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ВСТУП 

 

Шановні колеги! 

Останнім часом туризм в Україні одержав значний розвиток і став 

масовим соціально економічним явищем. Швидкому його розвитку сприяє 

розширення політичних, економічних, наукових і культурних зв'язків між 

Україною та іншими державами. Розвиток туризму в Україні та світі істотно 

впливає на такі сектори економіки, як транспорт, торгівля, зв‘язок, будівництво, 

сільське господарство, виробництво товарів широкого вжитку, та є одним з 

найперспективніших напрямів структурної перебудови економіки. Туризм 

сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, 

міжнародному співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої 

природної та історико-культурної спадщини України. Тому дослідження 

питання щодо пошуку сучасних технологій та моделей розвитку туризму та 

гостинності, мають важливе значення для подальшого розвитку даної галузі. 
У монографії висвітлено теоретичні, методологічні та прикладні 

проблеми розвитку туризму та сфери гостинності на основі діалектичного, 

системного та функціонального підходів. Доведено необхідність розгляду 

туризму як складної системи в єдності соціальної, економічної та екологічної 

компонент, подальший генезис якої базуватиметься на концепції сталості. 

Визначено сучасне місце туризму в системі наук у процесі суспільного 

відтворення і структурі економіки та запропоновано концептуальні засади 

формування ринкового механізму управління туризмом і суб'єктами сфери 

гостинності за моделями економічного зростання і ефективного розвитку в 

умовах конкурентного середовища.  

Монографія складається з вступу та чотирьох розділів. У вступі 

обґрунтовується актуальність теми дослідження. Перший розділ роботи 

присвячений пошуку сучасних технологій та моделей розвитку туризму та 

гостинності. Другий розділ спрямований на дослідження регіональних 

особливостей організації туризму. У третьому розділі проведена оцінка 

туристично-ресурсного потенціалу територій. Четвертий розділ монографії 

присвячений дослідженню сучасних технологій підготовки конкурентних 

фахівців у галузі туризму.  

Автори не претендують на повне висвітлення всіх проблем, пов‗язаних з 

пошуком шляхів ефективного розвитку туризму в Україні та світі. Аналіз 

перспектив розвитку туризму та сфери гостинності має проводитися з 

урахуванням сучасних світових тенденцій та нагромадження досвіду як під час 

кризи, так і у післякризовий період та обмін інформацією, що становить 

взаємний інтерес професійного спілкування між теоретиками, практиками та 

молодим поколінням фахівців. Деякі з положень, що розглядаються, вимагають 

подальших досліджень та експериментальної перевірки.  

 

З щирою повагою,  

Іван Волошин та 

Людмила Матвійчук 
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1.1. ТЕНДЕНЦІЇ ТА ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ В 

СУЧАСНИХ УМОВАХ 
*
 

 

На нашу думку зміст понять «готельна справа», «готельний бізнес», 

«готельна індустрія» пов‘язують з економічною діяльністю спеціалізованих 

підприємств, що пропонують на комерційній основі власні послуги і 

забезпечують клієнтам, які подорожують, необхідні умови для розміщення і 

харчування
1
.  

З метою просування на світовий туристичний ринок високих стандартів 

обслуговування, а також задля сприяння підтримці готельного обслуговування 

туристів більшість розвинених готелів світу об‘єдналися у готельні ланцюги. З 

огляду на це у структурі готельної галузі можна виокремити два види 

управління підприємствами готельного типу: незалежні готельні підприємства і 

засоби розміщення, які входять до складу готельного ланцюга. 

Як свідчить практика, провадження бізнесу об‘єднаними зусиллями 

ефективніше від управління незалежними засобами розміщення. Підприємства, 

які об‘єднуються в ланцюг провадять колективний бізнес і підпорядковуються 

одному керівництву власників ланцюга, яке має право розподілу прибутку і 

несе відповідальність за всі витрати. На успіх готелю, що входить у ланцюг, 

працює багато чинників – від централізованого управління та маркетингу до 

об‘єднаної системи бронювання місць і реєстрації клієнтів. 

Рейтинг готельних мереж світової готельної індустрії, які володіють 

найбільшим фондом номерів, має такий вигляд
2
: 

1. InterContinental Hotel Group. 

2. Wyndham Hotel Group.  

3. Marriott International. 

4. Hilton Hotels. 

5. Accor Group. 

6. Choice Hotels. 

7. Best Western. 

8. Starwood Hotels & Resorts. 

9. Carlson. 

10. Global Hyatt. 

Згідно із дослідженнями британських учених, прибутковість готелів, які 

входять до ланцюга, значно вища, ніж у незалежних готелів. Значних 

результатів вдається досягти завдяки тому, що раціональна ідея, яка 

народжується в одній з ланок ланцюга, оперативно впроваджується у всіх 

інших, а це сприяє поширенню і значному підвищенню рівня організації 

виробництва, поліпшенню якості обслуговування гостей, створенню певного 

стилю готельного обслуговування. 

                                                 
*
 Автор Мальська М.П.  

1
 Мальська М.П. Маркетинг у туризмі: підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк. – Львів: Укр.бестселер, 2015. 

– 364 с. 
2
 Квартальнов В.А.. Теория и практика туризма: учебник / В.А. Квартальнов. – М.: Финанси и статистика, 2003. 

– 364 с. 



11 

 

Об‘єднання готелів у ланцюги переслідує головно дві мети: 

 за рахунок високої якості обслуговування, розвиненої інфраструктури, 

кваліфікованого персоналу, безпеки гостя та його майна, підвищити 

конкурентоспроможність готелю на ринку готельних послуг; 

 шляхом зменшення витрат на бронювання, маркетингові дослідження, 

рекламу, підготовку кадрів підвищити економічну ефективність діяльності 

готелів, які входять до ланцюга. 

Досліджуючи діяльність незалежних підприємств готельного типу, 

американські спеціалісти у сфері гостинності зазначають, що кошти, отримані 

за обслуговування в готелі, вони витрачають так
3
:  

 заробітна платня працівників готелю – 40%; 

 адміністративні витрати – 10%; 

 комісія туристичним агентам – 5%; 

 ремонт та утримання готелю – 7%; 

 податки – 12%; 

 інше – 26%. 

Американські вчені також підрахували, що для обслуговування кожної 

тисячі туристів, які проживають у готелях будь-якого району США, необхідно 

279 посад у закладах, які безпосередньо обслуговують туристів, і 107 посад у 

галузях, що пов‘язані з туризмом побічно, а на кожну тисячу туристів, 

розташованих у кемпінгах, – 57 посад у сфері, безпосередньо пов‘язаній з 

наданням послуг туристам, і 32 – у допоміжних галузях
3
. 

Нині акцент змістився на управлінські якості менеджменту готельних 

підприємств, оскільки від них найбільшою мірою залежить завантаженість 

готелю. Не менш важливою складовою успіху готельної галузі залишається 

якість обслуговування. За зростання конкуренції на ринку готельних послуг 

навіть за умови, що гість задоволений обслуговуванням неодноразово 

повертається в готель, готельєрам не слід заспокоюватися, адже рівень 

обслуговування у конкурентних засобах розміщення з кожним днем якісно 

зростає. Задля залучення нового відвідувача і розширення клієнтської бази 

треба розширювати асортимент додаткових послуг. Причому додаткові послуги 

водночас служать додатковим джерелом прибутку готелів. 

Отже, сучасне готельне підприємство, щоб залишитися 

конкурентоспроможним на ринку готельних послуг, щоб виграти боротьбу за 

клієнта, повинно дотримуватися чіткої стратегії, враховувати типологію 

клієнтів, національні особливості, фінансові можливості, застосовувати гнучкі 

тарифи, що залежать від сезонності і завантаженості готелю, та багато інших 

моментів, пам‘ятаючи про те, що в умовах ринкової системи господарювання, 

коли світ переповнений туристичними пропозиціями, клієнти не стають більш 

поступливими, а навпаки – ще більш вимогливими.  

Головним знаряддям залучення туристів у той чи інших готель 

залишається гостинність – це турбота, виявлена по відношенню до гостя, 

                                                 
3
 Холодний Г.О. Розвиток управління маркетингом на підприємствах: монографія / Г.О. Холодний, Г.М. 

Шумська. – Харків: Вид-во ХНЕУ, 2010. – 272 с. 
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вміння передбачити потреби клієнтів, це саме той елемент, який зробить 

спогади клієнтів приємнішими, а враження незабутніми.  Людина, яка, 

переступивши поріг готелю, не відчуватиме, що про неї піклуються, 

залишиться статистичним споживачем, який навряд чи виявить бажання 

повернутися. 

Люди подорожують з різними цілями: відпочинок, оздоровлення, 

пізнання світу, навчання, ділові подорожі, відвідання родичів, знайомих, друзів 

тощо. Відповідно до цілей подорожі формуються вимоги до сучасних 

готельних підприємств.  

Залежно від віку туристів (відвідувачів готелів) туризм поділяють на три 

групи: 

 молодіжний туризм (15–29 років); 

 дорослий туризм (30–59 років); 

 туризм третього віку (60 і більше років)
3
. 

Відповідно до вікових особливостей, до способу життя кожна з цих груп 

висуває до розміщення різні вимоги: 

 молодим людям достатньо даху над головою, для них головне – цікава 

подорож; 

 ті, хто подорожує у справах бізнесу, потребують набору додаткових 

послуг, комфортних умов проживання. У представників середнього і великого 

бізнесу вимоги до комфортності умов проживання на порядок вищі, ніж у 

середньостатистичного гостя готелю; 

 заможні туристи і літні люди очікують широкого спектру послуг і 

зручності за вищим розрядом. 

Як свідчить статистика, переважна більшість туристів у світі – це 

представники середнього класу, які цінують зручності і комфорт. З огляду на це 

саме ці категорії туристів формують пакет вимог до сучасного готелю.  

На вибір готелів туристами цієї категорії впливають: доступність засобу 

розміщення, можливість замовлення місць у готелі шляхом оn-linе 

резервування.  

Для ділових людей важливо, чи є у готелі комфортний і просторий 

конференц-зал, ресторан, необхідні для проведення конференцій комунікації.  

Особливого значення вони надають зручності проживання і умовах 

роботи в номері. Номер повинен бути комфортабельним, з хорошою 

звукоізоляцією, без сторонніх запахів.  

Сучасні готельні підприємства використовують всі можливості 

історичної спадщини, культурних і рекреаційних ресурсів, економіки, 

поставляючи на ринок готельних послуг нові продукти й послуги. Як наслідок 

готельний ринок інтенсивно змінюється, на ньому з‘являються засоби 

розміщення нового зразка, всесвітньо відомі мережі розширюються й 

інтегруються, досвід світових брендів набуває дедалі більшого поширення. 

У всьому світі, і в Україні в тому числі, споруджуються нові готелі, 

покликані істотно підвищити привабливість туристичного напряму, 

збільшивши приплив туристів. Цей процес є незворотним, оскільки застаріла 



13 

 

готельна база може стати причиною спаду туристичної активності в регіоні та 

зниження його конкурентоспроможності на туристичному ринку. 

Щоб вистояти конкурентній боротьбі, готельні девелопери  вдаються до 

найрізноманітніших способів завоювати клієнта, створюють готелі на деревах, 

під землею, під водою, розміщують туристів у хатинах ескімосів, запрошують 

на обід з жирафами, з кожним днем боротьба за туриста в готельному бізнесі 

набуває дедалі більшого розмаху. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що з метою 

розвитку туристичної галузі, задоволення запитів особистості, 

взаємозбагачення соціальних зв‘язків для України, як і для будь-якої держави 

світу, потрібний належний рівень розвитку готельного господарства.  

Постійний розвиток готельної справи сприяє пожвавленню усіх 

суспільно-економічних зв‘язків, розвитку промисловості, торгівлі, науки, 

економіки, культури і спорту, піднімає рейтинг держави, її регіонів, 

мобільності людей, налагодженню міжособистісних контактів, обміну 

досвідом.  

Стан готельної бази відіграє вирішальну роль при виборі міст для 

проведення таких заходів світового масштабу, як, чемпіонати світу, олімпіади, 

симпозіуми, сесії тощо. Враховується забезпеченість місцевості готельними 

підприємствами.  

Саме нестача готелів виявилася однією з домінуючих проблем, яку 

довелося вирішувати організаторам Євро–2012. Виконавчий комітет УЄФА 

висунув вимоги до готельної бази для розселення учасників чемпіонату. Згідно 

з вимогами УЄФА, Україна повинна була забезпечити щонайменше 5,5 тис. 

номерів у чотиризіркових і п‘ятизіркових готелях, а також 5,6 тис. номерів у 

тризіркових готелях. 

Експерти УЄФА, дійшли висновку, що в українських містах-учасниках 

чемпіонату готелів не вистачає, причому найменшим дефіцит готельних 

номерів виявився у Львові – 18%, а у Донецьку та Харкові не вистачало понад 

80% номерів для гостей, Київ міг задовольнити попит лише наполовину. 

За підрахунками Національного агентства України з питань підготовки 

та проведення Чемпіонату Європи з футболу, треба було побудувати, щоб 

задовольнити вимоги УЄФА, 140 готелів, у тому числі 54 п‘ятизіркових, 67 

чотиризіркових і 22 готелі економ-класу. 

Інвестиції в готельну сферу – це капіталовкладення, позбавлені ризиків, 

вони приносять стабільний дохід (враховуючи те, що основним активом цього 

бізнесу є нерухомість, яка, за підрахунками експертів, у довгостроковій 

перспективі в середньому щороку дорожчає на 5%). У розвинених державах 

світу інвестори вже переконалися в тому, що вкласти кошти у будівництво 

готелю означає інвестувати у престижний і перспективний вид бізнесу.  

Сьогодні у готельну сферу інвестують як приватні особи, так і великі 

компанії. Приватні особи без досвіду роботи в готельній галузі інвестують 

кошти в стабільний і довгостроковий бізнес і, зазвичай, віддають готелі в 

оренду або в управління фахівцям готельної справи. Диверсифікуючи свої 
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інвестиції у такий спосіб, вони намагаються зменшити ризики і забезпечити 

собі стабільний і довгостроковий дохід.  

Власники найбільших готельних ланцюгів, тобто ті, хто вже має досвід 

роботи на даному ринку, купують готелі у різних країнах світу з метою 

створення повноцінної готельної мережі і поширення власного бренду в світі, 

при цьому вони усвідомлюють, що інвестують у найменш ризикований бізнес.  

Фінансова успішність готельного господарства залежить від того, які 

цілі ставить перед собою інвестор. Наприклад, витрати на будівництво 

тризіркового чи чотири-п‘яти зіркового не будуть сильно відрізнятися, при 

цьому облаштування фешенебельного готелю передбачає більше фінансових 

вкладень в інфраструктуру і матеріально-технічне забезпечення. На 

реконструкцію будівель під готелі потрібно значно менше інвестицій, при 

цьому термін їх окупності за високої рентабельності значно скорочується.  

На користь інвестування в готельну сферу свідчить і те, що за 

прогнозами експертів ЮНВТО до 2020 р. світова індустрія туризму 

демонструватиме щорічний приріст на 4% і більше, головно завдяки 

розширенню доступності авіаперельотів, поліпшенню туристичної та готельної 

інфраструктури, зміцненню фінансового становища туристів, глобалізації 

світової економіки.  

Конкурентоспроможність підприємств на ринку готельних послуг 

залежить насамперед від якості готельних послуг і цін на них. Важливим 

чинником динаміки готельної справи, окрім економічних, соціальних, 

культурних, є бізнес-середовище, представлене значною кількістю самостійних 

незалежних підприємств готельної сфери, які прагнуть зміцнити свої 

конкурентні позиції та економічне становище, приваблюючи відвідувачів 

пропозицією, кращих ніж у конкурентів умов проживання та обслуговування. 

Щоб зміцнити свої конкурентні позиції на ринку готельних послуг, 

підприємство повинно не лише реально оцінити своє становище, а й 

прогнозувати можливу поведінку конкурентів. Це дасть змогу суттєво 

підвищити свою конкурентоспроможність навіть за незначних змін у роботі.  

Оцінюючи становище конкурентів, їх стратегічний потенціал, необхідно 

визначити межі, в яких можливі їх стратегічні дії. Аналіз передбачає освоєння 

значного обсягу інформації, яку необхідно добути, узагальнити й на її основі 

сформулювати відповідні висновки. 

Отже, діагностика конкурентного середовища, в якому функціонують 

готельні підприємства, слугує підставою для формування відповідної реакції 

підприємства на зовнішні зміни задля досягнення відповідних цілей. Щоб 

випередити конкурентів, стати лідером готельного бізнесу, кожен окремий 

готель повинен застосовувати власні специфічні засоби та інструменти, 

дотримуватися заздалегідь обміркованої стратегії. Запорукою успіху в 

конкурентній боротьбі за залучення й утримання клієнта є раціональне 

співвідношення ціни та якості. Причому визначальною у цьому співвідношенні 

є якість обслуговування, на її основі формується ціна за ту чи іншу надану 

послугу. Якість обслуговування безпосередньо впливає на отримання прибутку 
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готелем, тільки за високої якості послуг, що надаються, готель може 

розраховувати на високу завантаженість. 

Якість готельної послуги, як і товару, визначається її здатністю 

задовольняти потреби споживача. Проте готельна послуга має специфічні 

властивості, які відрізняють її від товару: 

 невловимість, невідчутність або нематеріальний характер; 

 невід‘ємність процесів виробництва і споживання; 

 неоднорідність (непостійність, мінливість) якості; 

 непридатність до зберігання. 

Ці особливості суттєво ускладнюють підприємствам готельної сфери 

презентацію клієнтові свого товару. Ще важче пояснити клієнтам, чому цей 

товар має різну ціну. Працівники готелю можуть тільки словесно описати 

переваги придбання послуги розміщення чи додаткової послуги саме у їхньому 

засобі розміщення, а результат їх надання можна оцінити тільки після їх 

одержання. 

Враховуючи цю специфіку, для зміцнення довіри клієнтів, залучення 

нових споживачів до готелю слід дотримуватися таких принципів: 

 різними способами підвищувати відчутність готельної послуги; 

 якомога більше підкреслювати її значущість для клієнта;  

 постійно акцентувати увагу на вигодах від придбання послуги у 

конкретному підприємстві індустрії гостинності; 

 ефективно рекламувати готельні послуги. 

До категорії «якість обслуговування» необхідно підходити як до поняття 

комплексного, передбачаючи ефективне використання всіх важелів, різних 

форм і методів впливу. Формується якісне обслуговування в готелі завдяки 

поєднанню організаційних, технічних, економічних, соціологічних, правових 

заходів. Якісне обслуговування характеризується насамперед ступенем 

корисності послуг, їх здатністю задовольняти потреби туристів.  

Усі послуги, які надають підприємства розміщення, поділяють на 

основні і додаткові. Основна послуга відповідає головній функції закладу 

гостинності – розміщення. Усі інші послуги належать до додаткових. Серед них 

можна виокремити такі групи: побутові послуги; обслуговування в номерах; 

послуги, пов‘язані із доправленням і піднесенням багажу; туристичні послуги; 

робота ділового центру; послуги з безпеки; грошові операції; транспортні 

послуги; медичні послуги; розваги; послуги закладів торгівлі. 

Якість отриманих послуг формує у свідомості людини враження про 

обслуговування в готелі загалом. Якість обслуговування в готелі створюється 

спільними зусиллями працівників усіх підрозділів підприємства гостинності, і 

забезпечується постійним і ефективним контролем з боку адміністрації. Щоб 

утримувати якість обслуговування на належному рівні, необхідно багато уваги 

приділяти удосконаленню форм і методів обслуговування, вивчити і 

впроваджувати передовий досвід, нову техніку і технології, розширювати 

асортимент послуг. 
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Витрати на залучення нового клієнта в п‘ять разів перевищують витрати 

на те, щоб утримати постійного клієнта за допомогою якісного обслуговування. 

Тому витрати, пов‘язані з поліпшенням якості, слід розглядати як 

довготерміновий внесок, як метод утримання клієнта шляхом задоволення його 

потреб, що дасть змогу зменшити витрати на маркетингову діяльність і 

підвищити рентабельність підприємства. Своєю чергою, задоволений якістю 

послуг клієнт поширюватиме позитивні відгуки про готель, здійснюватиме 

своєрідну рекламу підприємства.  

