в основному 
капіталі сфери розваг

питома вага довгострокових 
фінансових інвестицій в 
основному капіталі сільського 
господарства; питома вага 
довгострокових фінансових 
інвестицій в основному капіталі 
промисловості; питома вага 
довгострокових фінансових 
інвестицій в основному капіталі 
будівництва

Інформаційно-
інноваційний

питома вага 
інноваційно 
активних 
підприємств у 
загальній кількості 
туристичних 
підприємств 
регіону; індекс 
інформатизації 
туристичної галузі 

питома вага інноваційно 
активних підприємств 
у загальній кількості 
транспортних 
підприємств; питома вага 
інноваційно активних 
підприємств у загальній 
кількості підприємств 
сфери розваг; індекс 
інформатизації 
транспортної галузі; 
індекс інформатизації 
сфери розваг 

частка обсягу реалізованої інно-
ваційної продукції у загальному 
обсязі реалізованої продукції про-
мисловості; питома вага іннова-
ційно активних підприємств у сіль-
ському господарстві; питома вага 
інноваційно активних підприємств 
у промисловості; питома вага 
інноваційно активних підприємств 
у будівництві; індекс інформатиза-
ції сільського господарства; індекс 
інформатизації промисловості; 
індекс інформатизації будівництва 

Податковий

індекс 
збалансованості 
бюджету щодо 
туристичної галузі 
регіону

індекс збалансованості 
регіонального бюджету

Природно-
ресурсний

питома вага 
природних зон у 
загальній площі 

обсяг викидів шкідливих 
речових в атмосферне 
повітря регіону в 
розрахунку на один 
квадратний кілометр

Джерело: розроблено автором
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що належать до іншої складника, наприклад 
виробничий потенціал складається з фінансо-
вих ресурсів, основних засобів, інформаційних 
ресурсів та трудових ресурсів [8]. Стан фінан-
сових ресурсів туристичної галузі належить до 
інвестиційного складника, трудових ресурсів – 
до соціального, інформаційних ресурсів – до 
інформаційно-інноваційного, а до суто вироб-
ничого складника належать основні засоби.

Г.М. Давидов пропонує оцінювати форму-
вання виробничого потенціалу підприємства на 
основі питомої ваги основних засобів у загаль-
ній вартості майна підприємства, що розрахову-
ється як відношення залишкової вартості основ-
них засобів підприємства до суми балансу [1]. 
Отже, питома вага основних виробничих засобів 
у загальній вартості майна туристичної галузі, а 
також у сферах прямого та непрямого впливу 
дасть змогу визначити забезпеченість відповід-
них галузей виробничими засобами. Індикатор 
коливається в межах від 0 до 1.

Соціальний складник охоплює інтеграль-
ний регіональний індекс людського розвитку, 
чисельність зайнятого населення у відповідній 
галузі та приріст відповідних фахівців. Інте-
гральний регіональний індекс людського роз-
витку [18] формується на основі шести блоків: 
відтворення населення, соціальне середовище, 
комфортне життя, добробут, гідна праця, 
освіта. Кожний блок інтегрального індексу 
коливається в межах від 0 до 1, а інтегральний 
індекс є їх сумою. Для уніфікації індексу до сис-
теми індикаторів оцінки формування туристич-
ного потенціалу регіону пропонуємо поділити 
зазначений показник на шість (кількість вхідних 
блоків), отже, отриманий індекс буде приймати 
значення від 0 до 1.

Поповнення окремих галузей фахівцями 
оцінюють на основі відношення приросту кіль-
кості фахівців до кількості працевлаштованого 
населення [5]. Індекс поповнення галузі фахів-
цями розраховується за формулою 3:

LP
QG

QEi
i

i

�
� ;                              (3)

LPi �� �0 1; ;

де LPi  – індекс поповнення галузі і фахів-
цями; 
LP

QG

QEi
i

i

�
�  – приріст фахівців і-ї галузі; QEi  – 

зайнятість населення в і-й галузі. 
Інвестиційний складник туристичного 

потенціалу полягає в обсягах залучених інвес-
тицій, тобто в інвестиційному забезпеченні, 
основними індикаторами якого є: питома вага 
прямих іноземних інвестицій у ВРП, питома 
вага довгострокових фінансових інвестицій в 
основному капіталі відповідної галузі [11]. Міні-
мальне значення зазначених індикаторів – 0, 
максимальне значення – 1.

