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"Проекти державно-приватного партнерства
як шлях розвитку туризму в Україні"
Ефективність розвитку туризму в будь-якій країні можна охарактеризувати згідно з індексом конкурентоспроможності в галузі
подорожей та туризму, що розраховується спеціалістами Всесвітнього
економічного форуму. У 2013 році Україна займала 76-ту позицію серед
140 країн і 37-му серед країн Європи за рівнем розвитку туризму та
привабливості для відвідувачів. Зазначені позиції є наслідком проблем,
що існують у галузі туризму України.
З метою вирішення цих проблем необхідним є встановлення діалогу
між усіма зацікавленими особами, установами та організаціями. Для
визначення плану дій щодо досягнення цілей стійкого розвитку туризму
можливим є використання механізму державно-приватного партнерства в
туризмі (ДППТ).
Для розуміння можливостей державно-приватного партнерства в
галузі туризму в подоланні зазначених проблем авторами було
проаналізовано 90 прикладів ДППТ та виявлено, що їх можна розподілити
за 16-ма видами мети, найбільш розповсюдженою з яких було
покращення туристичного іміджу дестинації та підвищення рівня
туристичних прибуттів до дестинації.
Здійснивши аналіз мети досліджуваних проектів, автори доходять
висновку, що проекти ДППТ реалізовуються як з метою покращення
економічної ситуації у країні в цілому, так і з метою розвитку галузі
туризму, певних дестинацій, окремих складових галузі туризму, а також
окремих підприємств. Крім того, означені проекти були створені в країнах
усіх континентів, що мають різний рівень економічного та туристичного
розвитку. Крім того, в декількох країнах вдалося створити більше одного
проекту ДППТ. Це означає, що в даних країнах існувало декілька
проблем, що стримують розвиток галузі туризму, а також те, що в них
існує опрацьований механізм державно-приватного партнерства і надійні
партнери.
Дослідження також показало, що найбільш тривалими виявилися
проекти, спрямовані на економічний розвиток країни та підвищення
кваліфікації працівників галузі туризму. Найменш тривалими були такі, що

орієнтовані на покращення туристичного іміджу дестинації та вдосконалення туристичної політики.
Узагальнення світового досвіду реалізації проектів ДППТ дозволяє
зробити такі висновки:
базою для запозичення іноземного досвіду впровадження проектів
ДППТ можуть слугувати п'ять груп проектів;
проекти ДППТ можуть мати багато результатів та наслідків;
кожна з груп ДППТ проектів зі спільною метою може мати щонайменше 2 позитивні наслідки;
найбільш поширеними наслідками впровадження ДППТ проектів
були підвищення рівня туристичних прибуттів до дестинації та створення
нових робочих місць;
деякі проекти мали різноманітні результати та однакові наслідки, що
виявилися позитивними в усіх досліджуваних випадках.
Різноманітність позитивних наслідків реалізації проектів ДППТ
дозволяє припустити, що подібні проекти можуть мати позитивний вплив
на економічний, соціальний та культурний розвиток дестинацій, а також
допомогти у вирішенні проблем, що стримують розвиток туризму на різних
рівнях.
Так, наслідок "Збереження природного середовища" свідчить про те,
що впровадження проектів ДППТ може допомогти вирішити проблему
забруднення навколишнього середовища. Такі наслідки, як "Покращення
туристичного іміджу дестинації" та "Підвищення обізнаності щодо
туристичних можливостей дестинації", вказують на можливість вирішення
проблем із несприятливим туристичним іміджем країни. Наслідки
"Підвищення якості інфраструктурних об'єктів", "Підвищення місткості
засобів розміщення" та "Покращеня економічних умов власників засобів
розміщення" доводять можливість вирішення проблеми із неналежним
станом туристичної інфраструктури за допомогою проектів ДППТ.
Таким чином, автори вважають упровадження проектів державноприватного партнерства в туризмі шляхом туристичного та економічного
розвитку України доцільним і пропонують 5 видів мети, виходячи з яких
необхідно реалізовувати проекти ДППТ у першу чергу.
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