На якість надання готельних послуг чи не найбільше впливає персонал 

підприємства гостинності, його кваліфікація й зацікавленість у розвитку 

підприємства, творчі здібності, вміння засвоювати нові техніки і технології, 

бажання удосконалювати форми і методи обслуговування. Забезпечити 

працівників засобами і методами якісного обслуговування, і налаштування їх на 

добросовісне ставлення до роботи повинно керівництво готельного 

підприємства. Менеджмент готелю повинен досконало володіти інформацією 

про побажання й очікування кожного конкретного відвідувача, щоб довести цю 

інформацію до персоналу готелю у формі відповідних обов‘язкових правил 

обслуговування, а персонал готелю зобов‘язаний суворо дотримуватися цих 

правил. 

Отже, сучасні готелі повинні постійно перебувати у пошуку 

раціональних управлінських рішень, удосконалювати управління якістю 

готельних послуг, аналізувати поточні проблеми обслуговування, задовольняти 

найрізноманітніші побутові, господарські й культурні запити гостей, 

враховуючи те, що з кожним роком вимоги до якості послуг зростають. 
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1.2. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ: 

ПРАВОВІ ФОРМИ,  ЗАСОБИ ТА МОДЕЛІ 
*
 

 

Сучасна суспільна ситуація в Україні спрямована на розвиток 

демократичного устрою, децентралізації влади, впровадження, за прикладом 

європейських країн, моделі публічного управління. Сьогодні в більшості 

країнах світу на державній основі створені національні туристичні організації, 

основним завданням яких є загальне керівництво розвитком туризму. Обсяг 

прав і повноважень національних органів з туризму не є однорідним у різних 

державах та варіює в залежності від рівня розвитку в них туризму. 

Компетенція, завдання й функції національних органів та рівень урядового 

контролю за ними з боку держави також відрізняються. 

Водночас, в Україні склалася незбалансована структура державного 

регулювання туризмом, яка в цілому є неефективною та не відповідає сучасним 

викликам. Неефективність державного регулювання галуззю призводить до 

хаотичних рішень, що негативно впливають на розвиток вітчизняного туризму: 

відміна ліцензування турагентської діяльності, зволікання з удосконаленням 

положень Закону України «Про туризм», наявність суттєвих регуляторних 

бар`єрів щодо провадження туристичної діяльності, відсутність державної 

політики підтримки пріоритетних в`їзного та внутрішнього туризму, а також 

відсутність механізму правореалізації  законодавчих актів в галузі туризму та 

контролю з боку державних органів за їх виконанням. 

Подолання наявних негативних тенденцій, створення системних і 

комплексних умов для розвитку туризму в нашій державі посилює актуальність 

дослідження державного регулювання туризму в Україні. 

Наукова новизна полягає в тому, що:  

- сформовано концептуальні засади державного регулювання туризму;  

- визначено напрями, засоби та форми державного регулювання туризму 

в нашій державі. 

Держава проголосила туризм одним із пріоритетних  напрямів розвитку 

економіки й культури та створює умови для  туристичної діяльності (ст. 6 

Закону України «Про туризм»). Тим самим законодавчо визначено зміст 

діяльності держави щодо регулювання туризму. Адже туризм охоплює велику 

кількість людей і ресурсів, а тому не може залишатися без спеціальних 

правових, організаційних, економічних важелів впливу, в тому числі й з метою 

обмеження негативних проявів конкуренції, а також забезпечення основ 

соціального захисту населення. Саме тому державне регулювання туризму має 

бути пов`язане, насамперед, з необхідними та достатніми вимогами, що 

відображають інтереси суспільства в цілому з огляду на сучасні тенденції 

соціально-економічного розвитку. 

Державна політика та державне регулювання в галузі туризму 

У науковій літературі під державним регулюванням туристичної 

діяльності розуміється система дій і заходів держави щодо вибору і 

                                                 
*
 Автори Опанасюк Н.А., Охріменко А.Г. 
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застосування сукупності інструментів, за допомогою яких здійснюється прямий 

чи опосередкований вплив на об`єкти й суб`єктів туристичної діяльності та 

створюється сприятливе середовище для розвитку цього виду діяльності
1
.  

Застосовуючи усталені положення теорії права, за аналогією можемо 

визначити, що відповідно до Закону України «Про туризм» державним 

регулюванням туризму є здійснення державою комплексу заходів щодо 

регулювання та контролю за діяльністю в галузі туризму з метою забезпечення 

захисту прав і законних інтересів громадян, захисту  навколишнього 

природного середовища, підвищення  рівня  туристичного обслуговування та 

забезпечення  безпеки  туризму тощо. 

У Законі України «Про туризм» закріплено найбільш важливі 

законодавчі установлення щодо місця й ролі туризму в державі, принципів 

державного регулювання туризму, про основні цілі, пріоритетні напрями й 

шляхи (засоби) реалізації державної політики в галузі туризму (ст. 6-12)
2.
. 

Регулююча функція держави знаходить своє виявлення в розробці й 

прийнятті законодавчих актів у сфері туризму, встановленні умов  провадження 

туристичної діяльності (ліцензування, сертифікація й стандартизація у сфері 

туристичної діяльності, дозвільна система на право здійснення туристичного 

супроводу, обмеження діяльності іноземних суб`єктів господарювання тощо), у 

забезпеченні сприятливих для розвитку туризму умов шляхом спрощення  та  

гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та інших видів 

регулювання, а також у створенні спеціального правового механізму, який 

забезпечує державний контроль за діяльністю в галузі туризму. 

Крім того, серед функцій держави, без здійснення яких неможливий 

ефективний розвиток туризму, можна також виділити: 

- виконавчу, що спрямована на забезпечення застосування 

встановлених норм у відносинах між суб`єктами туристичної діяльності, 

ґрунтується на владних повноваженнях і включає заходи заборони, дозволу та 

примусу; 

- контролюючу, що здійснюється уповноваженими державними 

органами та суб`єктами туристичної діяльності з метою захисту прав і інтересів 

їх учасників.   

Отже, відповідно до ст. 6 Закону України «Про туризм» реалізація 

державної політики в галузі туризму здійснюється шляхом: 

- визначення і реалізації основних напрямів державної  політики в галузі 

туризму, пріоритетних напрямів розвитку туризму;  

- визначення порядку класифікації та оцінки туристичних ресурсів 

України, їх використання та охорони;  

- спрямування бюджетних коштів на розробку і реалізацію програм  

розвитку туризму;  

                                                 
1
 Давидова О. Г. Державне регулювання розвитку туристичної діяльності в Україні : Автореф. дис. …канд. 

екон. наук : 08.00.03 / О. Г. Давидова. - Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі». – Полтава, 2013. – 20 с. 
2
 Про туризм : Закон України від 15.09.1995 р. № 324/95-ВР   [Електр. ресурс] / Верховна Рада України. - [К., 

2018]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/ 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/
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- визначення основ безпеки туризму;  

- нормативного регулювання відносин у галузі туризму (туристичного,  

готельного, екскурсійного та інших  видів обслуговування громадян); 

- ліцензування в галузі туризму, стандартизації й сертифікації 

туристичних послуг, визначення  кваліфікаційних  вимог  до  посад фахівців   

туристичного супроводу, видачі  дозволів  на  право здійснення туристичного 

супроводу;  

- встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі туризму 

та курортно-рекреаційного комплексу;  

- організації і здійсненні державного контролю за дотриманням 

законодавства в галузі туризму;  

- визначення пріоритетних напрямів і координації наукових досліджень 

та підготовки кадрів у галузі туризму;  

- участі в розробці та  реалізації міжнародних програм з розвитку 

туризму.  

Державне регулювання в галузі туризму здійснюється й іншими 

способами, визначеними законом.  

Формулюючи принципи державного регулювання туризму, 

вищезазначений Закон покладає на державу обов`язки сприяти туризму та 

створювати відповідні умови для його ефективного розвитку, визначати 

напрями туристичної діяльності, формувати уявлення про Україну як країну з 

величезними потенційними туристичними можливостями, здійснювати 

підтримку й захист українських туристів, туристичних підприємств та їх 

об`єднань.  

За таких умов метою державного регулювання у сфері туризму є 

забезпечення умов для розвитку туризму, створення  рівних  можливостей 

суб`єктам туристичної діяльності на ринку туристичних  послуг, безпека 

туризму  та  захист прав і законних  інтересів туристів.  

Зважаючи на положення Закону України «Про туризм» та враховуючи 

вищезазначене, державне регулювання туризму визначається кількома 

напрямами: 

1) пряма участь держави у розвитку туризму: 

- визначення правових засад здійснення туристичної діяльності 

(ліцензування, сертифікація туристичних послуг тощо);  

- надання гарантій щодо захисту споживачів туристичних послуг 

(запровадження обов`язкового фінансового забезпечення відповідальності 

туроператорів/турагентів перед туристами, здійснення обов`язкового 

страхування туристів (медичного та від нещасних випадків) тощо; 

- заохочення національних та іноземних інвестицій у розвиток індустрії 

туризму, створення нових робочих місць, забезпечення становлення туризму як 

високорентабельної галузі економіки України; 

- забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для  

дітей, молоді, людей  похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян 

шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб; 
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- спрямування бюджетних коштів на розробку й реалізацію програм  

розвитку туризму тощо; 

2) законодавче забезпечення становлення й розвитку туризму, захисту 

національного ринку туристичних послуг і створення конкурентоспроможного 

національного турпродукту: 

- нормативне регулювання відносин у галузі туризму (туристичного,  

готельного, екскурсійного та інших  видів обслуговування громадян); 

- створення сприятливих для розвитку туризму умов шляхом спрощення 

та гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та інших 

видів регулювання; 

- розширення міжнародного співробітництва, утвердження України  

на світовому туристичному ринку;  

3) державний контроль за діяльністю в галузі туризму. 

Система державного контролю за діяльністю в галузі туризму 

передбачає: 

- визначення умов провадження туристичної діяльності (ліцензійних 

вимог), стандартизації і сертифікації туристичних послуг; 

- визначення кваліфікаційних вимог до посад фахівців туристичного   

супроводу, видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу;  

- встановлення системи статистичного обліку і звітності в галузі 

туризму та курортно-рекреаційного комплексу; 

- організація здійснення контролю за якістю наданих туристичних  

послуг; 

- накладення стягнень і вжиття інших заходів за порушення 

законодавства в галузі туризму; 

4) захист добросовісної конкуренції на ринку туристичних послуг, 

запобігання монополізму.  

Слід також акцентувати увагу, що Законом «Про туризм» (ст. 6) 

визначено також і основні пріоритетні напрями державної політики в галузі 

туризму, серед яких: 

удосконалення правових засад регулювання відносин у галузі  

туризму;  

забезпечення становлення туризму як високорентабельної галузі  

економіки України, заохочення національних та іноземних інвестицій  

у розвиток індустрії туризму, створення нових робочих місць; 

розвиток в`їзного та внутрішнього туризму, сільського, екологічного 

(зеленого) туризму;  

розширення міжнародного співробітництва, утвердження України на 

світовому туристичному ринку;  

створення сприятливих для розвитку туризму умов шляхом спрощення  

та  гармонізації податкового, валютного, митного, прикордонного та інших 

видів регулювання; 

забезпечення доступності туризму та екскурсійних відвідувань для   

дітей, молоді, людей  похилого віку, інвалідів та малозабезпечених громадян 

шляхом запровадження пільг стосовно цих категорій осіб. 
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При цьому, зазначивши у ст. 6 даного Закону про пріоритетність 

державного регулювання в`їзного та внутрішнього туризму, держава не 

створила реального механізму реалізації цієї настанови.  

З огляду на це важливе як для розвитку туризму, так і для держави в 

цілому положення, слід акцентувати увагу на наступному. За роки незалежності 

України спостерігається тенденція значного превалювання виїзного туризму 

над в`їзним, тому державне регулювання повинно бути спрямоване, передусім, 

на відновлення прийнятного балансу, а також живлення внутрішнього туризму, 

що сформує імідж держави як країни  сприятливого розвитку туризму.  

Особливе значення, на наш погляд, має розвиток соціального туризму, 

що повинен підтримуватися й розвиватися за допомогою держави, керуючись 

положеннями Конституції України. У цих конституційних установленнях 

зазначено, що Україна є соціальною державою, політика якої спрямована на 

створення умов, які забезпечують гідне життя людині та вільний розвиток 

особистості.  Туризм, насамперед внутрішній, має бути доступним для всіх 

верств населення. Закріпленню пріоритету соціального туризму сприятиме 

прийняття спеціального законодавчого акта про соціальний туризм, який має 

створити реальні гарантії для реалізації людиною (насамперед, незахищеними 

верствами населення) свого права на туризм. 

Крім того, доцільно визначити реальні кроки державної підтримки 

пріоритетних для України в`їзного та внутрішнього туризму (зокрема, 

спрощення та гармонізація податкового регулювання: звільнення від податку на 

додану вартість експорту послуг та зменшення ставки податку на прибуток; 

пропагування туристичних можливостей України за кордоном, у тому числі 

забезпечення  за рахунок коштів державного бюджету часткового фінансування 

витрат участі туроператорів у престижних туристично-виставкових заходах, що 

проводяться за кордоном, тощо), а також створення територій пріоритетного 

розвитку туризму та сприятливого інвестиційного клімату. 

Однак варто зауважити, що попри певні проблеми в державному 

регулюванні туризму, насьогодні державою створено всі законодавчі важелі 

впливу на становлення й розвиток вітчизняного туризму.   

Державне регулювання діяльності у сфері туризму здійснюється 

органами законодавчої, виконавчої та судової влади за допомогою способів і 

форм, визначених законом. 

Засоби державного регулювання туристичної діяльності 

Відповідно до законодавства держава для реалізації своєї політики, 

виконання програм економічного й соціального розвитку застосовує 

різноманітні засоби та механізми регулювання господарської діяльності (ст. 12 

Господарського кодексу України). Основними спеціальними засобами 

регулюючого впливу держави на діяльність суб`єктів туристичного 

підприємництва є: 

- ліцензування; 

- сертифікація і стандартизація у сфері туристичної діяльності; 

- визначення кваліфікаційних вимог до  посад фахівців туристичного 

супроводу, видачі дозволів на право здійснення туристичного супроводу;  
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- обмеження щодо здійснення туроператорської та турагентської 

діяльності; 

- надання податкових пільг тощо. 

 Серед наведених спеціальних засобів регулювання найбільш характерно 

розкривають специфіку туристичної діяльності в нашій державі такі: 

1. Ліцензування туроператорської діяльності (ст. 17 Закону України 

«Про туризм» та ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів 

господарської діяльності»).  

2. Обмеження щодо здійснення туроператорської та турагентської 

діяльності. З набуттям чинності нової редакції Закону України «Про туризм» 

від 18.11.2003 р. № 1282-IV суттєво змінився правовий статус суб`єктів 

туристичного підприємництва, порядок їх створення та реєстрації, встановлено 

нові умови й більш детальне законодавче регулювання щодо здійснення ними 

діяльності в галузі туризму, а також запроваджено спеціальний правовий режим 

для окремих видів туристичної діяльності. Наприклад, відповідно до ст. 5 

згаданого Закону туроператорська діяльність визначена виключним видом 

діяльності, тобто законодавчо заборонено займатися іншими видами діяльності, 

крім туроператорської. Положення ст. 37 цього ж Закону забороняють 

турагентам укладати прямі договори на туристичне обслуговування з 

нерезидентами, їм дозволяється здійснювати посередницьку діяльність лише 

через туроператорів, створених за законодавством України. 

3. Запровадження пільгового оподаткування готельних послуг. 

Відповідно до Закону України  «Про внесення змін до деяких законів України 

щодо розвитку та підготовки готельної інфраструктури до проведення в Україні 

фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу» від 08.07.2010 р. № 

2468-VI, звільнено на 10 років від оподаткування прибуток підприємств, 

отриманий від надання готельних послуг у готелях категорій «5 зірок», «4 

зірки» і «3 зірки» у разі, якщо такі готелі введені в експлуатацію до 1 вересня 

2012 року. Цей Закон набув чинності 1 січня 2011 року. 

Наголошуючи в цілому на позитивній ролі державного регулювання 

туристичної діяльності, варто зазначити про необхідність більш виваженого 

підходу щодо його обмеження у сфері туризму, оскільки специфіка 

провадження туристичної діяльності пов`язана насамперед  з життям і 

здоров`ям людей, а, отже, не може залишатися без спеціальних правових, 

організаційних, економічних важелів впливу. 

Правові форми державного регулювання туристичної діяльності 

У юридичній літературі зазначається, що форми державного 

регулювання є зовнішнім вираженням змісту регулюючого впливу держави на 

певні суспільні процеси. Крім того, в Юридичній енциклопедії термін «форма» 

тлумачиться як устрій, вид, тип, структура суспільних (соціальних, 

економічних, правових, організаційних тощо) утворень або процесів 

(управління, судочинства тощо)
3
. 

                                                 
3
 Юридична енциклопедія : в 6 т. / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. 

– Т. 6. – С. 294. 
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Водночас слід зауважити, що регулюючий вплив держави реалізується 

за визначеними функціональними напрямами. Кожен з цих функціональних 

напрямів реалізується в певній формі. Так, наприклад, законотворча функція 

державного регулювання реалізується у такій формі, як прийняття нормативно-

правових актів, а дозвільна функція - у формі видачі ліцензій, дозволів, 

сертифікатів тощо. 

На думку В. Полюховича, господарсько-правові форми державного 

регулювання - це зумовлені здійсненням державними органами організаційно-

господарських повноважень безпосередні зовнішні прояви регулятивного 

впливу держави у вигляді конкретних дій, рішень, актів, заходів тощо, кожен з 

яких містить владне розпорядження організаційно-господарського характеру, 

що врегульовує господарські відносини у відповідній галузі та є виразом 

реалізації певного засобу державного регулювання виду господарської 

діяльності
4
. 

Враховуючи запропоноване визначення та з огляду на те, що туристична 

діяльність є особливим видом господарювання, можемо констатувати, що 

система державного регулювання туристичної діяльності здійснюється у формі: 

- нормативно-правового регулювання діяльності суб`єктів 

туристичного підприємництва; 

- ведення ліцензійного реєстру суб`єктів туроператорської 

діяльності; 

- видачі паспорта туристичного об`єкта; 

- ведення реєстрів свідоцтв про встановлення категорій готелям та 

іншим об`єктам,  що призначаються для надання послуг з тимчасового 

розміщення (проживання); 

-  контролю за додержанням Ліцензійних умов провадження 

туроператорської діяльності; 

- застосування уповноваженими державними органами заходів 

впливу.  

Як видно з наведеного переліку, кожен із цих заходів, дій, рішень, 

нормативно-правових актів: а) містить владне розпорядження організаційно-

правового характеру; б) врегульовує відносини, пов`язані зі здійсненням 

туристичної діяльності; в) є вираженням реалізації певного засобу державного 

регулювання туристичної діяльності. 

Органи, що здійснюють регулювання в галузі туризму, їх структура та 

повноваження 

Конституція України встановлює широке коло повноважень у сфері 

туризму фактично для всіх органів державної влади та місцевого 

самоврядування.  

Такими органами, що здійснюють регулювання цієї сфери, є: Верховна  

Рада України,  Президент України, Кабінет  Міністрів України, Верховна Рада 

Автономної Республіки  Крим,  Рада  міністрів Автономної Республіки Крим, 

                                                 
4
 Полюхович В. Господарсько-правові форми державного регулювання фондового ринку України / В. 

Полюхович // Вісник № 4 (67). – 2011. – С. 137-143 
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місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, інші органи у 

межах їх компетенції як органи загальної компетенції та галузевий 

центральний  орган виконавчої влади як орган спеціальної компетенції. 

Великого значення питанням державного регулювання розвитку 

туризму надається на міжнародному рівні. Так, ухвалена парламентарями 46 

країн у квітні 1989 р. Гаагська декларація з туризму проголошує, що повинна 

існувати розумна деконцентрація та децентралізація у туристичній сфері, а 

тому без національного механізму, що забезпечує координацію туристичної 

політики держави на національному й регіональному рівнях, не обійтись
5
. 

На міжнародному форумі ЮНВТО у Кадисі (Іспанія) ще у 1995 р. 

наголошувалося на новітніх тенденціях у розвитку туризму та значній ролі 

парламентів, регіональних і місцевих органів влади у цих процесах. Серед 

головних положень форуму варто звернути увагу на проголошену 

відповідальність держави за розвиток туристичної галузі, забезпечення 

пільгового податкового й адміністративного режиму, просування туризму на 

міжнародних ринках, а також створення ефективних правових норм 

регулювання відносин у сфері туризму, поліпшення процесу координації й 

діяльності держав і міжнародних міжурядових і  неурядових туристичних 

організацій. 

