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РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ К.Е.Н., ДОЦЕНТА ЮХНОВСЬКОЇ
ЮЛІЇ
ОЛЕКСАНДРІВНИ
«ФОРМУВАННЯ
ТА
РОЗВИТОК
РЕГІОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ»
В умовах трансформаційних змін в
економіці України туристичний бізнес є
перспективним напрямом розвитку на основі
наявних історичних, природних, культурних
цінностей України, ділового туризму у
рамках не тільки національної, а й
міжнародної
кооперації
вітчизняних
підприємств та потенційної прибутковості.
Разом тим освоєння нових напрямків, видів
та
форм
розвитку
туризму
для
підприємницького
середовища
України
потребує теоретичного та методичного
обґрунтування з метою вибору оптимальних
варіантів туристичного бізнесу, забезпечення
його
конкурентоспроможності
та
економічної ефективності. У такому ракурсі
розвиток
туристичного
потенціалу
Запорізького регіону є особливо актуальним,
зважаючи на наявність та недостатнє
використання туристичних ресурсів України
та регіонів. У зв’язку з цим постає
необхідність оцінки наявного потенціалу
туристичної галузі України та потенціал
туризму Запорізького регіону зокрема,
розробки напрямів щодо нарощування та
активізації використання потенціалу.
Надаючи належне науковим працям, у
яких розглядалися різні аспекти потенціалу
туристичної галузі, автор рецензованої
монографії слушно зауважує, що в сучасному
науковому дискурсі ще немає комплексного
дослідження
туристичної
галузі,
як
економічної категорії. Отже, це зумовлює
актуальність опублікованої праці Ю.О.
Юхновської. Обрана парадигма дослідження
надала змоги проаналізувати аспекти
проблеми як окремо, так і в їх змістовнофункціональній єдності, що вможливило
отримати широкий спектр вимірів потенціалу
туристичної галузі.
У першому розділі монографії розкрито
зміст та підходи до трактування понять

туризм», «туристичний потенціал регіону»,
«туристичний
кластер»,
на
основі
вітчизняних та зарубіжних досліджень
обґрунтовано
головні
підходи
щодо
дослідження розвитку туризму в регіоні.
Запропоновано
основні
складові
інфраструктури туристичного потенціалу
регіону. Проаналізовано також система
забезпечення
туристичного
потенціалу
регіону та їх складові та формування
потенціалу туристичної галузі та основі
кластерного підходу. У другому розділі
висвітленню принципи управління розвитком
туристичної галузі, аналіз існуючих методів
та фактори оцінки ефективності потенціалу
туристичної галузі, аналіз концептуальних
підходів
щодо
управління
розвитком
туристичної галузі країни та її регіонів. У
третьому розділі монографії проаналізовано
вплив чинників євроінтеграції та глобалізації
на розвиток потенціалу туристичної галузі
України та її регіонів, стан ефективності
використання
ресурсного
потенціалу
туристичної галузі України та Запорізького
регіону. Четвертий розділ присвячено
дослідженню формування та реалізації
стратегій
управління
потенціалом
туристичної галузі регіонів України та
обґрунтуванню вибору стратегії розвитку
туристичної галузі України та Запорізького
регіону.
У
п’ятому
розділі
автор
запропонував
методику
розвитку
туристичної галузі України та Запорізького
регіону на основі кластерного підходу та на
основі
кореляційно-регресійного
і
когнітивного
моделювання
розроблено
систему показників для оцінки перспективи
розвитку
регіонального
потенціалу
туристичної галузі з точки зору застосування
кластерного підходу.
Резюмуючи наведене, варто зазначити,
що
монографія
Ю.О.Юхновської
є
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актуальним
і
комплексним
науковим
дослідженням,
відрізняється
глибиною
висунутих
теоретичних
положень
та
конструктивними
прикладними
рекомендаціями.
Враховуючи
спектр
розглянутих
у
монографії
соціальноекономічних проблем розвитку туристичної
галузі
та
особливостей
застосування

розроблених положень в їх практичній
діяльності, рецензована монографія є
актуальною науковою працею і розрахована
на науковців, викладачів, професіоналів
туристичної галузі та дослідників, які
вивчають науковий потенціал розвитку
туристичної галузі країни та її регіонів.

ТКАЧ А.А.*
* д.э.н., профессор, академик (действительный член) Академии экономических наук Украини

РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ К.Э.Н., ДОЦЕНТА ЮХНОВСКОЙ
ЮЛИИ АЛЕКСАНДРОВНЫ «ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ПОТЕНЦИАЛА ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ»
ANATOLIY TKACH*
* doctor in Economics, Professor, academician (full member) of the Academy of Economic Sciences of Ukraine

REVIEW ON THE MONOGRAPH OF CANDIDATE OF ECONOMIC
SCIENCES, ASSOCIATE PROFESSOR YUKHNOVSKAYA YULIA
"FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE REGIONAL POTENTIAL
IN THE TOURISM INDUSTRY"
Рецензія надійшла до редакції: 15.02.2020
Received: 15 February 2020

244

