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Стійкий соціально-економічний розвиток територій є одним з ключових пріоритетів економічної 

політики України.  Він надає можливості усунути існуючі диспропорції у розвитку продуктивних сил держави, 

забезпечує зростання добробуту і якості життя населення, підвищує шанси на участь усіх регіонів країни у 

світових господарських процесах, створює передумови входження на рівних у світове співтовариство 

цивілізованих економічно розвинених країн.    

Враховуючи викладене, виникає необхідність в аналізі ринкових можливостей розвитку потенціалу 

території, оцінці можливостей реалізації її порівняльних конкурентних переваг, формуванні на цій основі 

комплексу заходів, спрямованих на створення відповідного іміджу регіону, області, міста чи селища з метою 

залучення необхідних інвестицій, розробки відповідного нормативно-правового забезпечення.   

Як свідчить зарубіжний і вітчизняний досвід досить ефективним напрямом маркетингу територій є 

формування ринку туристичних послуг, який довів свою результативність у найбільш туристично-привабливих 

регіонах України: Криму, Приазов’ї, Карпатах, Прикарпатті, окремих районах Полісся тощо.  

В останні роки у світовій практиці набувають поширення відносно малобюджетні види туризму, такі як 

екологічний, пізнавальний, спортивно-оздоровчий та ін., для розвитку яких непотрібні значні інвестиції і які 

при належній організації можуть досить швидко забезпечити прибутковість. До інших переваг даного виду 

бізнесу слід віднести його екологічну зорієнтованість, що є в наш час досить актуальним. 

Проведений авторами якісний аналіз рекреаційного потенціалу Сумської області свідчить, що вона має 

всі умови для розвитку екологічного туризму. В області існують об’єкти, що можуть  привабити широке коло 

осіб, які цікавляться природними ландшафтами та територіями, які збереглися на Сумщині і які практично 

відсутні у країнах Євросоюзу. 

Потенціал пізнавального туризму. Сумщина має унікальну історико-культурну спадщину - майже 1,5 

тис. пам’яток історії, 780 археології, 102 пам’ятники монументального мистецтва та 373 пам’ятки архітектури. 

Потенціал етнографічного, спортивно-оздоровчого туризму та відпочинку. Не залишать байдужими 

гостей нашої області вироби народних майстрів Сумщини. Цікавість становлять фестивалі і конкурси, які 

полюбили мешканці нашої області і які з великим задоволенням відвідують мешканці сусідніх областей, що 

свідчить про можливість етнографічного туризму, який «прив’язаний»  до певних заходів (подібно 

Сорочинській ярмарці). 

У Сумській обл. існує безліч куточків, які зможуть привабити туристів з різних міст України, так і з-за 

кордону. На Сумщині переважають селища та міста сільського типу.  Ідея етнотуризму досить актуальна для 

нашого регіону, оскільки, проблема забезпечення себе та своєї родини заробітком у сільських жителів стоїть 

надзвичайно гостро. Велика кількість лісів, озер та річок можуть зацікавити любителів спортивно-оздоровчого 

туризму. На території Сумщини є всі умови для: проведення сплавів по річках, проживання у лісі біля річки чи 

озера у наметових таборах, спортивної рибної ловлі, парусного спорту на озерах, лижних кросів і переходів і 

т.п. За умов розвитку відповідної інфраструктури можливим є створення стаціонарних зон туристичного 

відпочинку: лісових, водних, степових тощо.    

Поблизу м. Суми у мальовничій місцевості розташовано великий конезавод, а також іподром. На їх базі 

регулярно проводяться як спортивні змагання, так і заходи у яких можуть взяти участь усі бажаючі, зокрема: 

поїздки по мальовничій місцевості на конях верхи, у повозці чи на санях (у зимовий час). 

Варто відмітити, що розвиток курортно-туристичних комплексів, які відповідають міжнародним 

стандартам, крім того, що він може стати  істотним джерелом іноземної валюти, приніс би значну користь: 

сприяв би залученню до обслуговування відпочиваючих значної кількості населення, збереженню і 

розширенню унікальних природно-територіальних комплексів, покращенню екологічного стану. 
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