Таким чином, повноваження органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування у сфері туризму України повинні спрямовуватися 

насамперед на забезпечення реалізації, охорону й захист прав людини, безпеку 

туризму, захист прав та законних інтересів туристів, інших суб`єктів  

туристичної діяльності та їх об`єднань, збереження цілісності туристичних   

ресурсів України, їх раціональне використання, охорону культурної спадщини 

та довкілля, створення сприятливих умов для  розвитку  індустрії  туризму, а 

також підтримку пріоритетних напрямів туристичної діяльності. Виконання 

цих повноважень можливо тільки за умов ефективної діяльності органів 

державної влади, правоохоронних і судових органів, а також органів місцевого 

самоврядування. Залежно від того, який суб`єкт влади здійснює повноваження, 

вони поділяються   на   парламентські,   президентські,   судові,    

правоохоронні, центральні та місцеві. У свою чергу, з урахуванням статусу та 

засобів створення цих органів, відбувається їх поділ на державні й недержавні. 

До державних належать органи загальної та спеціальної компетенції. 

Відповідно до світової практики до недержавних органів управління 

відносяться саморегулівні організації, неурядові громадські об`єднання 

(наприклад, Французька асоціація «Maison de la France», 1987 р.,  яка на 60 

відсотків фінансується з державного бюджету, державна субвенція у                    

2005   році  становила   понад   30 млн.   євро),  різні   форми   національних 

туристичних організацій. В Україні подібних недержавних органів через 

об`активні та суб`єктивні причини на сьогодні не існує. 

                                                 
5
 Туризм в Україні : Збірник нормативно-правових актів у п`яти томах / під заг. ред. Вихристенка Б.І. Т.5. – 

Ужгород : ІВА, 2000. С. 130-148.. 
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Отже, систему органів державної влади України, що здійснюють 

регулювання туризму, становить насамперед діяльність органів державної 

влади загальної компетенції відповідно до визначених Конституцією України 

повноважень з цих питань та спеціальної компетенції (ст. 7  Закону України 

«Про туризм») (рис. 1) 

 
Рис. 1. Система органів державної влади, що здійснюють регулювання у 

сфері туризму  

Джерело: складено автором. 

Верховна Рада України є єдиним законодавчим органом в Україні. Її 

діяльність спрямована на прийняття законодавчих й інших нормативно-

правових актів у туристичній та суміжних сферах, визначених Конституцією 

України (ст. 85 і 92).  

Конституцією передбачено, що виключно законами України, які 

приймає Верховна Рада України, визначаються (ст. 92): права, свободи і 

обов`язки людини і громадянина, а також гарантії дотримання прав і свобод (п. 

1), які стосуються й суб`єктивного права на туризм; статус іноземців та осіб без 

громадянства (п. 2); засади використання природних ресурсів (п. 5); основи 

виховання, освіти, культури і охорони здоров`я; екологічна безпека (п. 6); 

засади зовнішніх зносин, зовнішньоекономічної діяльності, митної справи (п. 

9); організація і діяльність органів виконавчої влади, організації державної 
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статистики (п. 12) з питань туризму;  правовий режим державного кордону (п. 

18) в частині адміністративних формальностей перетину кордону з метою 

туризму та ряд інших. Тим самим підсилюється роль власне законодавчого 

регулювання відносин, що виникають в процесі реалізації людиною 

суб`єктивного права на туризм, підкреслюється їх важливе значення для 

розвитку демократичного суспільства й  держави в цілому. 

До повноважень Верховної Ради України віднесено також визначення 

засад внутрішньої політики (п. 5 ст. 85), якої стосується і політика в галузі 

державно-туристичних відносин, здійснення парламентського контролю за 

дотриманням прав людини (п. 33 ст. 85), у тому числі й в сфері туризму. 

Важливим кроком у цьому напрямі стало проведення в 2000 р. і 2016 р. 

парламентських слухань з проблем розвитку туризму в Україні, дотримання 

прав і свобод людини й громадянина під час здійснення туристичних 

подорожей, окреслення першочергових завдань щодо усунення перешкод на 

шляху розбудови вітчизняного туризму, а також визначення державних 

пріоритетів ефективного розвитку туристичної галузі в Україні. За 

результатами слухань підготовлено проект Постанови Верховної Ради України 

про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної 

індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості 

України»
6
, в якій доручено Кабінету Міністрів України здійснити ряд заходів 

щодо розбудови вітчизняного туризму. Передбачається, підготувати та внести 

на розгляд Верховної Ради України проекти нової редакції Закону України 

«Про туризм», загальнодержавної програми розвитку туризму, в якій визначити 

конкретні заходи щодо створення ефективної моделі інвестиційної політики в 

галузі туризму, вдосконалення її структури управління, розвитку пріоритетних 

для держави в`їзного та внутрішнього туризму, просування вітчизняного 

туристичного продукту на міжнародний ринок. 

Одним із знакових повноважень Верховної Ради України (п. 17 ст. 85 

Конституції України), що стосуються гарантування прав і свобод людини, 

зокрема й у сфері туризму, також є призначення на посаду та звільнення з 

посади Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини (далі – 

Уповноважений), заслуховування його щорічних доповідей про стан 

дотримання та захисту прав і свобод людини в Україні
7
. 

Але слід зауважити, що вітчизняна практика не знає випадків звернення 

туристів до Уповноваженого за захистом або відновленням своїх порушених 

прав. 

Президент України визначений Конституцією України (ст. 102) як глава 

держави, гарант додержання Конституції України і конституційного ладу, 

державного суверенітету, територіальної цілісності України, прав і свобод 

людини і громадянина, які стосуються сфери туризму. Як глава держави 
                                                 
6
 Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент 

економічного розвитку та інвестиційної привабливості України»: Проект Постанова Верховної Ради України ―‖ 

[Електр. ресурс] / Верховна Рада України. - [К., 2018]. – Режим доступу : http://komsport.rada.gov.ua 

/documents/sluhannja/73220.html 
7
 Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини : Закон України від 23 грудня 1997р. // [Електр. 

ресурс] / Верховна Рада України. - [К., 2018]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua/
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Президент України через свої конституційні повноваження, перелік яких 

закріплено у ст. 106 Конституції України, вживає ряд заходів організаційно-

правового характеру для забезпечення прав і свобод людини в туристичних 

правовідносинах. 

Одним із характерних нормативно-правових актів з питань забезпечення 

прав людини у сфері туризму є Указ Президента України  від 10.08.1999 №973  

«Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року»
8
, які за 

визначенням мали стати концептуальною базою довгострокової державної 

програми розвитку туризму, створення організаційно-правових засад 

становлення туризму як високорентабельної галузі економіки, важливого 

засобу культурного й духовного виховання громадян, відтворення їх трудового 

потенціалу, забезпечення умов для реалізації громадянами свого суб`єктивного 

права на туризм (права на свободу пересування, відпочинок, охорону, 

відновлення й зміцнення здоров`я, на безпечне  для життя і здоров`я довкілля, 

задоволення духовних потреб та інших прав).  

З метою забезпечення реалізації конституційного права людини на 

свободу пересування та виконання міжнародних зобов`язань України у цій 

сфері видано Указ Президента України від 15.06.2001 № 435/2001 «Про 

додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і 

вільний вибір місця проживання»
9, 

Даним Указом передбачено ряд 

адміністративних заходів щодо спрощення процедури перетину державного 

кордону України іноземцями, які на законних підставах тимчасово перебувають 

на території України з метою туризму. У 2001 р. видано Указ «Про підтримку 

розвитку туризму в Україні» №127/2001
10

. 

Метою даного Указу є стимулювання розвитку туризму в Україні, 

підтримка вітчизняних суб`єктів туристичної діяльності та створення, 

зважаючи на міжнародну практику, сучасної системи управління галуззю 

шляхом широкого залучення громадських організацій до участі у розбудові 

туризму. У цьому зв`язку особливі повноваження щодо активної участі у 

вирішенні питань розвитку туристичної галузі були надані всеукраїнському 

громадському об`єднанню – Туристичній асоціації України, а також 

зобов`язано органи державної влади надавати підтримку Асоціації у здійсненні 

нею діяльності щодо розвитку туризму. Це була перша спроба деконцентрації 

влади державними органами в сфері туризму та наближення до світового 

досвіду створення недержавних органів управління у цій сфері. 

Безпосередній захист права на свободу пересування та інших прав, 

пов`язаних з туристичними подорожами Президент України здійснює, 

розглядаючи звернення осіб стосовно цих питань, що надходять на його адресу. 

Крім того, аналіз даних звернень є інформаційною базою щодо необхідності 

                                                 
8
 Про Основні напрями розвитку туризму в Україні до 2010 року : Указ Президента України  від 10.08.1999 р. 

№973  [Електр.ресурс] / Верховна Рада України. - [К., 2018]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua 
9
 Про додаткові заходи щодо реалізації права людини на свободу пересування і вільний вибір місця проживання 

: Указ Президента України  від 15.06.2001 р. №435/2001. [Електр. ресурс] / Верховна Рада України. - [К., 2018]. 

– Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/putfile.cgi 
10

 Про підтримку розвитку туризму в Україні : Указ Президента України від 02.03.2001р  №127/2001. [Електр. 

ресурс] / Верховна Рада України. - [К., 2018]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.kiev.ua/cgi-bin/putfile.cgi
http://www.rada.kiev.ua/cgi-bin/putfile.cgi
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врегулювання певних аспектів цих конституційних прав, як це мало місце 

стосовно скасування системи реєстрації паспортних документів іноземців, які 

тимчасово в`їхали на територію України з метою туризму. 

Серед системи органів державної влади загальної компетенції  особливе 

місце посідає Кабінет Міністрів України. Йому належить провідна роль у 

державному управлінні як вищому органу в системі органів виконавчої влади 

(ст. 113 Конституції України). Кабінет Міністрів України також наділений 

правом утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати міністерства й інші 

центральні органи виконавчої влади, що стосується і центрального органу 

виконавчої влади з питань туризму, яким нині є Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України, визначати його правовий статус, функції та 

повноваження у сфері державно-туристичної політики (ст. 116 Конституції 

України). 

Кабінет Міністрів України та інші центральні й місцеві органи 

виконавчої влади сприяють зміцненню законності та вживають заходів щодо 

реалізації прав і свобод людини й громадянина у сфері туризму, здійснюють 

діяльність, спрямовану на виконання положень Конституції України та інших 

законодавчих актів, пов`язаних з реалізацією, охороною і захистом прав 

людини на свободу пересування, відпочинок, охорону, відновлення й зміцнення 

здоров`я, на  безпечне для життя і здоров`я довкілля, задоволення духовних 

потреб. Ці органи виконавчої влади реалізують зазначені заходи поряд із 

виконанням інших повноважень. 

У системі органів виконавчої влади Постановою Кабінету Міністрів 

України від 20.08.2014 № 459 Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України (Мінекономрозвитку) визначено головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері туризму та курортів, крім здійснення державного 

нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів. 

Цією ж Постановою Кабінету Міністрів України затверджено також і 

положення про Міністерство економічного розвитку і торгівлі України та 

визначено його права й сферу діяльності.  

Мінекономрозвитку в установленому порядку вносить пропозиції з 

питань формування державної політики у сфері туризму та курортів, забезпечує 

її реалізацію, здійснює управління у цій сфері, а також міжгалузеву 

координацію та регулювання питань, віднесених до його відання. 

У межах своїх повноважень Мінекономрозвитку організовує виконання 

актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх реалізацією, 

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до 

його компетенції, розробляє пропозиції про вдосконалення законодавства і в 

установленому порядку вносить їх на розгляд Президентові України та 

Кабінету Міністрів України, а також затверджує: перелік і форму подання  

відомостей,  що включаються до Державного кадастру природних територій 

курортів; перелік посад фахівців туристичного супроводу, кваліфікаційні 

вимоги до них; інструкцію щодо порядку ведення Державного кадастру 

природних територій курортів, визначення складу його даних, порядку обміну 
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інформацією й вирішення інших питань; порядок видачі дозволів на право 

здійснення туристичного супроводу; порядок  оформлення  ваучера  на  

надання туристичних послуг та його використання; ліцензійні умови 

провадження туроператорської діяльності; правила користування готелями й 

аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг тощо. 

У складі Мінекономрозвитку утворено Департамент туризму та 

курортів як самостійний структурний підрозділ Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України. 

Відповідно до наказу Мінекономрозвитку від 22.07.2016 № 1202 „Про 

затвердження Положення про департамент туризму та курортів‖ до складу 

департаменту входять такі структурні підрозділи:  

відділ координації та контролю туристичної діяльності;  

відділ маркетингу та міжнародної діяльності;  

відділ економічної аналітики, статистики, стандартизації та науки; 

відділ розвитку туристичних дестинацій та курортів
11

. 

Головною метою діяльності департаменту є забезпечення формування та 

реалізації державної політики у сфері туризму та курортів, крім здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері туризму та курортів. 

Його основні завдання та повноваження визначені вищезазначеним 

Положенням, а саме: розроблення пропозицій щодо формування та реалізації 

державної політики у сфері туризму та курортів, у тому числі: 1) визначення та 

реалізація основних напрямів державної політики у сфері туризму, 

пріоритетних напрямів розвитку туризму; 2) визначення основ безпеки 

туризму;                                  3) нормативно-правового регулювання відносин у 

сфері туризму (туристичного, готельного, екскурсійного та інших видів 

обслуговування громадян);                                4) установлення системи 

статистичного обліку та звітності у сфері туризму та курортно-рекреаційного 

комплексу; 5) участі у розробленні та реалізації міжнародних програм з 

розвитку туризму; 6) розвиток в`їзного та внутрішнього туризму, сільського, 

екологічного (зеленого) туризму; 7) створення сприятливих для розвитку 

туризму умов шляхом спрощення та гармонізації податкового, валютного, 

митного, прикордонного та інших видів регулювання. 

Таким чином, у системі органів виконавчої влади на підставі 

повноважень, наданих Конституцією та законами України, іншими 

нормативно-правовими актами, створений і діє спеціально уповноважений 

орган центральної виконавчої влади з підпорядкованими йому місцевими 

органами, які займаються питаннями туризму. 

Зміст функцій і компетенція потребують суттєвого переосмислення, 

уточнення та координації, оскільки в існуючому вигляді вони не можуть 

забезпечити відповідне сучасне комплексне управління та створити умови для 

розбудови вітчизняного туризму, збільшення обсягів насамперед в`їзного 

туризму. 

                                                 
11
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Однією з основних причин недостатньої ефективності державного 

впливу на туристичну галузь є неповнота правового регулювання та 

непослідовна державна політика щодо розвитку пріоритетних напрямів у сфері 

туризму і не лише шляхом їх декларування у законодавчих актах, але й 

дотримання та втілення в життя проголошених пріоритетів як гарантій 

забезпечення реалізації людиною права на свободу пересування та інших 

конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення ними 

туристичних подорожей. 

Процеси удосконалення такого управлінського механізму в сфері 

туризму, на наш погляд, повинні здійснюватись з урахуванням таких факторів: 

рівня розвитку ринкових відносин; запровадження механізму саморегуляції 

підприємницької діяльності в галузі туризму; недосконалості туристичного 

законодавства та механізму його реалізації; відсутності координації діяльності 

законодавчої та виконавчої влади з питань туризму тощо. 

Водночас найпринциповішою проблемою сучасного управління 

туристичною галуззю є відсутність його чіткого механізму та системності. 

Існують різні думки з цього приводу, обумовлені передусім різними точками 

зору про розмежування управлінських функцій держави та факторів ринкової 

саморегуляції. Так, російський вчений Г. Папірян серед інструментів 

державного регулювання туристичної галузі поряд з іншими виділяє 

насамперед ціноутворення, просування й обмеження доступу (управління 

попитом)
12

. На противагу цьому підходу українські дослідники  А. Мельник та 

О. Якубова до їх числа відносять розробку прогнозів, цільових комплексних 

програм та індикативне планування, тобто значно звужують управлінські 

функції туризму
13

. 

За твердженнями Н. Барчукової
14

, питання планування, впорядкування 

та розвитку туристичних відносин у різних країнах знаходиться на неоднакових 

рівнях, а тому обсяг повноважень та заходи координації й впливу національних 

органів по туризму цих держав відрізняються. 

Необхідність існування єдиного державного органу регулювання 

туристичної галузі на рівні центрального органу виконавчої влади дискутується 

упродовж останніх років, а також підтверджується зарубіжним досвідом 

функціонування управлінської системи в галузі. Зокрема, у Франції, що посідає 

одне з провідних місць у Європі за обсягом наданих туристичних послуг, 

Єгипті, де туризм є одним із найголовніших секторів економіки, та Туреччині 

створено міністерства з туризму. Аналогічні установи діють в Італії, Австрії, 

Бельгії, Німеччині, Португалії, Мексиці. Водночас у більшості країн світу 

функції державного органу по туризму (організаційного керівництва) 

здійснюють об`єднання суб`єктів туристичного господарювання (Угорщина, 

                                                 
12
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Великобританія, країни Балтії) та своєрідні національні туристичні організації 

комерційного спрямування (Греція, Словаччина, Таджикистан). 

Натомість слід зазначити, що з огляду на міжнародний досвід системи 

державного управління туристичною галуззю, виділяється умовно три основні 

моделі державного управління туризмом. 

Перша передбачає відсутність центральної державної туристичної 

адміністрації як такої. Всі питання вирішуються на місцях і на підставі 

принципів ринкової самоорганізації. Яскравим прикладом цьому є досвід США. 

Ліквідація у 1997 р. державної структури з питань туризму - U.S. Travel and 

Tourism Administration (USTTA) - була спричинена рядом факторів: скорочення 

бюджетних асигнувань, велика частка присутності США на міжнародному 

туристичному ринку, а, найголовніше, наявність потужних приватних компаній 

у сфері туризму, які спроможні на проведення самостійних рекламних акцій в 

інтересах всього національного ринку. Ліквідація державної туристичної 

адміністрації – дуже серйозне рішення, для цього дійсно необхідні вагомі 

умови: або осмислене рішення, що туризм не потрібен державі взагалі як 

джерело додаткових бюджетних надходжень, або впевненість, що суб`єкти 

туристичного підприємництва спроможні вирішувати всі свої виробничі 

проблеми без втручання держави. 

Такий управлінський варіант  можливий і для нашої держави, оскільки, 

по-перше, вітчизняні суб`єкти туристичного господарювання з переходом 

нашої держави на ринкові відносини здебільшого самотужки провадять 

рекламні кампанії щодо туристичних можливостей України, в тому числі й за 

кордоном. Отже, з цих позицій держава не впливає на регулювання відносин у 

сфері туризму та координацію діяльності підприємців. По-друге, за останні 

роки українська туристична галузь перетворилася в реальну складову 

економіки, є самодостатньою та може розвиватися ще більш динамічніше й 

ефективніше за умови відсутності необґрунтованого втручання державного 

органу по туризму в діяльність суб`єктів підприємництва, постійних змін 

законодавства щодо умов і правил провадження діяльності у сфері туризму та 

додаткових адміністративних бар`єрів на шляху розвитку цього пріоритетного 

для нашої держави виду господарської діяльності. 

Друга модель передбачає наявність потужного міністерства, що має 

здійснювати значний регулюючий вплив на галузь. Вона поширена у країнах, в 

яких успішно розвивається протягом останніх років насамперед в`їзний туризм. 

Це такі країни, як Франція, Хорватія, Туреччина, Єгипет, Туніс та інші.  

Зважаючи на свою орієнтованість й досягнуті результати щодо розвитку 

та просування саме національного туристичного продукту, дана модель досить 

ефективна й приваблива з точки зору запозичення нашою державою, але для її 

втілення необхідні відповідні умови. Так, уряди вищенаведених країн щорічно 

зі своїх бюджетів виділяють значні кошти на рекламу й маркетинг, розробку 

правових основ функціонування галузі, займаються державним інвестуванням в 

туристичну інфраструктуру (наприклад, Єгипет тільки в Італії на рекламну 

кампанію витрачає щорічно до 3 млн. доларів США).  Зважаючи на те, що ці 

країни не можна назвати заможними, з високими темпами економічного 
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розвитку, такі серйозні державні капіталовкладення надають підстави вважати, 

що уряди не лише декларують, а дійсно приділяють значну увагу питанням 

розвитку туризму, який становить основне джерело валютних надходжень. 

