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Методологія дослідження. В науковій роботі були використані такі
емпірико-теоретичні методи дослідження як: аналіз та синтез, логічний підхід,
теоретичні методи –опис, інтерпретація. Обраний набір методів є найбільш
оптимальним

для

фундаментально-теоретичного

дослідження

питань

формування іміджу.
Результати. У статті на основі гносеологічного аналізу термінологічного
апарату запропоновано трактування дефініції «туристичний імідж території».
Розглянуто та проаналізовано зарубіжний досвід з відновлення привабливого
туристичного іміджу таких країн як Єгипет, Туреччина і Таїланд після
військово-політичних конфліктів. На основі проведеного аналізу виділено
заходи кризис-менеджменту, що проводяться країнами в рамках іміджмейкінгу
територій. Запропоновано перелік основних заходів щодо нейтралізації
наслідків військово-політичних криз для туристичного іміджу промислової
території.
Новизна. Наука іміджмейкінгу територій – досить молода, тому багато
питань викликають дискусію в науковому світі,

в тому числі поняття

«туристичний імідж території», його складові, методологія оцінки туристичного
іміджу, управління іміджем території, особливо в кризових ситуаціях. У статті
проаналізовано методи кризис-менеджменту, що застосовуються зарубіжними
країнами в кризових ситуаціях, та адаптовано до відновлення іміджу, у тому
числі туристичного, в промислових регіонах після військово-політичного
конфлікту.
Практична значущість. Застосування запропонованих методів у рамках
іміджмейкінгу територій дозволить Україні вийти на шлях відновлення
туристичного іміджу як країни в цілому, так і її окремих промислових регіонів.
Комплексний характер запропонованих методів, який враховує особливості

різних цільових груп, створить базис для подальшого розвитку іміджу країни,
що дозволить вивести країну з кризи.
Ключові слова: туристичний імідж території, імеджмейкінг, маркетинг
територій, воєнно-політичні конфлікти, кризис-менеджмент.
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