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МЕТОДОЛОГІЯ «ФОРСАЙТ» ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД 
ДО РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ РЕГІОНУ 

 
Туризм є однією з найдинамічніших галузей. З кожним роком 

його значення збільшується, а кількість туристів та бажаючих 
відвідати інші країни чи регіони своєї держави зростає. Важливу роль 
у розвитку національної економіки відіграє регіональний туризм. 
Тому набули важливого значення такі категорії як «бренд регіону», 
«імідж регіону», «дестинація» і т.п. 

Процес формування та конструювання іміджу регіону, 
визначення бренду регіону потребує багато часу та залучення великої 
кількості фахівців різних сфер та галузей діяльності. Серед яких 
важливе значення мають спеціалісти в галузі туризму, бізнесмени, 
політики, журналісти, науковці, фахівці та експерти, які зможуть на 
засадах професійно проведених досліджень та експертиз спрогно-
зувати та сформувати належний імідж для досліджуваного регіону. 
Саме тому стратегічно правильним буде застосування методології 
«форсайт», яка є спільним дослідженням фахівців різних галузей, що 
полягає у моделюванні та конструюванні розвитку туризму регіону в 
майбутньому. 

Вперше термін «foresight» вжив письменник-фантаст Герберт 
Уеллс у 1930 р. під час виступу на ВВС [1]. Як технологія прак-
тичного застосування обґрунтованого передбачення, форсайт був 
розроблений і застосований у 1950-ті роки в американській корпорації 
RAND, де вирішувалися завдання визначення перспективних війсь-
кових технологій. Фахівці RAND розробили метод Дельфі, який став 
основою форсайт-досліджень. З 1970-х років форсайти науково-
технічного прогресу почали проводитися за кордоном і на загально-
національному рівні. Численні приклади проведення форсайтів дають 
усі передові країни Європи, США та Південно-Східної Азії [2]. Форсайт 
поступово став одним з найбільш ефективних інструментів іннова-
ційної організації суспільства. Із 90-х років минулого століття 
форсайт широко застосовується в передових країнах у державному 
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управлінні, а також при розробці стратегій, проектів і програм 
регіонального та місцевого самоврядування [1]. 

На наш погляд, форсайт у туризмі можна визначити, як 
спеціальну методологію планування та формування пріоритетів та 
ризиків розвитку туризму, в якій беруть участь експерти різних 
галузей з метою формування позитивного іміджу, підвищення рівня 
конкурентоспроможності, збільшення прибутків та визначення 
перспектив розвитку туризму регіону та країни в цілому.  

Варто відзначити, що з точки зору організації дослідження, 
необхідно залучити якомога більшу кількість експертів з різних галузей, 
насамперед представників влади, бізнесу (в першу чергу рестораторів, 
власників готелів, перевізників), експертів в галузі туризму (директорів 
туристичних організацій, менеджерів по туризму, турагентів, екскур-
соводів і т. п.). Адже методологія «форсайт» – це, перш за все, 
складна поетапна та багатоаспектна взаємодія експертних груп, які 
представляють різні сфери діяльності. Експерти мають визначити, які 
існують проблеми та перспективи розвитку туристичної галузі 
регіону та враховуючи інноваційний підхід, розробити конкретні й 
реальні пропозиції щодо підвищення конкурентоспроможності 
регіону у сфері туризму. 

Всіх учасників проекту можна поділити на три групи. До першої 
групи входять ініціатори і пропагандисти, тобто люди та організації, 
безпосередньо зацікавлені в реалізації форсайта. Друга група 
учасників складається безпосередньо з учасників, тобто громадян і 
організацій регіону, які розуміють, що проект є важливим, тому що в 
результаті вони відчують зміни на собі (як дослідники, і як 
виробники, і як споживачі, і як політичні діячі).Третя група об’єднує 
тих, кого майбутні перетворення торкнуться невідчутно, побічно, а 
тому вони не завжди усвідомлюють можливість майбутніх змін, проте 
вони візьмуть участь у заходах форсайта. 

Серед форсайт-технологій, які варто використати при проек-
туванні розвитку туризму регіону, слід відзначити: метод Дельфі, 
SWOT-аналіз інформаційних потоків, методика фокус-груп або 
експертні панелі та сценарне планування тощо. 

Отже, методологія форсайт є унікальним інноваційним підходом 
до розвитку туризму регіону. Її використання сприятиме розробці 
якісної оцінки перспектив розвитку туризму та прогнозуванню 
формування позитивного іміджу регіонів. Важливо виділити основні 
переваги використання форсайт-технологій у розвитку туризму 
регіону: обговорення передбачуваних змін в майбутньому шляхом 
об’єднання зусиль усіх учасників процесу проектування; участь 
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багатьох експертів з різних зацікавлених верств суспільства (відомих 
фахівців, вчених, ЗМІ, керівників підприємств); розробка коротко-
строкових та довгострокових стратегій розвитку туризму в регіоні; 
оцінює перспективи і ризики виникнення тих чи інших умов. 
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