Враховуючи нинішні соціально-економічні реалії нашої держави 

(нерівномірність економічного розвитку регіонів України, відсутність сучасної 

інфраструктури туризму), на нашу думку, така модель не є прийнятною для 

України через відсутність достатнього бюджетного фінансування на розвиток 

туризму. 

З огляду на вищезазначене, як за своїми можливостями щодо темпів та 

умов економічного розвитку, так і масштабів поширення саме економічно 

невигідного для держави виїзного туризму Україна, вважаємо, наближена до 

європейських країн (Іспанія, Великобританія, Данія, Нідерланди, Швеція, 

Швейцарія та ін.), де превалює третя модель організації державного 

управління галуззю – туризм регулюється на рівні центральних органів 

виконавчої влади як самостійний орган або його складова та входить до 

компетенції будь-якого багатогалузевого міністерства.  

Причому діяльність такого державного органу спрямовується, з одного 

боку, на розробку правової бази сфери туризму, здійснення регулятивних і 

дозвільно-реєстраційних функцій, виконання контрольно-наглядових завдань, 

міжнародного співробітництва, опрацювання статистичних даних у туризмі 

тощо. З іншого – на координацію маркетингової діяльності: участь у 

туристично-виставкових заходах і міжнародних галузевих об`єднаннях, 

управління туристичними представництвами й інформаційними центрами за 

кордоном тощо.  

У Західній Європі найчастіше таке міністерство займається 

економічними питаннями, що є фактично непрямим визнанням того, що в 

розвинених країнах туризм стає важливою галуззю економіки та основним 

бюджетонаповнюючим джерелом. 

Поряд з цим державний орган по туризму тісно співпрацює з приватним 

бізнесом, що обумовило змішані за формою власності інститути регулювання 

туристичною сферою
15

. 

Так, Іспанський інститут «Turespaca» повністю фінансується з 

держбюджету, а його основним завданням є залучення іноземних туристів та 

реклами туристичних можливостей Іспанії за кордоном. Ця організація має 

розгалужену мережу інформаційних центрів та 29 представництв за                        

кордоном
16

. 

У Великобританії створено та діє центральний орган виконавчої                       

влади - Міністерство культури, засобів масової інформації та спорту. До сфери 

його управління  входить орган, основним завданням якого є безпосередня 

координація діяльності у туристичній сфері – «VisitBritain». Ця організація 
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займається промоцією національного туристичного продукту та залученням 

іноземних туристів до Великобританії, розвитком внутрішнього туризму, а 

також консультує уряд й інші державні установи з питань туризму і займається 

комерційною діяльністю (організовує виставки та семінари, проекти за участю 

іноземного капіталу, надає консалтингові послуги, здійснює видавничу 

діяльність тощо).  На її фінансування держава щорічно витрачає близько 35,5 

млн. фунтів, причому неурядове фінансування становить близько 17 млн. 

фунтів
17

. 

Водночас найефективнішим для нашої держави, на нашу думку, має 

бути запровадження так званої змішаної моделі управління, створення у складі 

Мінекономрозвитку департаменту по туризму, який має виконувати лише 

повноваження координатора й представництва держави в міжнародних 

зносинах з питань туризму. А також варто залучити галузеві громадські 

об`єднання, делегувавши одному з них (найвпливовішому та, з точки зору 

кадрового потенціалу, найпрофесійнішому) частину функцій державного 

органу, зокрема: участь у розробці законодавчих й інших нормативно-правових 

актів з питань туризму, здійснення громадської експертизи проектів законів і 

регуляторних актів у сфері туризму, контроль за діяльністю суб`єктів 

туристичного підприємництва та за якістю наданих ними послуг, а також все, 

що необхідно для створення іміджу України як туристичної держави за 

кордоном (маркетинг і реклама, організація участі вітчизняних виробників 

туристичних послуг у міжнародних туристично-виставкових заходах тощо). 

Державні туристичні адміністрації в розвинених європейських країнах, 

як зазначалося вище,  тісно взаємодіють як з приватним бізнесом, так і 

місцевими органами. Отже, це підтверджує нашу тезу щодо необхідності 

запровадження в Україні саме змішаної моделі державного управління галуззю 

на основі широкого залучення громадських об`єднань суб`єктів 

підприємництва з частковим делегуванням державних функцій з розбудови 

туристичної галузі. Це дасть змогу не тільки поступово скорочувати видатки з 

державного бюджету на фінансування галузі й використання інвестицій 

приватного капіталу, але й їх практичного досвіду щодо врегулювання проблем 

здійснення туристичної діяльності, створення чіткого балансу між 

запровадженням заходів адміністративного впливу за допомогою регуляторних 

актів та ринкових механізмів саморегулювання й самоорганізації. 

Характеристика державних органів, під юрисдикцією яких знаходиться 

управління туризмом, та забезпечення гарантій реалізації особою своїх прав і 

свобод під час здійснення туристичних подорожей була б неповною, якби ми не 

розглянули питання щодо судового захисту прав і свобод людини і громадянина 

у сфері туризму, що здійснюється відповідно до статті 55 Конституції України. 

Кожній людині в разі порушення її прав і свобод гарантується право на 

оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб. 
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Відповідно до ст. 8 Конституції України кожній людині гарантується 

можливість звернення до суду для захисту своїх конституційних прав, у тому 

числі й у сфері туризму, на підставі Конституції України, норми якої є нормами 

прямої дії. 

Важливе значення для захисту конституційних прав і свобод людини і 

громадянина мають постанови Пленуму Верховного Суду України, що містять 

роз`яснення для судів з питань, які викликають труднощі на практиці. 

Слід виокремити постанову Пленуму Верховного Суду України «Про 

стан здійснення правосуддя в 2000 році та заходи щодо його вдосконалення з 

метою реалізації положень Конституції України» від 19.01.2001 № 1. У ній 

звертається увага судів на недоліки у здійсненні судочинства і необхідність 

вжиття заходів щодо їх усунення, на недопустимість необґрунтованої відмови у 

прийнятті до судового розгляду заяв та скарг фізичних і юридичних осіб про 

порушення конституційних прав і свобод громадян. 

Як передбачено у постанові Верховного Суду України «Про посилення 

судового захисту прав та свобод людини і громадянина» від 30.05.1997 № 7
18

, 

вся діяльність судів повинна бути підпорядкована захисту зазначених прав і 

свобод. Не менш важливим є те, що судові органи мають право вирішувати 

справи у сфері туризму як на підставі Конституції та інших актів законодавства 

України, так і міжнародних договорів. При цьому в разі відсутності закону, що 

регулює спірні відносини, суд має право застосувати закон, який регулює 

подібні відносини, а за відсутності останнього – на підставі загальних засад і 

змісту законодавства України. 

Враховуючи те, що чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість 

яких надана Верховною Радою України, є частиною національного 

законодавства України, насамперед ті, що визначають права і свободи людини 

й громадянина, в тому числі у сфері туризму, суд може керуватися і їх змістом 

та загальними принципами. 

Міжнародний захист прав людини у сфері туризму гарантується як 

Конституцією України, так і міжнародними актами з прав людини. Зокрема, 

частиною 3 ст. 55 Конституції України передбачено, що кожна людина має 

право після використання всіх національних засобів правового захисту 

звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових 

установ або до відповідних органів міжнародних організацій, членом або 

учасником яких є  Україна. 

Можливість більш широкого використання міжнародних гарантій 

захисту своїх суб`єктивних прав і свобод, у тому числі і у сфері туризму, 

з`явилася у громадян нашої держави після  вступу України до Ради Європи і 

прийняття Закону України від 17.07.1997 № 475/97-ВР «Про ратифікацію 

Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року, Першого 
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протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції»
19

. Відповідно до статті 9 

Конституції України з моменту ратифікації та набрання чинності зазначені 

Конвенція та Протоколи до неї стали для України частиною національного 

законодавства. 

Для гарантування реалізації закріплених Конвенцією та Протоколами 

прав і свобод людини запроваджено особливий механізм міжнародного захисту 

– постійно діючий Європейський суд з прав людини, юрисдикція якого 

поширюється і на Україну. Рішення цього Суду становлять систему 

прецедентного права Європейського суду з прав людини. 

Згідно з вимогами вищезазначеної Конвенції Європейський суд має такі 

повноваження: може прийняти справу для розгляду в разі використання всіх 

національних засобів захисту, у тому числі звернення до Верховного Суду 

України, та не пізніше шести місяців від дати прийняття остаточного рішення 

відповідною національною установою; не розглядає заяви, що надійшли до 

того, як Україна стала членом Ради Європи; не розглядає індивідуальні заяви, 

якщо вони анонімні, та ряд інших. 

Загальною вимогою також є й те, що до розгляду Європейського суду 

приймаються лише скарги, пов`язані з порушенням тільки тих прав, що 

передбачені Європейською Конвенцією про захист прав людини та основних 

свобод. Протоколом № 4 до Конвенції про захист прав людини та основних 

свобод 1963 р.,  який  гарантує деякі права і свободи, що не включені до 

Конвенції та Першого протоколу до неї, передбачено положення про права 

людини на свободу пересування (ст. 2), що свідчить про можливість кожної 

людини звертатися за захистом своїх прав до Європейського суду. 

Звернутися за міжнародним захистом своїх прав  можна на підставі й 

інших міжнародних актів, що передбачають таке право людини. Це - 

Міжнародний пакт про громадянські й політичні права 1966 р., а також  

Факультативний протокол до нього.  

Таким чином, систему органів державної влади, що здійснюють 

регулювання у сфері туризму, становить насамперед діяльність органів 

державної влади загальної компетенції відповідно до визначених Конституцією 

України повноважень з цих питань (Верховна Рада України, Президент 

України, Кабінет Міністрів України, центральні й місцеві органи виконавчої 

влади та інші органи в межах їх компетенції), та спеціальної компетенції 

(центральний орган виконавчої влади в галузі туризму, структурні підрозділи з 

питань туризму в складі обласних, Київської та Севастопольської міських 

державних адміністрацій). 

Проаналізувавши світову практику системи державного управління 

туристичною галуззю, з`ясовано про наявність трьох моделей державного 

управління туризмом у світі. За роки незалежності Україна 

проекспериментувала з різними моделями державного управління туризмом 

(була самостійним центральним органом виконавчої влади; у складі 
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Міністерства молодіжної політики, спорту та туризму; потім – знову 

самостійним; згодом – у складі Міністерства культури України;  у складі 

Міністерства інфраструктури України і насамкінець – у складі Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України). 

Результати дослідження підтверджують, що в наш час необхідно якісно 

новий підхід до формування дієвого механізму державного регулювання 

туризму в Україні, який би забезпечив подолання негативних тенденцій у 

вітчизняній туристичній галузі, сприяв би розвитку малого та середнього 

бізнесу в туризмі, збереженню конкурентного середовища на ринку турпослуг, 

забезпеченню належних умов для збільшення обсягів пріоритетних для 

держави в`їзного та внутрішнього туризму, стимулювання експорту 

туристичних послуг, підвищенню питомої ваги туризму в економіці України, 

зміцненню туристичного іміджу України, а також створенню 

конкурентоспроможного національного турпродукту і його просування на 

світових ринках. 
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1.3. ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ «LUTSK CITY CARD»: РОЗРОБКА ТА 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ 
*
 

 

Останніми роками особливо активізувалися процеси туристичного 

розвитку міста Луцька. У туристичних програмах, які розробляються 

компетентними органами влади спільно з громадою міста, основний акцент 

робиться на розширенні та покращенні туристичної інфраструктури, а також на 

розвиток та поширення саме туристичних інноваційних технологій.  

Зважаючи на досить швидкі темпи розвитку туристичної галузі міста 

Луцька, необхідно також розробляти варіанти різноманітних туристичних 

програм, орієнтованих на масового туриста. Адже розробка та реалізація 

програм даного типу займає досить багато часу.  

Однією з найпопулярніших туристичних інноваційних програм у всьому 

світі є саме «City Card», або ж «Картка туриста», яка використовується у всіх 

розвинених в туристичному плані країнах, і дозволяє залучати значну кількість 

саме іноземних туристів до країни. 

В даній роботі зібрано та узагальнено матеріали із розробки та 

запровадження туристичної програми «Lutsk City Card». Обраховано проект 

кошторису програми. На основі фактичних даних  побудовано ряд діаграм та 

таблиць. Виділено основні проблеми та перспективи впровадження програми 

«City Card» у місті Луцьку. 

Завдяки своїм специфічним особливостям туризм є динамічною галуззю, 

діяльність якої може забезпечити стабільне надходження прибутків, а також 

сприяти налагодженню стійких міжгалузевих зв‘язків. 

Інноваційна діяльність в туристичній галузі сприяє прискоренню темпів 

розвитку економічної сфери, а також підвищенню конкурентоспроможності як 

окремих підприємств (у випадку, запровадження окремих інновацій на 

підприємствах туризму), так і галузі туризму в цілому.  

Першим термін «інновації» у своїх працях використав Й. Шумпетер: 

«інновації – це істотна зміна функції виробленого продукту, яка полягає у 

новому поєднанні та комерціалізації всіх факторів виробництва, заснованих на 

використанні нових матеріалів і компонентів, впровадженні нових процесів, 

відкритті нових ринків, впровадженні нових організаційних форм»
1
.  

Поняття «інновації» тісно пов‘язані із поняттям інноваційної діяльності. 

Інноваційна діяльність – це одна з економіко-правових форм 

інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу у виробництво і соціальну сферу з метою 

досягнення певного соціально-економічного ефекту, в т. ч. випуску і 

розповсюдження принципово нових видів техніки і технології, досягнення 

прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, здійснення якісних змін у 

стані продуктивних сил, поліпшення соціального й екологічного становища, 

випуску нових конкурентоздатних товарів, послуг та ін.  

                                                 
*
 Автори  Єрко І.В., Савич К.В., Чир Н.В. 

1
 Новиков B.C. Инновации в туризме / B. C. Новиков. – М. : ИЦ «Академия», 2007. – 208 с. 
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Залежно від мети здійснення інноваційна діяльність може бути 

некомерційною та комерційною. 

Некомерційною слід визнати таку інноваційну діяльність, метою 

здійснення якої є виконання довгострокових науково-технічних програм з 

тривалими строками окупності витрат і впровадження нових науково-технічних 

досягнень у виробництво та інші сфери суспільного життя (тобто отримання 

прибутку – як безпосередня мета здійснення такої діяльності – відсутня, проте 

вона може бути досягнена згодом як один з її результатів). 

Комерційною є інноваційна діяльність, яка спрямована на використання 

і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг
2
. 

Саме комерційна інноваційна діяльність переважно використовується 

туристичними підприємствами; некомерційна – державними органами. 

Крім того, розрізняють також поняття «інноваційного потенціалу» та 

«інноваційного підприємства». 

Інноваційний потенціал – здатність підприємства, фірми виробляти 

нову, наукомістку продукцію, що відповідає вимогам ринку, для створення якої 

залучаються: виробничі потужності; професійний і кваліфікований персонал; 

передбачаються можливості впровадження нововведень. 

Інноваційне підприємство (структура) – підприємство (об‘єднання 

підприємств тощо), що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і 

(або) продукцію чи послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 % 

його загального обсягу продукції і (або) послуг
3
. 

Розглянемо також поняття інновацій у туризмі. Інновації в туризмі – це 

розробка, створення нових туристичних маршрутів, продуктів, видів туризму, 

технологій обслуговування із застосуванням нових туристичних ресурсів, 

сучасних досягнень науки і техніки, інформаційних технологій, впровадження 

яких сприяє економічному розвитку туристичних підприємств, а також 

дозволяє покращити туристичний імідж країни та її регіонів
4
. 

Однією із форм інноваційної діяльності є різного роду туристичні 

проекти, які зараз набули великого поширення. Туристичний проект – комплекс 

науково-дослідних, проектно-конструкторських, соціально-економічних, 

організаційно-господарських та інших заходів, пов‘язаних ресурсами, 

виконавцями та термінами, відповідно оформлених і направлених на зміну 

об‘єкта управління, що забезпечує ефективність розв‘язання основних завдань 

та досягнення відповідних цілей за певний період. Кінцевими цілями 

туристичних проектів є створення та освоєння нової техніки, розроблення 

                                                 
2
 Вінник О. М. Господарське право: Навч. посібник. – 2-е вид., змін, та допов. / О. М. Вінник. – К. : 

Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 766 с. 
3
 Електронні навчальні посібники Луцького НТУ [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  http://www.elib. 

lutsk-ntu.com.ua – 05.05.18 
4
 Миронов Ю. Б. Особливості інноваційної діяльності в сфері туризму / Ю. Б Миронов // Матеріали ІV 

Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування та розвитку інноваційної 

інфраструктури: виклики постіндустріальної економіки» (м. Львів, 18-19 травня 2017 р.). – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2017. – С. 771-772. 

http://www/
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нових туристичних продуктів та турів, створення готельних комплексів та 

розважальних центрів інше
5
. 

На сьогоднішній момент розрізняють величезну кількість різного роду 

туристичних проектів. Одним із найпопулярніших у світі є так звані, картки 

туриста («city card», «tourist card»). 

Картка туриста – це дисконтна система, спеціально розроблена для 

туристів; передбачає відвідання пам‘яток, музеїв, закладів інфраструктури тощо 

за спеціальними знижками. 

Туристичні карти відрізняються терміном дії, складом та кількістю 

послуг, і, відповідно, ціною
6
. 

Таким чином, інноваційна діяльність в галузі туризму спрямована на 

розробку нового туристичного продукту, удосконалення існуючого, зміни в 

управлінській сфері туристичної галузі, освоєння нових ринків та нових 

сегментів клієнтів. Впровадження інноваційних технологій є запорукою 

економічного зростання підприємств туристичної сфери. 

Більшість затребуваних туристичних міст, від Парижа до Нью-Йорка, 

мають програми «CityCard». В Європі налічується 40 міст, в яких діють картки 

туриста. Зазвичай їх розробляють муніципалітети і вони належать до 

некомерційної інноваційної діяльності
6
. 

В Україні програма «CityCard» діє з 2014 р. в таких осередках як: Київ, 

Одеса, Вінниця, Львів, Карпати, Чорноморські курорти, та курорти Азовського 

моря;  Харків – в стадії розробки. 

Серед Чорноморських курортів: Лазурне, Коблеве, Білгород-

Дністровський, Затока, Курортне, Чорноморськ, Сергіївка, Татарбунари, Ізмаїл, 

Грибівка, Приморське, Лебедівка, Миколаївка, Скадовськ, Очаків, Хорли, 

Рибаківка, Кароліно-Бугаз. 

«City Card: курорти Азовського моря» включає перелік наступних 

курортів: Бердянськ, Кирилівка, Генічеськ, Приморськ, Набережне, Степанівка-

1, Маріуполь. 

Зауважимо, що «City Card: Чорноморскі курорти», «City Card: курорти 

Азовського моря» та «City Card: Карпати» продаються лише за індивідуальним 

замовленням. 

Проект «City Card» створений за участю провідних фахівців в галузі 

туризму і культури міських і регіональних адміністрацій України
7
. 

«City Card Україна» – єдина програма, що працює на всій території 

України, і не здійснює діяльність під іншими брендами.  

З 2014 р. діє веб-сайт, де туристи можуть знайти всю необхідну 

інформацію. 

Серед основних розділів даного сервісу для туристів виділяються: 

каталог закладів (з визначеними відсотками знижок); музеї; екскурсії; 

транспорт; проживання; ресторани; клуби; розваги; фестивалі; послуги; новини; 

                                                 
5
 Моя бібліотека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mybiblioteka.su – 05.05.18. 

6
 CityPASS  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.citypass.com – 05.05.18. 

7
 City Card – єдина дисконтна карта туриста [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.citycard. 

travel/ua. 
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акції; найближчі події; фотозвіти та відгуки клієнтів об‘єктів туристичної 

інфраструктури; контакти та ін 
6,7

. 

Вартість туристичного сервісу в діючих осередках України розглянуто у 

табл. 1. 

Таблиця 1 – Вартість «Сity Сard» в діючих осередках України
7
 

№ Осередок Ціна 

1 Київ 24 год. – 450 грн. 

48 год. – 750 грн. 

72 год. – 1050 грн. 