Інформаційно-інноваційна забезпеченість 
туристичного потенціалу регіону включає такі 
індикатори: частка обсягу реалізованої іннова-
ційної продукції у загальному обсязі реалізо-
ваної продукції промисловості регіону, питома 
вага інноваційно активних підприємств у від-
повідній галузі регіону, індекс інформатизації 
галузі регіону. Інформатизація галузі розрахо-
вується за формулою 4:

II IC IN ISi i i i� � � ;                          (4)

IIi � ���0 1; ,

де IIi  – індекс інформатизації і-ї галузі; 
ICi  – частка підприємств, які використовують 
комп'ютери в загальній кількості підприємств 
і-ї галузі; INi  – частка підприємств, які мають 
доступ до мережі Інтернет, у загальній кількості 
підприємств, що використовують комп’ютери; 
ISi  – частка підприємств, які мають фахівців у 
сфері ІКТ, у загальній кількості підприємств, що 
використовують комп’ютери.

Податковий складник охоплює індикатори, 
що вказують на дохідно-витратну збалансо-
ваність, тобто частку податкових відрахувань, 
що повертаються у вигляді державних видат-
ків. Отже, для туристичної сфери індекс зба-
лансованості бюджету буде розраховуватися 
як відношення державних видатків у розвиток 
туризму регіону до суми туристичного збору, 
що надійшов до бюджету. Дохідно-витратна 
збалансованість регіонального бюджету [10] 
розраховується за формулою 5:

ITax
E

R
tax

tax

= ;                               (5)

ITax�� �0 1; ,

де ITax  – індекс збалансованості місцевого 
бюджету; Etax  – бюджетні видатки в регіон; 
Rtax  – податкові надходження з регіону.

Природно-ресурсний складник включає 
питому вагу природних зон у загальній площі 
регіону та обсяг викидів шкідливих речових 
в атмосферне повітря регіону в розрахунку 
на один квадратний кілометр. Перший інди-
катор більш точно характеризує туристичний 
потенціал, аніж відношення кількості при-
родних зон до загальної площі регіону [9], 
адже визначає частку території, яка придатна 
для рекреаційної діяльності; індикатор коли-
вається в межах від 0 до 1. Другий показник 
указує на екологічний стан регіону: чим біль-
ший рівень викидів в атмосферне повітря, 
тим меншою буде туристична привабливість 
регіону; індикатор коливається в межах від 
0 (свідчить про відсутність шкідливих викидів 
в атмосферу) до ∞ (чим вищий показник, тим 
більший обсяг викидів припадає на квадрат-
ний кілометр регіону).
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Висновки з проведеного дослідження. 
У результаті проведеного дослідження визначено, 
що переважна частина вітчизняних науковців від-
дає перевагу комплексній методиці оцінки фор-
мування туристичного потенціалу регіону, проте 
вони не враховують зовнішнє середовище підпри-
ємництва і зводять розрахунки до інтегрального 
показника, що призводить до втрати інформації 
щодо важливих аспектів процесу становлення 
потенціалу туристичного підприємництва.

Наукова новизна полягає у вдосконаленні 
системи індикаторів формування туристич-
ного потенціалу регіону, що, на відміну від 
існуючих, враховує сфери прямого та непря-
мого впливу і дає змогу виявити сильні та 
слабкі сторони потенціалу туристичного під-
приємництва.

Подальшого дослідження потребує питання 
визначення впливу індикаторів системи на про-
цес реалізації туристичного продукту регіону.
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