2 Львів 1 день – 99 грн. 

3 дні – 199 грн. 

3 Вінниця  Від 200 грн. 

4 Одеса 24х1 399 грн. 

48х1 – 549 грн. 

72х1 – 699 грн. 

24х2 – 799 грн. 

48х2 – 1099 грн. 

72х2 – 1399 грн. 

5 Харків В розробці 

6 Карпати  

За індивідуальним замовленням 7 Чорноморські курорти 

8 Курорти Азовського моря 

 

Ціна даного туристського сервісу залежить від туристичної 

привабливості міста або ж місцевості, від часу дії, кількості осіб та набору 

послуг. Осередки продажу карток даного туристичного сервісу розташовані в 

Центрах туристичної інформації та в найпопулярніших об‘єктах туристичної 

інфраструктури
7
. 

Партнери програми «city pass» від «City Card Україна» можуть 

варіюватися в залежності від міста. Проте, карта гостя, в будь-якому випадку, 

надає безкоштовно (у визначені об‘єкти): вхід в музеї і галереї, міський та 

туристичний транспорт, цікаві екскурсії та круїзи, вхід в топ клуби. Знижки до 

50 %: у парках розваг, ресторанах, готелях, хостелах, апартаментах, базах 

відпочинку, на цілий спектр затребуваних послуг
6, 7

.  

Даний проект створений з метою об‘єднання і підняття на європейський 

рівень сервіс гостинності в Україні. 

Розробка інноваційного туристичного продукту повинна передбачати 

його певне інформаційне наповнення. Від якості та доступності інформаційного 

наповнення залежить його привабливість для потенційних споживачів. 

Інформаційне насичення «Lutsk City Card» є дуже об‘ємним та потребує 

докладання великої кількості зусиль та витрат часу для збору та систематизації 

зібраних даних. Звичайно, для доступності туристам варто розробити 

спеціальний Web-сайт, де, в загальному доступі були б надані всі необхідні 

дані. Для приваблення до даної туристичної програми іноземних туристів, на 

сайті вся інформація повинна також публікуватись і на англійській мові. 

Охарактеризуємо основні дані, які повинні наводитися на сайті 

програми «Lutsk City Card». 
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В першу чергу, як і на загальноукраїнському сайті програми «City Card» 

повинен розміщуватись промо-ролик м. Луцька (такі ролики стабільно 

випускаються із 2012 р.) та міститись інформація про переваги даного 

туристичного сервісу для туристів. Такими перевагами є:  

- економія (відвідання безкоштовно, або ж за знижками туристичних 

об‘єктів, музеїв, фестивалів, закладів готельного та ресторанного господарства, 

екскурсій та ін.); 

- зручність (зручне користування даним сервісом як для українських так 

і для іноземних туристів; відсутність додаткових витрат часу);  

- інформативність (карти, каталоги, брошури, новини, акції, події, про 

які дізнаватимуться туристи та ін.)
6, 7

. 

Варто також розробити галерею, де розмістити фото та рисунки міста 

від найдавніших часів і до сьогодні. На сайті також необхідно вказати 

інформацію про туристичні об‘єкти Луцька. Спочатку, відвідувачам сайту буде 

представлено коротку характеристику найвизначніших туристичних пам‘яток з 

їх фото (табл. 2). 

Таблиця 2 – Коротка характеристика найпопулярніших туристичних об‘єктів м. 

Луцьк
8, 9 

№ Назва об‘єкту Коротка характеристика 

1 Луцький Замок 

Луцький замок, який іноді ще називають «Замок Любарта», є 

головною історичною пам‘яткою Луцька. Ця пам‘ятка справедливо 

вважається однією з десяти найстаріших фортифікаційних будівель 

у Східній Європі. 

2 

Римо-

католицький 

Собор Св. Петра 

і Павла 

Собор був побудований між 1616 та 1639 за планом, розробленим 

італійським архітектором Якобом Бріано. Він був дуже важливим 

осередком вищої освіти. Підземелля собору були побудовані між 

XIV та XVIII ст. і складаються з двох рівнів (висота – близько 6 м). 

Там знаходяться могили відомих жителів міста та римо-

католицьких єпископів. 

3 
Будинок сім‘ї 

Косачів 

Будинок, побудований в кінці XVIII ст., де проживала сім‘я Косачів 

в 1890-1891 рр. В музеї, який було відкрито у 2007 р., є прихожа зі 

сходами, які ведуть до вітальні та їдальні нагорі. Зараз можливо 

відвідати Лесину вітальню та відчути атмосферу, в якій зростала 

поетеса. 

4 
Лютеранська 

кірха 

Кірха була побудована німецькою спільнотою в 1906-1907рр. на 

місці Монастиря Кармелітів, який згорів у 1845 р. Це єдина в місті 

будівля, побудована в не оштукатуреному неоготичному стилі. 

5 

Будинок 

архітектора 

Голованя 

Цей будинок побудований у 1980 р. сучасним скульптором 

Миколою Голованем та відомим волинським архітектором 

Ростиславом Метельницьким. Комплекс включає близько 500 

скульптур різних стилів: готичного, бароко та античного. Це все 

складає  різноманіття міфічних персонажів, релігійних об‘єктів, 

скульптур тварин та людей. 

                                                 
8
 Офіційний сайт Луцької міської ради [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.lutskrada.gov.ua – 

06.05.18. 
9
 Савічук В. Я. Country Studies: Ukraine, Volun, Lutsk: навчально-методичний посібник // В. Я. Савічук, Д. 

Пуфалт.  – Луцьк, 2011. – 136 с. 
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Потрібно подати також характеристику відомих туристичних об‘єктів 

обласного центру Волинської області англійською мовою. 

Крім цього, кожен турист, перейшовши за посиланням у формі назви 

того чи іншого об‘єкту зможе детальніше розглянути його характеристику, 

побачити більше фото, дізнатись його адресу а також побачити його місце 

розташування на карті. 

Інформація щодо інших об‘єктів туристичних відвідувань повинна 

подаватись у такому форматі: спочатку буде надана коротка характеристика 

об‘єктів та заходів, за посиланням на назву турист зможе дізнатись їх детальну 

характеристику. Звісно ж, вся інформація також дублюється англійською. 

Всього на території м. Луцька налічується близько 20 музеїв 

різноманітного характеру. На сайті туристичного сервісу «Lutsk City Card», 

варто подати коротку характеристику всіх музеїв для зручності туристів, проте 

із зазначенням, які з музеїв є партнерами програми «Lutsk City Card», і якого 

об‘єму знижки існують для користувачів програми у відвіданні того чи іншого 

музею міста
10

. 

Крім музеїв варто також подати для прикладу характеристику 

найпопулярніших засобів розміщення м. Луцька із обов‘язковим зазначенням їх 

категорійності та адреси (табл. 3). 

Таблиця 3 – Коротка характеристика найпопулярніших засобів розміщення м. 

Луцьк
11, 12 

№ Назва засобу 

розміщення 

Адреса  Коротка характеристика 

1 

«Noble 

Boutique 

Hotel», 4* 

вул. Кривий Вал, 39 

Сучасний готель із номерами в стилі new-art. 

Гості можуть відвідати бар на території 

готелю.  

2 
Готель 

«Україна», 3* 
вул. Словацького, 2 

Готель розташований у центрі міста, на 

відстані 1 км. від Замку Любарта. В готелі 

працює SPA-центр із сауною та солярієм. 

Серед послуг – цілодобова стійка реєстрації, 

безкоштовний Wi-Fі та паркінг. 

3 

Рекреаційний 

комплекс 

«Срібні 

лелеки», 3* 

вул. В‘ячеслава 

Чорновола, 17 

Комплекс розташований за 2 км. від Замку 

Любарта. До послуг гостей – безкоштовний 

Wi-Fі, критий басейн та сауна. 

4 

«Formula Plus 

Motel» 

 

с. Зміїнець,  

вул. Богдана 

Хмельницького, 1 

Мотель розташований на з‘їзді з міжнародної 

автотраси M19, за 5 км. від центру Луцька. 

Номери мотелю підходять як для відпочинку, 

так і для ділових поїздок. 

5 
Хостел 

«Друзі» 
вул. Лесі Українки, 9 

Хостел розташований у центрі Луцька. До послуг 

гостей – 20 ліжко-місць та спільна ванна кімната. 

На всій території – безкоштовний Wi-Fі. 

 

У таблиці 3 нами подано коротку характеристику найпопулярніших 

закладів розміщення у м. Луцьку різної категорійності. Зауважимо, що на сайті 
                                                 
10

 Картинки Google [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.google.com.ua – 02.05.18. 
11

 Booking – Hotels [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.hotels.com – 05.05.18. 
12

 Все про туризм у Луцьку [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.visitlutsk.com – 02.05.18. 
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«Lutsk City Card», при практичному втіленні програми доцільно розмістити 

весь перелік засобів розміщення. Можливий  також їх поділ за категорійністю. 

Крім того, переходячи за посиланням – назвою засобу розміщення, 

туристи зможуть побачити на карті місце розташування закладу, подивитись 

більш детальну характеристику із зазначенням наповнення номерів та повного 

переліку послуг, побачити фото закладу та його території а також почитати 

відгуки. 

Крім засобів розміщення також варто подати коротку характеристику 

закладів ресторанного господарства. 

Крім цього, на сайті повинна розміщуватись карта, де туристи без 

труднощів зможуть побачити місце розташування кожного закладу. 

Варто також обов‘язково вказати тип закладу, адже для різних категорій 

туристів (залежно від рівня доходів, сімейного статусу, віку, статі тощо) 

підходять різні тип закладів харчування. 

Також на сайті туристи зможуть ознайомитися із відгуками на заклади, 

які їх зацікавили. 

Зауважимо, що, традиційно, більшою популярністю серед туристів 

користується заклади розміщення та харчування, які знаходяться у центральній 

частині Луцька. Це пов‘язано з тим, що саме в центрі міста розміщена 

найбільша кількість туристичних атракцій. 

Також варто подати коротку характеристику об‘єктів та закладів розваг, 

які користуються в м. Луцьку найбільшою популярністю 

Загалом, основу розважальної інфраструктури м. Луцька становлять 

розважальні багатофункціональні центри («Адреналін Сіті», «Промінь» та 

«Порт-Сіті»), які пропонують широкий спектр послуг: спортивні майданчики, 

кібер-простір, кінозали, ролледроми, різного роду атракціони (переважно для 

дітей) та ін
13

. Також варто подати коротку характеристику найвідоміших 

закладів культури Луцька. 

Відвідуючи сайт, туристи матимуть можливість детальніше вивчити всі 

заклади культури м. Луцька, побачити їх розташування та ознайомитись із 

розкладом роботи. Крім цього, на сайті також доцільно створити спеціальну 

рубрику, яка показувала б, які культурні заходи будуть проводитися 

найближчим часом у місті, та яка б передбачала фотозвіт,  а також відгуки 

відвідувачів тих чи інших заходів, де б вони ділились своїми враженнями. Це 

сприяло б не лише зацікавленню туристів культурними подіями, а й також 

популяризувало б їх серед жителів міста. 

Варто подати також короткий опис найбільш популярних екскурсій 

містом, які зацікавили б потенційних туристів та коротку характеристику 

найпопулярніших фестивалів, які проводяться у м. Луцьку. 

Крім вище наведеної інформації, на сайті туристичної програми «Lutsk 

City Card» може також розташовуватись інформація щодо партнерів програми 

та відповідні знижки, контакти із працівниками групи проекту, фотогалерея та 

                                                 
13

 Таблоїд Волині: новини Волині, новини Луцька [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.volyn. 

tabloyid.com – 06.05.18. 
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фотозвіти різних туристичних подій міста, доцільно також розмістити календар 

майбутніх подій туристичного спрямування, акції програми, збірку 

туристичних новин міста, різноманітні акції закладів туристичної 

інфраструктури Луцька тощо. Звісно, для приваблення іноземних туристів, вся 

інформація повинна дублюватись також англійською мовою
6, 7

. 

Інформаційне наповнення туристичного сервісу «Lutsk City Card» є дуже 

об‘ємним за своїм змістом та потребує вкладення чималих сил та часу для 

збору та систематизації усіх необхідних даних. Крім того, при практичному 

запровадженні цієї програми, членам групи проекту потрібно буде весь час 

моніторити туристичну інформацію задля забезпечення її актуальності. 

Інфраструктурою, необхідною для успішного запровадження та 

функціонування будь-якого туристичного проекту можуть слугувати численні 

офіси (якщо програма діє у великому місті), точки продаж розробленого 

туристичного продукту, транспорт, партнери (заклади туристичної 

інфраструктури, екскурсійні бюро) та ін. 

У будь-якому випадку, необхідним кроком є облаштування офісу, який 

куруватиме весь проект «LutskCityCard». 

До обов‘язків штатних працівників офісу буде входити: 

- інформаційне наповнення сайту; 

- оновлення сайту (новини, заходи, нові туристичні маршрути та ін.); 

- впровадження новинок (акцій, модифікацій картки тощо); 

- фотозвіти; 

- оформлення та видача карток; 

- забезпечення системи функціонування карток та ін
6
. 

Проект «Ukraine City Card» курує 7 працівників. В українських містах, 

де вже діє ця програма, працівників, які її обслуговують налічується в 

середньому 3 працівники
7
. 

Оскільки м. Луцьк є не настільки великим містом як Одеса, Львів, 

Вінниця чи Київ, то найбільш оптимальною кількістю працівників, які б 

займались розвитком та практичним втіленням програми «City Card» в межах 

Луцька, на нашу думку, може бути 2 людини. 

Також, у зв‘язку з тим, що персоналу необхідно буде спілкуватись не 

тільки з українськими, а й з іноземними туристами, знання, як мінімум, 

англійської мови є обов‘язковим. 

Офіс може бути розташований у будь-якій точці міста, однак доцільніше 

його буде облаштувати неподалік основних туристичних об‘єктів для зручності 

туристів, які у будь-який момент, могли б звернутись за консультацією та 

допомогою
6
.  

Для зручності туристів, можливий варіант розміщення офісу програми 

«Lutsk City Card» у Центрі туристичної інформації та послуг, що знаходиться 

по вул. Сенаторки Левчанівської, 2
8
. 

Місць продажу безпосередньо карток «Lutsk City Card», для зручності 

туристів має бути декілька. Ними можуть слугувати найбільш популярні 

туристичні об‘єкти міста. Наприклад: Центр туристичної інформації та послуг, 

Замок Любарта, залізничний вокзал.  
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Крім того варто організувати продаж в найпопулярніших закладах 

ресторанного та готельного господарства (наприклад, кафе «Show Basilic» або 

ж готель «Україна» в центрі міста тощо). Адже персонал, або ж, принаймні, 

його частина в даних закладах вільно володіє англійською мовою, яка є 

міжнародною; і це сприятиме залученню іноземних туристів до продажу та 

буде комфортним для них 
12

. 

Не менш комфортним буде продаж квитків, шляхом замовлення через 

мережу Інтернет (сайт «Lutsk City Card»). В такому випадку турист зможе 

отримати картку при прибутті у найближчому місці продажу, і не витрачати час 

на  її оформлення; або ж шляхом розсилки поштою 
6, 7

. 

Щодо транспорту, то для зустрічі груп туристів, які обслуговуються за 

програмою «City Card», необхідною умовою є наявність туристичного автобуса. 

Його необов‘язково купувати, адже це коштує великих капіталовкладень, проте 

необхідно мати договір оренди на вимогу із транспортною компанією. 

Для зустрічі інших категорій туристів (за їхнім проханням), можна 

скористатись послугами таксі міста 
7
. 

Щодо партнерів, то на даний момент у Луцьку нараховується більше 20 

закладів з тимчасового розміщення, близько 200 закладів харчування та 

незліченна кількість закладів культури та відпочинку (в т. ч. театри, філармонія, 

розважальні центри, галереї та ін.) 
8, 14

.  

Звичайно, співпрацю треба налагоджувати лише із закладами з 

позитивною репутацією, при цьому, потрібно враховувати інтереси споживачів.  

Повинні бути представлені заклади різної цінової політики: як дешевші 

(для туристів з середнім рівнем доходів), так і дорожчі (для туристів із високим 

рівнем доходів).  

Також варто налагодити співпрацю із транспортними підприємствами. 

Крім того, партнерами можуть також бути організатори численних 

фестивалів, ярмарків, виставок тощо. 

Для реалізації проекту варто також залучити інвесторів, які за 

відповідну рекламу на сайті, будуть вкладати свої кошти. 

Залучення партнерів до проекту триває досить довгий період часу, тому 

переговори з ними потрібно починати вести якнайскоріше. 

Для того, аби зрозуміти, чи проект «Lutsk City Card» буде рентабельним 

при його практичному запуску, варто провести розрахунок кошторису. 

Обрахування бюджету інноваційного туристичного проекту «Lutsk City 

Card» варто розпочати із витрат на державну реєстрацію підприємства. 

Наприклад, у м. Одесі, підприємство із реалізації туристичних карток «Odessa 

City Card» носить назву ТзОВ «Турист Сіті Кард» 
15

.  

Товариство з обмеженою відповідальністю якнайкраще підходить для 

реалізації даного виду послуг. Реєстрація підприємства, відповідно до цієї 

організаційно-правової форми коштує від 1600 грн 
7
. 

                                                 
14

 Олійник Я. Б. Суспільно-географічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області: 

монографія / Я. Б. Олійник, І. В. Єрко. – Луцьк : «Волинська обласна друкарня», 2014. – 164 с. 
15

 Природно-заповідний фонд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.pzf.menr.gov.ua – 
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Наступним пунктом є витрати на заробітну плату працівникам. Слід 

звернути увагу, що відповідні дані мають бути розраховані на календарний рік 

(на 12 міс.), крім цього, повинен враховуватись Єдиний Соціальний Внесок. 

Таким чином, затрати на оплату праці двох працівників, які теоретично 

куруватимуть проект «Lutsk City Card», становить близько 109800 грн. 

Наступною статтею затрат є видатки на устаткування та матеріали. Тут 

варто врахувати правильне трактування статті витрат «устаткування та 

матеріали», згідно правил бухгалтерської звітності. Зауважимо, що до переліку 

такого типу не входить різного роду офісне обладнання та матеріали
16, 17

. 

Розглянемо видатки на устаткування та матеріали проекту «Lutsk City 

Card», загальний обсяг витрат на приблизний перелік устаткування та 

матеріалів, необхідних для практичного запровадження туристичного сервісу 

«Lutsk City Card», становить 16850 грн.  

У разі оренди окремого приміщення, необхідно також врахувати оплату 

цієї оренди, а також оплату комунальних послуг з розрахунку на один рік
18

.  

Отже, загальна сума витрат на оплату оренди приміщення та оплату 

комунальних послуг (за календарний рік) становить 52800 грн. 

Ще однією важливою статтею витрат на практичну реалізацію будь-

якого інноваційного проекту є витрати на маркетингові дослідження. Звісно, ці 

затрати є високовартісними. Вартість маркетингу (маркетингові дослідження, 

дослідження конкурентних переваг, перспективи розвитку) на ринку м. Луцька 

стартує, мінімум, від 3000 грн 
7, 19

. 

Не менш важливими витратами для інноваційного туристичного проекту 

є витрати на рекламу. Реклама дозволить привернути увагу потенційних 

споживачів та представить новий для туристичного ринку м. Луцька 

інноваційний продукт. Таким чином, загальна вартість наведених нами видів 

реклами програми «Lutsk City Card» становить 15400 грн. 

Наступною статтею витрат є затрати на оплату послуг зовнішніх 

експертів. Ці витрати є чи не найважливішими, адже саме вони включають в 

себе безпосередньо створення та виготовлення самої продукції «Lutsk City 

Card». 

Таким чином, загальна вартість консультаційних послуг та оплата 

послуг, відповідно до особливостей та потреб програми «Lutsk City Card» 

становить 37000 грн. 

Зауважимо, що до вартості ми не включали розробку бренду та логотипу 

Луцька, адже його вже розроблено. 

Варто також передбачити витрати на оплату телефонів, факсів та 

міжміських переговорів, можливо, навіть міжнародних, що становить близько 

300 грн./місяць, (3600 грн./рік). А також оплату доступу в Internet та хостинг 

Web-сайту, що також становить близько 300 грн./місяць
6
. 
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До загального кошторису також включаються витрати на офісне 

устаткування з розрахунку на один рік. Таким чином, загальна вартість 

вибраного нами офісного устаткування становить 3323 грн. 

Останньою статтею витрат є комп‘ютерне устаткування Отже, загальний 

обсяг витрат на комп‘ютерне устаткування становить 28995 грн. 

Отже, нами був обрахований проект кошторису практичного 

впровадження програми «Lutsk City Card». При проведенні розрахунків,  нами 

було включено наступні статті витрат: державна реєстрація підприємства; 

оплата праці членів групи проекту; видатки на устаткування та матеріали; 

вартість оренди приміщень та оплата комунальних послуг офісного 

приміщення; маркетинг; реклама; вартість консультаційних послуг зовнішніх 

експертів; оплата послуг відповідно до потреб програми «Lutsk City Card»; 

оплата телефонів, факсів та міжміських переговорів; оплата доступу в Internet 

та хостинг Web-сайту; витрати на офісне устаткування; комп‘ютерне 

устаткування.  

Таким чином, сума всіх статтей та прикладів витрат, які буди наведені 

нами, становить близько 275968 грн. 

Зауважимо, що велике значення мають резервні кошти на випадок 

настання непередбачених обставин, або ж на випадок оплати послуг та 

необхідного устаткування, які важко передбачити.  

Відповідно до норм, резервний фонд будь-якого підприємства має 

становити не менше 15 %, від його кошторису. Тобто, резервний фонд проекту 

«Lutsk City Card» відповідно до наших обрахунків, має становити не менше 

41395,2 грн
16

. 

Таким чином, загальний проект кошторису туристичної програми «Lutsk 

City Card» з врахуванням також резервного фонду становить орієнтовно 

317363,2 грн. 

Загальний річний кошторис туристичної програми «Lutsk City Card» не 

потребує дуже великих капіталовкладень, та є можливим для впровадження за 

умови сприяння влади м. Луцька. 

Одним з найважливіших пунктів розробки будь-якої туристичної 

програми є обґрунтування шляхів її функціонування. 

Картка туриста в країнах світу функціонує в багатьох формах. Серед них 

найпоширенішими є смарт-карти (США, Канада, Німеччина та інші країни). 

Туристична картка у формі смарт-карти представлена у вигляді 

пластикової картки, що містить інтегральну схему зчитування або ж 

накопичування інформації і використовується лише у місті, в якому була 

випущена 
20

.  

Застосування саме такої форми для програми «Lutsk City Card» 

передбачає розташування по всіх туристичних та інфраструктурних об‘єктах 

спеціальних терміналів, які застосовуються для зчитування інформації з 

туристичних карток. 

                                                 
20

 Бібліотека online [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.boоk.net – 05.05.18. 
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Такі термінали доцільно розміщувати в громадському транспорті, при 

вході до туристичних об‘єктів (в т. ч. музеїв) тощо. В магазинах, готелях та 

закладах харчування, а також в розважальних центрах зчитування інформації з 

карток здійснюється за допомогою касового апарату 
6
. 

Переваги туристичної смарт-карти перед звичайною магнітною 

пластиковою карткою полягають в тому, що смарт-карта здатна підтримувати 

різні прикладні системи (для магнітної карти – кожен вид обслуговування 

вимагає окремої карти), тобто, турист – потенційний покупець «Lutsk City 

Card», купуючи одну таку картку зможе сам обрати необхідну кількість і 

варіації послуг, які вона включатиме в себе.  

Також, у випадку змін, пов‘язаних з непередбачуваними обставинами, 

розповсюджувачі карток можуть у будь-який час замінити послуги на 

аналогічно-вартісні, або ж додати нові 
20

. 

Принцип роботи «Lutsk City Card» такого типу буде наступний: турист 

підходить до необхідного терміналу і наводить картку до датчика.  

Передавальна система датчика наводить в антені карти електричний струм, 

який надходить в карту і постачає її енергією. Цей же струм несе в собі 

кодовану інформацію запиту турнікета до карти. Карта відповідає на нього 

(через тугіше антену, використовуючи накопичену енергію) ідентифікатором, 

який визначає протокол подальшого спілкування. За ідентифікатором турнікет 

дізнається тип карти і «розмовляє» з нею відповідно до типу. 

Далі йде зчитування серійного номера картки. Такий номер є 

індивідуальним для кожного туриста. 

Потім відбувається вибір сектора карти, з яким турнікет (або інший 

пристрій для роботи з безконтактними картами) хоче обмінятися інформацією. 

Включається шифрування каналу, і турнікет може, відповідно до дозволеного 

йому його ключем доступом читати і модифікувати дані в карті 
31,32

. 

Такий варіант розробки «Lutsk City Card» є дуже зручним для туриста, 

проте вимагає значного вкладення коштів в покупку та установку терміналів 

зчитування інформації зі смарт-карт.  

Не менш популярною формою функціонування туристичних карток є 

форма у вигляді каталогів. Цим різновидом оформлення туристичної карти 

користуються в країнах Східної Європи. Особливо він популярний у Російській 

Федерації. 

«Lutsk City Card» у формі каталогу – це книжка, надрукована 

топографічним способом, яка включає в себе білети (tourists pass) з відривними 

купонами та індивідуальним штрих-кодом. Індивідуальний номер та термін дії 

Картки вказано у відповідних полях на обкладинці 
6
. 

Для отримання вхідного білету до музею, або ж квиток в громадському 

транспорті, туристу необхідно надати діючу Картку (каталог) з відповідним 

купоном в касу, або ж водію транспорту.  

У закладах готельного господарства, закладах харчування а також у 

розважальних центрах такі книжки надаються обслуговуючому персоналу до 

моменту розрахунку. 
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Відривний купон повинен залишатись в каталозі до моменту його 

вилучення співробітником каси або персоналом компанії-партнера програми. В 

інших випадках і без Книжки, купон вважається недійсним.  

Знижки та інші пропозиції по туристичній картці не сумуються  з 

іншими знижками партнерів 
6, 7

. 

Оператор програми «Lutsk City Card» оновлює інформацію про режими 

роботи музеїв, екскурсій, партнерів програми та сайті, проте не може 

гарантувати повну актуальність інформації, у зв‘язку з її постійним 

оновленням, тому туристам рекомендується перевіряти цю інформацію 

додатково. 

Зауважимо, що об‘єкти та розміри спеціальних пропозицій, вказаних в 

каталожній формі або ж на сайті можуть змінюватись. Оператор і партнери 

програми залишають за собою право змінювати умови спеціальних пропозицій 

протягом всього періоду дії. 

Про можливість відвідання тимчасових виставок і окремих заходів 

(наприклад, ярмарків, фестивалів тощо), за допомогою «City Card» необхідно 

уточнювати безпосередньо в організатора заходу. 

Організатори програми «Lutsk City Card» не несуть відповідальності за 

неякісно надані послуги партнерів програми, а також за не надані послуги у 

зв‘язку з технічними або ж форс-мажорними обставинами партнерів чи 

безпосередньо туристів. Проте оператор докладає всі зусилля для забезпечення 

належного обслуговування по картці туриста 
7
. 

Повертання карт із відшкодуванням грошових коштів, витрачених на 

купівлю туристичної карти можливий лише у випадку оформлення і оплати 

замовлення через сайт і не пізніше 14 днів з моменту купівлі (згідно чинного 

законодавства України) 
20

. 

Оплачене, але не отримане замовлення туристичної картки може бути 

відмінено мінімум за 24 год. до дати доставки/отримання. Штраф за відміну 

замовлення, на нашу думку, недоцільно застосовувати. 

Втрачена карта туриста не відновлюється, зіпсовані відривні купони не 

обслуговуються 
6
. 

На нашу думку, спираючись на орієнтацію туристичної галузі на 

споживача, варто доставку «Lutsk City Card» у межах м. Луцька зробити 

безкоштовною. Це буде зручно, в першу чергу, для іноземних туристів, які не 

витрачатимуть час на відвідання точок продажу туристичних карт. Для них 

доставка буде здійснюватись в готелі. 

Запити туристів з кожним роком все зростають і весь час тяжіють до 

різноманіття. Лише урізноманітнення тих чи інших туристичних послуг чи 

сервісів для туристів дозволяють підвищити привабливість туристичного 

продукту. 

Ми виділили декілька варіантів модифікації «Lutsk City Card». 

По-перше, картка туриста «Lutsk City Card» може бути: 

- єдиною, тобто включати весь спектр послуг; 

- окремою – на кожен вид послуг (наприклад, лише на транспорт, на 

музеї тощо). 
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Другий варіант найбільш підходящий, якщо турист не планує ходити по 

експозиціям або ж пересуваєтеся по місту на автомобілі 
7
. 

Враховуючи те, що м. Луцьк не настільки велике місто, як, наприклад, 

Київ, Львів чи Одеса (тобто в ньому зосереджена не настільки велика кількість 

об‘єктів туристичних відвідувань), найкращим варіантом, на нашу думку буде 

єдина туристична картка міста, яку можливо буде наповнювати послугами, 

відповідно до запитів туристів. 

Вивчаючи досвід українських міст, де програма «City Card» вже 

функціонує, ми зауважили, що поділ картки туриста, відповідно до терміну 

функціонування відбувається з врахуванням особливостей міста, або ж 

місцевості. 

Так, у містах Київ, Львів, Вінниця, Одеса картки розподіляються на 

одно-, дво- та трьохденні. Адже туристам, які відвідують ці міста, таких 

термінів цілком достатньо для відвідання основних туристичних пам‘яток.  

Щодо таких регіонів як Карпати, Чорноморські курорти та Курорти 

Азовського моря, то там термін функціонування становить від трьох днів до 

двох тижнів, враховуючи середню тривалість відпочинку туристів в даних 

місцевостях
7
. 

Отже, беручи до уваги площу Луцька, насиченість міста туристичними 

об‘єктами та середню тривалість перебування туристів у місті, найдоцільнішим 

варіантом, на нашу думку буде поділ картки туриста «Lutsk City Card», за 

терміном перебування на одноденні та двохденні. 

Також варто провести поділ «Lutsk City Card», відповідно до кількості 

обслуговуваних туристів. Оскільки туристів, які подорожують наодинці 

налічується мало, слід, для зручності туристів провести наступний поділ: 

- «Lutsk City Card: Single» (для одного туриста); 

- «Lutsk City Card: Double» (для двох подорожуючих); 

- «Lutsk City Card: Group» (для групи туристів від 15 осіб). Буде 

доцільним включення до складу пропонованих послуг, крім типових також 

різного роду екскурсій; 

- «Lutsk City Card: Family» (для сімей до 4-ох осіб). Передбачатиме 

можливе включення до складу пропонованих послуг відвідання розважальних 

центрів із сервісами для дітей («Промінь», «Адреналін Сіті», «Порт Сіті»). 

Даний поділ є зручним як для туристів, так і для об‘єктів туристичної 

інфраструктури. Адже, при обслуговуванні, наприклад, групи туристів, не буде 

витрачатись зайвий час на перевірку карток кожного учасника групи, а вся 

група буде обслуговуватись за єдиною карткою. 

Не менш вигідною карткою, на нашу думку, буде також «Lutsk City 

Card: Student». Адже саме студенти є чи не найактивнішими подорожуючими 

Україною.  

Звичайно, такий вид картки передбачає врахування певних 

особливостей. Серед них: дешевизна пропонованих послуг (розміщення в 

костелах, недорогі кафе тощо), а також включення до складу пропонованих 

послуг відвідання розважальних центрів. 
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Також, на нашу думку варто включити такий різновид «Lutsk City Card» 

як «Lutsk City Card: VIP». Цей вид туристичної карти буде пропонуватись 

постійним клієнтам. Звичайно ж, даний вид «Lutsk City Card» передбачатиме 

більші знижки для власників карток. 

Можлива також в майбутньому, при достатньо високому рівню розвитку 

туристичної галузі у м. Луцьку, розробка  «Lutsk City Card: Premium» для 

подорожуючих із високим рівнем доходів, які користуються лише закладами 

туристичної інфраструктури найвищого класу та вимагають високого рівня 

сервісу. Звісно, картка такого типу матиме високу ціну та пропонуватиме 

якнайширший набір послуг
7
. 

Визначившись із різновидами «Lutsk City Card» та їхніми 

особливостями, слід вирахувати приблизну ціну даного сервісу. 

Ціна картки є однією з найважливіших ланок у розробці даного проекту. 

Адже вона повинна бути збалансованою, тобто не завищеною – щоб 

потенційним туристам та гостям міста було вигідно її купувати; і не заниженою 

– такою, яка б приносила певні прибутки розробникам
19

. 

Ціна картки, у центральному офісі «Ukraine City Card» розраховується 

відповідно до витрат, які несе турист. У вартість також закладена компенсація 

закладам, які співпрацюють. Звичайно, все залежить від розміру міста, рівня 

його розвитку та цінової політики
7
. 

Враховуючи всі особливості м. Луцька, ми пропонуємо наступні ціни на 

сервіс «Lutsk City Card» (табл. 4) 

Таблиця 4 – Приблизна ціна «Lutsk City Card»
7
 

№ Різновид картки Тип картки Ціна 

грн. дол.  

1 «Lutsk City Card: Single» Одноденна  130 5 

Дводенна  208 8 

2 «Lutsk City Card: Double» Одноденна  260 10 

Дводенна  416 16 

3 «Lutsk City Card: Group»  

(для групи з 15 осіб) 

Одноденна  1820 70 

Дводенна  2860 110 

4 «Lutsk City Card: Family»  

(до 4-ох осіб) 

Одноденна  312 12 

Дводенна  468 18 

5 «Lutsk City Card: Student» Одноденна  104 4 

Дводенна  156 6 

6 «Lutsk City Card: VIP»  Одноденна  182 7 

Дводенна  260 10 

 

Як бачимо з таблиці 4 ціни на «Lutsk City Card» є досить помірними та 

доступними для туристів з будь-яким рівнем доходів. 

Зауважимо, що при практичній розробці туристичного сервісу «Lutsk 

City Card», як і при розробці будь-якого інноваційного проекту, слід провести 

маркетингові дослідження доцільності його запровадження. 

Оформлення зовнішнього вигляду туристичної картки відіграє важливу 

роль, він повинен бути привабливим та атрактивним, адже це перше, на що 

звертатимуть увагу туристи, тримаючи в руках картку.  
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Необхідним завданням при безпосередньому виготовленні карток «Lutsk 

City Card» є розробка дизайну зовнішнього вигляду як лицевої сторони, так і 

зворотної. 

Вигляд лицевої сторони картки повинен бути змістовним та містити ряд 

обов‘язкових елементів, а саме: термін використання, тип картки, назву, а 

також декоративні елементи в залежності від різновиду «Lutsk City Card».  

Загалом, зовнішнє оформлення картки «Lutsk City Card», може бути 

різноманітним. Воно може бути як єдиним для всіх типів даного туристичного 

сервісу, так і відрізнятись між собою. У дизайні можуть використовуватись 

різні символи м. Луцька, його відомі об‘єкти, історичні елементи тощо. 

Звичайно, запровадження будь-якого інноваційного продукту 

супроводжується певними проблемами та ризиками. Не є виключенням і 

програма «Lutsk City Card». 

Розглянемо основні проблеми впровадження туристичної програми 

«City Card» в м. Луцьку. 

В першу чергу, головною перешкодою на шляху впровадження 

програми є невеликий розмір м. Луцька. Розвинені туристичні міста Європи, де 

вже діє туристичний сервіс «City Card», вирізняються своїм розміром. Те ж 

саме виділяє і популярні в туристичному плані українські міста. Всі міста та 

регіони України, де програма «City Card» вже діє (Київ, Одеса, Вінниця, Львів, 

Карпати, Чорноморські курорти та Курорти Азовського моря) 

характеризуються великим розміром (в загальноукраїнському масштабі)
7
.  

Саме невеликий розмір міста породжує таку проблему, як відносно 

невелика кількість пам‘яток та об‘єктів туристичних відвідувань. Луцьк, хоча і 

є містом з багатою і давньою історією, унікальними пам‘ятками та музеями, 

проте їхня кількість далека від кількості туристичних об‘єктів у найбільш 

популярних серед туристів інших міст України
21

. 

Ще однією проблемою невеликого м. Луцька є невеликі туристичні 

потоки. До того ж, переважають туристи з області (внутрішні), а туристи з 

інших регіонів України, а тим більше, іноземні туристи займають невелику 

частку.  

Ще однією негативною тенденцію туристичних потоків є яскраво 

виражений сезонний характер. Туристична політика Луцька повинна 

спрямовуватись на розробку та впровадження туристичного продукту, який 

приваблюватиме туристів і в зимовий період
8, 22

. 

Крім цього, значною проблемою впровадження туристичного сервісу 

«Lutsk City Card» є реклама міста. 

Як зазначає голова Управління туризму та промоції міста Луцької 

міської ради Теліпська К. В., лише на промоцію міста щороку потрібно 1,5 млн. 

                                                 
21

 Черчик Л. М. Сучасний стан розвитку туристично-ререаційного комплексу Волинської області : Монографія / 

Л. М. Черчик, І. В. Єрко, Н. В. Коленда, О. В. Міщенко. – Луцьк : Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 2014. – 154 с. 
22

 Департамент інфраструктури та туризму Волинської ОДА [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.voladm.gov.ua – 05.05.18 
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грн. Реклама відіграє визначну роль у формуванні туристичної привабливості 

міста на загальноукраїнському рівні, так і на міжнародній туристичній арені
8
. 

Недостатність фінансування туристичної галузі міста породжує ще одну 

проблему – відсутність маркетингових досліджень туристичної сфери, які є 

досить дороговартісними.  

Маркетингові дослідження різних напрямів у туристичній галузі є дуже 

важливими, адже вони дозволяють передбачити зміни, ризики, можливі 

напрямки розвитку, нові проекти, зацікавленість населення в тих чи інших 

сферах туристичної галузі тощо. В м. Луцьку навіть відсутній облік туристів 

через відсутність коштів на проведення відповідних досліджень
8, 23

.  

Проведення маркетингових досліджень готовності туристичного ринку 

Луцька до практичного запровадження програми «Lutsk City Card», дозволило б 

всебічно розглянути туристичний ринок міста: визначити оптимальну ціну 

запропонованого турпродукту, термін окупності, цільовий сегмент, доцільність 

практичного втілення даної програми, дослідити готовність партнерів до 

співпраці та ін.
24

 

Не менш важливою проблемою на шляху практичного втілення «Lutsk 

City Card» є ризик незацікавленості потенційних партнерів. Незважаючи на те, 

що в умовах жорсткої конкуренції у сфері обслуговування (особливо серед 

закладів харчування і розміщення), коли кожен заклад бореться за клієнта, все 

ж існує ризик того, що умови, які запропонують розробники «Lutsk City Card» 

не влаштують дані заклади і води відмовляться співпрацювати
23

.  

В умовах виникнення такої проблеми, можна зробити акцент на 

туристичних об‘єктах, музеях, екскурсіях, різних родієвих заходах тощо. 

Дані проблеми породжують ризик нерентабельності та непопулярності 

програми «City Card» в межах м. Луцька. 

Незважаючи на значну кількість проблем практичного запровадження 

сервісу для туристів «City Card» у м. Луцьку, існує також і чималі перспективи. 

Загалом, «Lutsk City Card» є дуже перспективною програмою, адже вона 

поєднує значні переваги для самих туристів. Це і безкоштовні сервіси 

(наприклад, відвідування музеїв); значні знижки у закладах туристичної 

інфраструктури; зручність (путівник, зручні карти міста, сукупність закладів в 

одній картці); інформативність (новини, події, акції тощо)
6, 7

. 

Практичне запровадження сервісу «City Card» в м. Луцьку дозволить 

підвищити рівень туристичного інтересу до міста загалом. Адже це є 

додатковою рекламою не лише на туристичному ринку України, але й за 

кордоном. Адже, практично кожен турист із туристично-розвинених країн звик 

подорожувати за туристичною карткою
6
. 

Запровадження «Lutsk City Card» в межах міста дозволить 

популяризувати туристичні об‘єкти міста, підвищити їхню атрактивність. До 

того ж підвищення туристичного інтересу до даних об‘єктів сприятиме 

                                                 
23

 Василенко В. О. Інноваційний менеджмент: навч. посіб. / В. О. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2003 – 430 с. 
24
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налагодженню системи більш якіснішого догляду за туристичними пам‘ятками, 

проведення необхідних реставраційних робіт. 

Ще однією перспективою, є також розробка нового турпродукту. Із 

розвитком туристичної галузі м. Луцька, слід відповідати потребам туристів, 

адже головною їх рисою є безперервний процес урізноманітнення. Розробка 

нових екскурсій, туристичних маршрутів, створення нових подій (фестивалів, 

виставок, ярмарків), унікальних туристичних атракцій сприятиме залученню 

більшої кількості туристів не лише з Волині чи інших регіонів України, але й, 

як мінімум, із сусідніх країн 
25

. 

Перспективи розвитку також стосуються і закладів туристичної 

інфраструктури. Зокрема, покращення якості надання послуг закладами 

обслуговування туристів та підвищення конкурентоспроможності туристичного 

продукту. Покращення матеріально-технічної бази транспортної системи міста. 

Перспективи із запровадженням програми «Lutsk City Card» стосуються 

не лише об‘єктів та іміджу міста, але й партнерів. Перевагами співпраці із 

сервісом «City Card» у м. Луцьку для потенційних партнерів є додаткова 

реклама, і, як наслідок, збільшення доходу та підвищення популярності серед 

туристів
6
. 

Зауважимо, що також можна виділити і перспективи розвитку і 

вдосконалення самого туристичного сервісу «Lutsk City Card». Розробка нових 

атракцій, включених у програму; постійні акції; визначення нових цільових 

сегментів; розробка нових послуг для туристів; індивідуальний підхід до 

кожного клієнта; оновлення інформації; проведення різноманітних рекламних 

заходів тощо, сприятиме залученню більшої кількості потенційних та 

напрацюванню бази постійних клієнтів
6, 7

. 

Отже, впровадження туристичної програми «Lutsk City Card», 

незважаючи на всі наявні проблеми, все одно є перспективним, і не лише для 

самого міста, але й для туристів та партнерів даного проекту. 
 

 

                                                 
25

 Музейний простір Волині [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.volyn-museum.com.ua – 
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1.4. ІННОВАЦІЙНІ ФОРМИ ЕКСКУРСІЙНОЇ І МУЗЕЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
* 

 

Сучасний туристський ринок висуває нові вимоги до організації 

екскурсійної діяльності, оскільки створення, просування і реалізація 

екскурсійного продукту є його невід‘ємною частиною. Цілком очевидно, що 

інноваційні екскурсії можуть стати важливим фактором розвитку внутрішнього 

туризму. В умовах жорсткої конкуренції й тривалого зниження попиту на 

екскурсійні послуги на ринку туристичних послуг необхідно проводити 

політику активної розробки й впровадження інноваційних продуктів із 

використанням ефективних технологій. 

Екскурсія як процес пізнання навколишнього світу нерозривно 

пов‘язана з туризмом. Подорожі з різною метою, які традиційно розглядають як 

витоки сучасних подорожей, сприяли розвитку торгівлі, встановленню 

релігійних,  міжкультурних зв‘язків. Можливості пізнання  історії та культури 

інших народів могли з‘явитися у мандрівників у результаті наочного вивчення 

ними пам‘ятників, способу життя, культури інших народів, особистого 

спілкування з представниками іншої культури. 

Найгострішими проблемами в діяльності туристично-екскурсійних 

підприємств України, є висока конкуренція на ринку, відсутність державної 

політики підтримки організацій індустрії туризму. У даний час існуючі 

проблеми негативно позначаються на іміджі не тільки окремих екскурсійних 

організацій, але й країни в цілому. Підвищення стійкості й прибутковості 

туристично-екскурсійних фірм відбувається як за рахунок підвищення норми 

прибутку від реалізації кінцевих послуг, так і за рахунок маси прибутку в 

результаті кращого для клієнта співвідношення «якість – ціна послуги», і 

збільшення унаслідок цього об‘єму продажів послуг. За таких умов, вельми 

актуальним на наш погляд є впровадження інноваційних форм в екскурсійну 

діяльність туристичних підприємств. 

Екскурсії розглядаються з найдавніших часів історії людства. Слово 

«екскурсія» латинського походження перекладається як «прогулянка, похід», 

тобто розглядається як процес пересування що сприяє пізнанню. Екскурсіям 

притаманні три елементи: екскурсант, об‘єкт показу, екскурсовод. Останній 

проводить екскурсанта за наперед обраним маршрутом і своєю розповіддю й 

поясненнями допомагає екскурсанту засвоїти зоровий образ об‘єкта показу. 

Розповідь і пояснення готуються екскурсоводом наперед і тісно 

пов‘язуються з послідовністю показу. При цьому увага екскурсанта 

акцентується на окремих частинах об‘єкта. 

Відомий теоретик і організатор екскурсійної справи Б. В. Ємельянов під 

суттю екскурсії розуміє «наочний процес пізнання оточуючого нас світу», 

пов‘язаний з наперед підібраними об‘єктами, які вивчають на місці їх 
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розташування. І далі: «Екскурсія – це цілеспрямований процес сприйняття 

оточуючої нас дійсності, побудований на злитті зорових і смислових вражень»
1
. 

Екскурсійна діяльність – це діяльність з організації ознайомлення 

екскурсантів з екскурсійними об‘єктами без надання послуг розміщення 

(ночівлі). Організована екскурсійна діяльність повинна здійснюватися 

кваліфікованими працівниками, котрі знають вимоги, що висуваються до 

технології створення екскурсійних послуг і обслуговування екскурсантів, й 

охоплювати широкі верстви населення
1
.  

Організована екскурсійна діяльність – це пропозиція стандартизованої 

екскурсійної програми чи окремих екскурсій як різновиду туристських послуг 

фірмами, які комбінують послуги безпосередніх виробників (музеї, 

транспортні, видовищні та інші організації), а також є туроператорами, тобто 

самі створюють і надають туристично-екcкурсійні послуги
1
.   

Кожній екскурсії властиві певні ознаки, за відсутності яких її не можна 

вважати такою. Б. В. Ємельянов виділив шість обов‘язкових ознак екскурсії
1
:  

а) протяжність в часі, зазвичай від академічної години до одного дня;  

б) наявність екскурсійної групи (від 15 до 30 осіб);  

в) наявність кваліфікованого фахівця (екскурсовода);  

г) огляд екскурсійних об‘єктів, первинна роль зорових вражень;  

д) ознайомлення з об‘єктами в русі і на зупинках, зокрема з виходом з 

автобуса;  

е) чітко визначена тема, що є стрижнем цього перегляду, диктує його 

напрям. 

Сьогодні в екскурсійній практиці до виділення основних ознак екскурсії 

відносяться вільніше. Екскурсійна група може складатися всього лише з 

декількох чоловік, від чого екскурсія не перестає нею бути; для ознайомлення з 

об‘єктами на зупинках не обов‘язковий вихід з автобуса, якщо їх добре видно. 

До властивих екскурсії ознак слід ще додати неодмінну наявність у неї 

мети і завдань, які диктують вибір екскурсійних об‘єктів, розробку маршруту, 

підбір літературних джерел, ілюстрацій, і так званий портфель екскурсовода, 

загального емоційного настрою екскурсії і всього іншого, з чого вона полягає. 

Але головною ознакою екскурсії є обов‘язкове використання при її 

проведенні екскурсійного методу, тобто єдність показу і розповіді, при 

первинній і визначаючій ролі показу. 

Класифікація екскурсій має велике значення для практичної діяльності. 

Вона забезпечує умови для кращої організації роботи екскурсоводів, полегшує 

їх спеціалізацію з урахуванням знань і особистих схильностей екскурсоводів. 

Використання закономірностей проведення екскурсій конкретної групи сприяє 

тому, щоб кожна екскурсія ставала ефективнішою. 

Галузеві засади підприємницької діяльності, пов‘язаної з організацією та 

наданням туристичних послуг, закладено чинним Законом «Про внесення змін до 

Закону України «Про туризм» від 18.11.2003 р., відповідно до якого екскурсійні 

послуги є частиною туристичного продукту. У ст. 1 дається таке визначення 

                                                 
1
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туристичного продукту: «Туристичний продукт – попередньо розроблений 

комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що 

реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу 

якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні 

послуги, не пов‘язані з перевезенням і розміщенням (послуги з організації 

відвідувань об'єктів культури, відпочинку та розваг, реалізації сувенірної 

продукції тощо)»
2
. 

Що стосується дозвільної бази екскурсійної діяльності, то згідно зі ст. 

11, зазначеного вище Закону, у порядку, визначеному наказом Державної 

туристичної адміністрації України від 24.09.2004 № 83 «Про затвердження 

Положення про порядок видачі дозволів на право здійснення туристичного 

супроводу фахівцям туристичного супроводу», видача таких дозволів 

здійснюється акредитаційними комісіями, створеними обласними 

адміністраціями. Фактично саме цим документом регламентується організація 

туристичного супроводу в Україні: «... Дозвіл на право здійснення 

туристичного супроводу є офіційним документом, який підтверджує 

кваліфікацію фахівця туристичного супроводу і дає право на надання 

екскурсійних послуг екскурсоводами та гідами-перекладачами в населених 

пунктах та об'єктах показу, внутрішніми правилами яких це не заборонено, у 

межах даної адміністративної території та надання дорожньої інформації під 

час слідування туристичних груп до місця призначення...»
2
.  

Дозвіл отримують гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні 

інструктори, провідники та інші фахівці туристичного супроводу – фізичні 

особи, які проводять діяльність, пов'язану з туристичним супроводом, за 

винятком осіб, які працюють на відповідних посадах підприємств, установ, 

організацій, яким належать чи які обслуговують об'єкти відвідування (музеї, 

парки-пам‘ятки садово-паркового мистецтва, монастирські комплекси, 

спеціалізовані виставки тощо).  

Діяльність з надання послуг туристичного супроводу без Дозволу 

вважається порушенням чинного законодавства в галузі туризму і тягне за 

собою відповідальність згідно із Законом України «Про туризм».  

Нормативно-правові положення, які встановлюють кваліфікаційні,  

організаційні, технологічні та інші вимоги щодо здійснення господарської 

діяльності з організації екскурсійної діяльності, закріпили Ліцензійні умови 

провадження господарської діяльності з організації іноземного, внутрішнього, 

зарубіжного туризму, екскурсійної діяльності, затверджені наказом Державного 

Комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва та Міністерства 

культури і туризму України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

туроператорської та турагентської діяльності» від 11.09.2014 №111/55
3
. 

                                                 
2
 Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» № 1282-IV від 18.11.2003 р. / Відомості 

Верховної Ради (ВВР), 2000. – № 18 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http:// www.uazakon.com 
3
 Ліцензійні умови здійснення туроператорської та турагентської діяльності, затверджені наказом Державного 

комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, Міністерства культури і туризму України 

від 11.09.2014 р. № 111/ 55. 

http://www.uazakon.com/
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Метою ліцензійних умов є впорядкування туристичної діяльності, що 

здійснюється суб‘єктами господарювання України, захист прав та інтересів 

держави в галузі туризму, захист прав та інтересів суб‘єктів туристичної 

діяльності. 

Ліцензійними умовами визначено вимоги до здійснення екскурсійної 

діяльності, зокрема встановлено, що «екскурсійне обслуговування туристів 

повинно включати організацію всіх видів екскурсій, відвідування музеїв, 

виставок, об‘єктів соціального характер; інших екскурсійних об‘єктів, 

передбачених умовами екскурсії».  

Нормативно закріплено, що «екскурсійне обслуговування туристів 

повинно здійснюватися за програмами, складеними суб‘єктом туристичної 

діяльності, який здійснює обслуговування, згідно з туром. Окрім зазначених у 

програмі екскурсійних заходів, суб‘єкт туристичної діяльності, за бажанням 

туристів, може здійснювати додаткове екскурсійне обслуговування за окрему 

плату», а туроператори й турагенти зобов‘язані «...залучати до надання 

туристичних послуг осіб, які відповідають кваліфікаційним вимогам, шо 

визначені цими Ліцензійними умовами, а у випадках, визначених чинним 

законодавством України, мають відповідні дозволи на право здійснення 

туристичного супроводу»
3
. 

Екскурсійні фірми – це організації, що займаються створенням та наданням 

екскурсійних послуг. У великих туристично-екскурсійних організаціях ці функції 

виконують визначені відділи, в тім екскурсійні й методичні, у малих і середніх – 

зазвичай один, екскурсійно-методичний, відділ, або ж ця діяльність здійснюється 

групою методистів. Існують також самостійні екскурсійні фірми, які орієнтуються 

на створення й проведення екскурсій і також на надання інших туристично-

екскурсійних послуг.  

Характер діяльності туристично-екскурсійного підприємства визначається 

характером туризму, який класифікується на такі види
4
: внутрішній активний 

(прийом і обслуговування вітчизняних туристів і екскурсантів, а також 

місцевого населення); в‘їзний активний (прийом та обслуговування іноземних 

туристів і екскурсантів); внутрішній пасивний (відправка екскурсантів на 

обслуговування в інші туристично-екскурсійні фірми); виїзний пасивний 

(відправка екскурсантів на обслуговування за межі держави). 

У діяльності екскурсійних фірм спостерігаються істотні відмінності, 

зумовлені їх спеціалізацією, обсягом і характером операцій, ставленням до 

споживачів і виконавців послуг.  

Для приймаючих фірм характерний зв‘язок з організаціями туристської 

індустрії, які є виконавцями послуг для приїжджих туристів та екскурсантів 

(музеї, транспортні підприємства, пункти харчування тощо), і з турфірмами – 

постачальниками туристів і екскурсантів. 

 Для приймаючих турфірм також характерне надання туристсько-

екскурсійних послуг місцевим жителям. 

                                                 
4
 Інноваційні стратегії підприємств туризму/Фаховий журнал «Ефективна економіка» //режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1946 
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Основна мета скеровуючих фірм – залучення місцевого населення для 

екскурсійного обслуговування на виїзних (заміських) маршрутах і хороші 

зв‘язки з партнерами з числа туристсько-екскурсійних фірм, або з іншими 

спеціалізованими підприємствами (музеями, театрально-видовищними 

установами і т. д.), що забезпечують виконання послуг. 

Створення екскурсії – складний процес, що вимагає від організатора 

значних творчих зусиль. Підготовка нової екскурсії – це завжди розробка її теми, 

що залежить від запитів потенційних клієнтів фірми. Тематика екскурсій також 

визначається екскурсійними можливостями міста чи регіону. Процес підготовки 

екскурсії включає: визначення теми, постановку мети і задач екскурсії, вивчення 

і відбір об‘єктів, складання маршруту, вивчення джерел інформації за темою 

екскурсій, експозицій та фондів музеїв, проведення консультацій у фахівців, а 

також написання контрольного тексту екскурсії, формування «портфеля 

екскурсовода», вибір методів проведення екскурсії, складання її технологічної 

карти.  

В основі підготовки будь-якої екскурсії мають бути головні принципи і 

вимоги педагогічної науки, такі як взаємозв‘язок навчання і виховання, 

врахування логіки предмету, послідовність, систематичність, ясність, 

доступність викладу, а також наочність, емоційність, врахування вікових 

особливостей екскурсантів
3
. 

 Загальновідомо, що прогрес і розвиток в сучасних умовах досягли 

багато в чому завдяки інноваціям.  

У Законі України «Про інноваційну діяльність»,  зокрема {Абзац сьомий 

частини першої статті 1 в редакції Закону N 3715-VI ( 3715-17) від 08.09.2011 

} нижче наведені терміни вживаються в такому значенні
5
:  

Інновації – новостворені (застосовані) і (або) вдосконалені 

конкурентоздатні технології, продукція або послуги, а також організаційно-

технічні рішення виробничого, адміністративного, комерційного або іншого 

характеру, що істотно поліпшують структуру та якість виробництва і (або) 

соціальної сфери. 

Інноваційна діяльність – діяльність, що спрямована на використання і 

комерціалізацію результатів наукових досліджень та розробок і зумовлює 

випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів і послуг.  

Інноваційне підприємство (інноваційний центр, технопарк, технополіс, 

інноваційний бізнес-інкубатор тощо) – підприємство (об‘єднання підприємств), 

що розробляє, виробляє і реалізує інноваційні продукти і (або) продукцію чи 

послуги, обсяг яких у грошовому вимірі перевищує 70 відсотків його 

загального обсягу продукції і (або) послуг. 

Основне значення інновація має і в сфері туристичної діяльності, 

компонентом і самостійною частиною якої є і може бути екскурсійне 

обслуговування.  

Сучасний туристський ринок висуває нові вимоги до організації 

екскурсійної діяльності, а також процесам створення, просування і реалізації 

                                                 
5
 Закон України «Про інноваційну діяльність» // Відомості Верховної Ради України (ВВР), №36. - ст.266 
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екскурсійного продукту. Інноваційні екскурсії повинні бути одним з головних 

чинників розвитку внутрішнього туризму.  

Турфірми, що займаються екскурсійною діяльністю, повинні мати свій 

оригінальний бренд, враховувати нові тенденції споживчого попиту, 

застосовувати диференційований підхід до обслуговування різних соціальних 

груп
5
. 

Інновації в екскурсійному обслуговуванні класифікують наступним 

чином: 

- інноваційні технології розробки і проведення екскурсії; 

- технічні інновації в екскурсійно-туристичних маршрутах (екскурсіях, 

екскурсійних турах); 

- інновації екскурсійного продукту; 

- інновації в маркетингу і управлінні; 

- персональні інновації. 

Інновації у створенні екскурсійного продукту пов‘язані з виявленням і 

використанням нових туристичних ресурсів регіонів і застосуванням нових 

форм екскурсійних послуг. 

 Інновації в екскурсійному обслуговуванні дають перевагу одній 

екскурсії над іншою, що сприяє успішному їх просуванню на ринку 

туристичних послуг. 

За таких умов, вважаємо актуальним застосування  квест-екскурсії як 

інноваційної технології в екскурсійній діяльності, що отримала в даний час 

широке поширення на заході. 

Поянтя «квест» («quest») з англійської мови перекладається як «пошук, 

предмет пошуків, пошук пригод»
6
 .  

Квест – це жанр комп‘ютерної гри, що представляє інтерактивну 

історію, де присутній головний герой, керований гравець, це пошук чогось, 

подорож до певної мети через подолання певних перешкод
6
. 

Квест як проектна інтерактивна форма екскурсії сприяє розвитку 

дослідницької діяльності, активізує пошукову, організаційно-творчу роботу, 

обмін досвідом у питаннях популяризації туризму та краєзнавства, підвищує 

професійну майстерність екскурсовода, стимулює розвиток творчих ініціатив та 

реалізацію творчого потенціалу майбутніх фахівців туристичної галузі. 

Квест-екскурсія – це інноваційний напрямок в екскурсійній діяльності, 

що поєднує в собі одночасно гру і екскурсію. Це екскурсія без гідів-

екскурсоводів, комбінований вид квесту і екскурсії.  

Екскурсійний квест може проводитися у формі: 

а) квест-екскурсії з безпосередньою участю екскурсовода; 

б) без особистої участі екскурсовода. У цьому випадку екскурсанти 

отримують на руки відразу весь пакет-легенду (квест-маршрут), після цього 

екскурсовод не приймає ніякої участі в проходженні екскурсантами даного 

маршруту;  

                                                 
6
 Свистунов А. В., Афанасьева Н. В. Квест-экскурсия как инновационное направление развития регионального 

туризма [Электронный ресурс] // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 11. URL: 

http://web.snauka.ru/issues/2015/11/58981 
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в) квест-екскурсії з дистанційною видачею завдань, учасники отримують 

завдання за допомогою смартфона або планшета, здійснюють пошук заданої 

точки за допомогою GPS-навігатора (мобільні квести)
6
. 

Дана форма екскурсії є найцікавішою і в той же час складною. Екскурсія 

розробляється таким чином, щоб учасники в ході маршруту, застосовували всі 

свої знання з історії, культури і інших наук. 

 Розробляючи подібну екскурсію, організатори використовують 

завдання різної складності. Зашифровують назви вулиць, садів, музеїв та інших 

об‘єктів в різноманітні абревіатури. Проводять конкурси на витривалість в 

екстремальних умовах.  

Квести для дорослих проводяться часто без участі гідів-аніматорів або 

екскурсоводів, так як всі підказки і коди екскурсанти знаходять самостійно за 

допомогою Інтернету або інших джерел, отримуючи завдання по електронній 

пошті або у вигляді смс-повідомлень.  

Квест-екскурсії для дорослих діляться на три основні групи: 

1) мистецтвознавчий – відвідування різних музеїв, соборів, палаців, 

галерей і виставок, з вивченням їхньої історії; 

2) краєзнавчий – прогулянки по вулицях і площах міста, пов‘язані з 

великими історичними подіями або певною тематикою; 

3) екстремальні екскурсії з виїздом за місто, відвідуванням занедбаних 

будівель і споруд, поїздки по околицях міста. 

При розробці квест-екскурсії можна використовувати такі ідеї квестів. 

Цікава ідея фут-квесту, в якій учасники пересуваються по «точках» з 

завданнями, об‘єднаними спільним сценарієм. Вона являє собою 

прогулянковий пішохідний маршрут, побудований на загадках і ребусах. Хто 

перший вирішить усі завдання, той стає переможецем.  

Мета – дістатися до фінішу, розгадавши кодове слово за допомогою 

проміжних завдань-підказок, використовуючи свої знання, інтелект, 

кмітливість, ерудицію.  

Квест побудований на використанні типових засобів переміщення: 

пішого ходу і громадського транспорту. Тривалість 3-4 години. Цільова 

аудиторія змагань не обмежується віком і статтю.  

Квест-екскурсії часто базуються на ідеї міського орієнтування, що є 

своєрідним видом спортивного квесту, що включає елементи інтелектуальної 

гри. Метою учасників є пошук і досягнення за найкоротший час заданих 

організаторами контрольних пунктів-екскурсійних об‘єктів.  

Це можуть бути адреси, місцеві назви і орієнтири, властиві міському 

ландшафту, умовні схеми і світлини, міські загадки. Решта правил вже 

обговорюються в залежності від самого змагання. Залежно від правил, змагання 

може дозволяти або забороняти різні види транспорту. Створення міського 

квесту не вимагає жорстких рамок або обмеження за віком. У ньому можуть 

брати участь діти, молоді і літні особи. Єдина умова для дітей, які не досягли 18 

років, участь в одній команді з батьками або родичами. У разі якщо не батьки ні 

родичі не беруть участі в змаганнях, то організатори вимагають письмового 

дозволу від батьків дитини. Так як організатори не несуть відповідальності за 
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події, що можуть відбутися з учасниками з вини самих учасників або третіх 

осіб
6
. 

Квест-екскурсія – це відмінний спосіб не тільки розважити екскурсантів, 

але і можливість в ігровій формі розповісти їм про своє місто. 

Крок 1. Ігровий механізм квесту екскурсії  

Перш за все необхідно визначити ігровий механізм – правила гри і те, 

яким чином вони будуть виконуватися. Наприклад, правило таке: гравці 

повинні виконати завдання і дати відповідь. Якщо відповідь вірна вони 

отримують нове завдання. 

У цьому випадку ігровий механізм може бути наступним: 

 - відповідь потрібно внести в спеціальну програму. Якщо відповідь 

вірна – гравці отримають наступне завдання. Так ігровий механізм може бути 

реалізований у проекті Quest; 

- відповідь потрібно повідомити організатору квесту (особисто, через 

смс, email). Якщо відповідь вірна – організатор має повідомити наступне 

завдання. Це може бути конверт з новим завданням, записка або агент, який 

дасть потрібну інформацію. 

Проте, квест - екскурсія – це не змагання. Але, його можна зробити  у 

формі змагань. У механізм необхідно додати правило, за яким буде визначатися 

переможець. 

Наприклад, виграє той, хто виконає усі завдання раніше. 

Крок 2. Тема 

Потрібно вибрати цікаву тему. Причому цікава вона повинна бути не 

тільки тому хто проводить квест, а й майбутнім учасникам. 

Як приклад пропонуємо розробку екскурсії на тему: «Волинські святині 

Рівненщини». 

Крок 3. Маршрут квесту-екскурсії 

Як приклад пропонуємо екскурсійний маршрут: Луцьк-Клевань-

Пересопниця-Дермань-Острог-Межиріч-Луцьк.  

Маршрутна інформація 

Нижче наведено інформацію про екскурсійні об‘єкти що виголошується 

під час переїздів  автобусом.  Додатково виголошується інформація про об‘єкти 

що розташовані по маршруту екскурсії, але відвідування яких не 

передбачається. 

Дермань  – старовинне село в Здолбунівському районі Рівненської 

області Україна на річці Устя. В даний час це два села розташовані 

поруч: Дермань Перша і Дермань Друга. 

Територія Дермані була заселена вже у VIII-V столітті до нашої ери. Про 

це свідчать археологічні розкопки, завдяки яким були знайдені залишки жител і 

крем‘яних знарядь доби ранньої бронзи, залишки давньоруського городища, 

старовинні могильники, а також уламки сільськогосподарських знарядь, речей 

побуту та приладдя для ритуальних поховань. 

Вперше Дермань згадується в 1322 році. Тоді 8 грудня князь Любарт 

Гедимінович подарував Луцькій соборній церкві Іоана Богослова кілька сіл, 

серед яких називається Будераж , Співочі й Дермань. 
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У вересні 1497 р. у замку поблизу с. Топорище на Житомирщині було 

складено грамоту, згідно з якою великий литовський князь Олександр засвідчив 

дар гетьманові Костянтину Острозькому майно у вигляді двох дворів і дев‘яти 

сіл, в числі яких називається і «Дермань». 

У 1499 році в історичних записах з‘являється й нинішня гордість 

населеного пункту – Дерманський монастир, якому тоді Острог подарував 

книгу «Повчання». В наступні роки життя села нерозривно пов‘язана життям 

монастиря. 

На картах і поземельних планах XVI–XVII століть село документували з 

назвою «Дермань» і лише зрідка латинської записом – «Derman» («Dermane»). 

У результаті Визвольної війни 1648-1654 років село прийшло до повного 

занепаду, але до початку XVIII століття Дермань знову почала відроджуватися; 

росте територія оброблюваних сільгоспугідь, значно збільшуються 

лісозаготівлі. 

За даними 1889 року, «село Дермань при ставку і ключах волості 

Мізоцької» мало 330 дворів, 2575 мешканців (з них 54 католика), чоловічий 

Преображенський монастир, однокласне народне училище, кредитне 

товариство, 3 крамниці, млин, смолокурільню і деревообробну майстерню. На 

початку XX століття на сторінках «Енциклопедичного словника Брокгауза і 

Ефрона» у статті про цей населений пункт говорилося: «Мешканців 2630», що 

свідчить про стабільне зростання населення
7
. 

20 лютого 1905 в Дермані в заможній родині хліборобів народився Улас 

Самчук (1905-1987) – український письменник, автор роману-трилогії 

«Волинь», повісті «Марія», п‘єси «Шумлять жорна»та інших творів. 

До 1939 року Дермань була єдиним селом, хоча насправді його ділили 

на Дермань панський і казенний. У роки Другої світової війни в 1942 році в 

Дермані під патронажем гітлерівців була відкрита школа поручиків Української 

повстанської армії. 

У 1946 році влада перейменувала село Дермань Перша в Устенське 

Перше, а Дермань Друге, відповідне в Устенське Друге (за назвою річки 

Устя). Однак, після розпаду СРСР і падіння комуністичного режиму, села знову 

набули свою історичну назву. 

Дерманський Свято-Троїцький монастир – православний монастир, 

один з осередків анти уніатської боротьби в Малій Русі в кінці XVI і першій 

половині XVII століть. Першу згадку про монастир відносять до 1499 p., проте 

монахи жили в Дермані й раніше, що доводить назва урочища в селі – Скит. У 

другій половині XV ст. Дерманський монастир був одним із культурно-освітніх 

осередків в Україні. Заснований в кінці XV століття магнатом і 

князем Костянтином Острозьким, згодом утримувався на кошти князів 

Острозьких. 

В тисячу п‘ятсот сімдесят четвертому – сімдесят п‘ятому роках 

управителем монастиря був російський першодрукар Іван Федоров, який 

                                                 
7
 Сім чудес Здолбунівщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ogo.ua/rivnenschina/vidkruy 

/zdolbynivshchuna 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVI
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://ogo.ua/rivnenschina/vidkruy%20/zdolbynivshchuna
http://ogo.ua/rivnenschina/vidkruy%20/zdolbynivshchuna
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одночасно почав готувати до друку славнозвісну «Острозьку Біблію» (1581 

р). У 1602 році князь Острозький подарував монастиреві друкарню, внаслідок 

чого Дерманський монастир на деякий час став одним з центром книжкової 

справи. Серед книг, виготовлених у монастирській друкарні, – відомий 

«Октоїх», перекладені з грецької мови місцевими монахами збірники афоризмів 

«Пчола» та «Бесіди» Івана Златоуста. 

Ченці вчили  грецьку,  латинську  і  слов‘янську мови й займалися 

перекладами. На початку 1620-х років після смерті останнього чоловічого 

нащадка роду Острозьких право патронату над монастирем перейшло до 

князів Заславських, які ініціювали процес переходу його в унію. В 1625–1633 

рр. архімандритом був Мелетій Смотрицький, який перейшов в унію. Згодом, 

одним з архімандритів був Кипріян Жоховський. У 1821 році російський уряд 

відібрав Дерманський монастир у василіан і передав його православним 

монахам з Острога
8
.   

Межиріч і Межиріцький монастир 

Межиріч – село в Острозькому районі Рівненської області, відоме перш 

за все Свято-Троїцьким чоловічим монастирем. Перша письмова згадка про 

Межиріч має місце у грамоті, написаний 3 липня 1396 року в Луцьку, у якій 

Великий князь Литовський  Вітовт підтверджує своє попереднє надання для 

князя Федора Острозького міста Острог з прилеглими до нього землями, 

збільшуючи це надання кількома маєтками, серед яких був і Межиріч.  

У 1605 році клопотами Януша (Іван у православ‘ї), останнього 

представника роду Острозьких, краківського каштеляна, який прийняв 

католицизм, Межиріч офіційно отримує магдебурзьке право. За його наказом у 

1612 р. в місті розпочалися роботи із перебудови замку та церкви на 

францисканський монастир. З півночі та півдня до церкви прибудували два 

двоповерхові корпуси з келіями, у зовнішніх кутах яких виросли круглі 

триярусні башти з бійницями та конусоподібними дахами, що надають 

комплексу великої схожості з замком. За доби Речі Посполитої стилізоване 

зображення Троїцької церкви виступало в гербі містечка, який відомий нині з 

відбитків печаток місцевої ратуші. 

Свято-Троїцьку обитель війни не зачепили, навіть більше того – під час 

фашистської навали у стінах монастиря переховувались місцеві мешканці. 

У 1779 р. був проведений католицький ритуал коронування ікони — на 

Божу Матір і Спасителя одягнули виготовлені в Римі корони з золота й 

дорогоцінних металів.  

У 1866 році францисканський монастир реорганізовано, й костел знову 

став православною церквою. Після передачі православній церкві, імператриця 

Марія Федорівна подарувала іконі срібний оклад, прикрашений 12 смарагдами. 

Про чудотворність ікони свідчать вотиви, металеві бляшки, прикріплені з 

тильної сторони святині, які частково збереглися й донині. 

                                                 
8
 Туристичні маршрути Рівненщини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew 

/main/ua/487.htm 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1602
http://www.rv.gov.ua/sitenew%20/main/ua/487.htm
http://www.rv.gov.ua/sitenew%20/main/ua/487.htm
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Історія Свято-Троїцького оборонного чоловічого монастиря оповита 

легендами – за переказами Межиріцьку фортецю з‘єднував підземний хід з 

оборонними укріпленнями та Острозьким замком. 

Сьогодні Свято-Троїцький Межиріцький монастир вважається одним із 

наймальовничіших оборонних монастирів України, який здалеку скидається на 

казковий замок. 

Острог  

Невелике місто на півдні Рівненської області Острог, який століттями 

служив центром науки, культури і освіти України, вперше згадується ще в 

Іпатіївському літописі 1100, де йдеться про з‘їзд руських князів на чолі з 

Великим князем Київським в Увертічах; на цьому з‘їзді вирішувалося питання 

про покарання князя Давида Ігоревича за осліплення Василька, князя 

Теребовлянського. 

В результаті Давид Ігоревич позбувся князівства Володимир-

Волинського, а натомість йому передали Божественне, Острог, Дубен і 

Черторойск. В ХІ-ХІІ ст. назва міста тлумачення не потребує – острог він і є 

острог, тобто огорожа з гостроверхих колод. Острог входив до складу Київської 

Русі, належав Галицько-Волинському князівству, а в період з XIV по XVII 

ст. місто було власністю князів Острозьких – одних із найбагатших і впливових 

українських магнатів. 

У XVI ст. в Острозі відкрилася греко-слов‘янська школа, так звана 

Острозька академія – перший вищий навчальний заклад на східнослов‘янских 

землях. Серед випускників академії – гетьман війська Запорізького Петро 

Конашевич-Сагайдачний, перший ректор київської братської школи Іов 

Борецький, лаврський архімандрит Єлисей Плетенецький, письменник Мелетій 

Смотрицький та інші відомі українці. 

Саме тут у друкарні Івана Федорова побачив світ перший український 

підручник – греко-слов‘янський «Буквар», перший в Україні друкований 

поетичний твір «Хронологія» Андрія Римші, перша перекладена з оригінальних 

джерел знаменита «Острозька Біблія». Досі у відродженому університеті 

«Острозька академія» живе чимало традицій 15–16 ст. Студентів тут називають 

старослов‘янським словом «спудей», а посвяту в студенти – «інавгурацією». 

Найважливішою архітектурною домінантою міста є замок князів 

Острозьких – перлина давньоруського фортифікаційного мистецтва. Замок на 

пагорбі почали будувати в XIV столітті. До нашого часу з комплексу споруд 

замку дійшли: «Вежа мурована» (XIV ст.), Нова (кругла) башта (XVI ст.), 

Богоявленська церква (XV-XVI ст.), а також Луцька і Татарська надбрамна 

башта (XV – початок XVI ст.), які входили до складу міських укріплень і були 

важливими в системі оборони міста.  

Сучасники називали Острог XVI століття «Волинськими 

Афінами». Крім могутнього князя, численної шляхти, купців і ремісників, у 

місті проживало досить багато вчених. Зокрема, тут викладав один із 

засновників найбільш потужної течії в сучасному іудаїзмі Маршуя.  

Занепад академії, а згодом і її ліквідація, виявилися результатом 

діяльності єзуїтів. Вони прагнули до посилення своєї ролі в цьому регіоні, а це 
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було неможливо без ліквідації культурно-ідеологічного центру. Адже острозька 

еліта своєю активною православною пропагандою перешкоджала здійсненню 

далекосяжних намірів Ватикану та польської шляхти. 

Серед головних екскурсійних об‘єктів Острога – Замок, пам‘ятник 

архітектури XIV ст.  «Вежа Мурована» (так вона названа в акті від 1603 про розділ 

маєтків князя Костянтина-Василя Острозького між його синами) – найдавніша 

споруда фортеці. Перші камені в її фундамент поклав ще Данило Острозький. Це 

досить рідкісний для України тип середньовічної башти-донжона. На сьогодні це – 

єдиний повністю збережений у Східній Європі однобаштовий колись житловий 

замок. У нижньому ярусі споруди зберігалися різноманітні припаси, тут також був 

викопаний глибокий колодязь. Верхня частина вежі – результат пізніших перебудов 

ХІХ – початку ХХ століть. Вже після ремонтних робіт в 1913–1915 рр. приміщення 

було пристосоване під музей з бібліотекою. Сьогодні в 9 залах музею розміщено 

експозицію Острозького краєзнавчого музею. 

Луцька вежа, пам‘ятник архітектури XVI ст., протягом довгих років була 

важливим захисним пунктом в західній частині міських укріплень з боку 

Луцька, одночасно виконуючи функції міських воріт та бойової башти. Остання 

обставина зумовило своєрідність її конструкції. Внутрішня стіна з боку міста 

була з‘єднана з лінією оборонних стін, тоді як весь інший її обсяг виступав 

назовні, створюючи ідеальні умови для флангового обстрілу ворога під час 

облоги. Нині у Луцькій вежі – музей старовинної книги
7
. 

Якщо піднятися від Луцької башти вище, до верхньої майданчику 

Червоної гори і потім повернути направо по крутому спуску, можна потрапити 

до Татарської вежі – ще одного важливого оборонного пункту стародавнього 

Острога. Назву башта отримала від сусідства з Татарським передмістям. Це був 

головний міський вхід з боку Корця та Звягеля. Башта досить схожа на Луцьку 

вежу, але збереглася до наших часів набагато гірше. Татарське передмістя в 

Острозі заснував князь Костянтин Іванович Острозький, поселивши там 

полонених татар. 

Свято-Богоявленський собор міста Острога побудований в 1453 р. 

князем Василем Красним, сином преподобного Федора Острозького (в 

чернецтві – Феодосій). У 1521 р. князь Костянтин Іванович перебудував собор, 

укріпивши північну стіну бійницями для гармат і нішами для 

фальконетів. Князь Костянтин Костянтинович (помер 1608 р.) був ревний 

борець за православну віру. У 1633 році онука князів Анна-Алоїза Ходкевич не 

допустила в собор єпископа Олександра Пузину, опечатавши собор 6 

печатками і приставивши охорону. У 1636 році в день Пасхи відбулося 

повстання православних віруючих проти ненависної княжни Алоїзи, яка 

приїхала на хресний хід в кареті; міщани яйцями закидали княгиню та вибили 

їй око.  

 Ще одним пам‘ятником архітектури XVII–XIX ст. є костел з написом на 

фронтоні «SURSUM CORDA». 3 квітня 1750 князь Януш Сангушко, ординат 

Острозький, надав право фундушеве землі за валами Острога при дорозі, що 

веде в Дубно, на будівництво монастиря капуцинів. Кошти на будівництво 

монастиря надав Канут Фелікс Малинський, мечник Волинський. 
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 Костел і монастир будувались одночасно із господарськими спорудами, 

які розміщувались на схід та південь від корпусу келій. У 1778 костел був 

освячений під іменем Святої Трійці ксьондзом Францішком Коморніцким 

(1733-1780), біскупом Цесарополітанським, суфраганом Луцьким. У 1796 в 

костелі був похований його засновник Канут Фелікс Малинський. У 1832 

монастир був закритий. Пізніше в приміщеннях монастиря розміщувалися: 

військові склади, благодійне освітнє Кирило-Мефодіївське братство, 

православна церква, польська учительська семінарія, знову костел, спортивний 

зал педагогічного училища, радянський військовий госпіталь, гімназія, німецькі 

учительські курси, німецький табір відпочинку військових пілотів, педагогічне 

училище, середня школа-інтернат, восьмирічна школа-інтернат для дітей з 

затухаючими формами туберкульозу, середня школа, з 1994 – Острозький 

Вищий колегіум, перейменований в 1996 на Острозьку Академію
8
. 

Крок 4. Цікаві деталі – список кодів 

Необхідно вивчити маршрут квесту. Цікаві об‘єкти сфотографувати і 

зробити позначки. Це може бути вікно неправильної форми, незвичайна ручка 

або скульптура, кількість дерев біля фасаду і ін. 

Головне, вибирати такі деталі, які навряд чи зміняться найближчим 

часом. Саме вони будуть використовуватися для кодів, питань і завдань. 

Крок 5. Сценарій квесту-екскурсії 

Скласти  цікавий опис для екскурсантів. Він повинен зацікавити 

учасників. 

Зпівставте інформацію з цікавими деталями, які зустрілися вам на 

маршруті. 

Складіть кожне завдання. У ньому має бути: 

1. Саме завдання. Як варіант, питання – на яке потрібно знайти 

відповідь. 

2. Правильна відповідь. 

3. Цікава інформація по темі.  

4. Підказки. (Не обов‘язково). Але краще підготувати їх заздалегідь. 

Крок 6. Протестуйте квест 

Пройдіть квест самі. Так, ви зможете знайти невеликі огріхи і вчасно їх 

справити. 

Крок 7. Внесіть правки. 

Система оцінювання повинна мати кілька критеріїв: час, правильність 

виконання завдання, додаткові бонусні або штрафні бали.  

Такий шлях розвитку екскурсійної справи допоможе підвищити інтерес 

до внутрішнього туризму, розширення асортименту екскурсійних та музейних 

послуг, збільшення кількості фахівців турсупроводу та підняти престиж 

професії серед молоді. 

Розробка інноваційних екскурсій – це чітко організований і добре 

систематизований процес. Екскурсії, що розробляються з елементами інновації 

створюються з урахуванням історичних та адміністративних особливостей 

кожного регіону, наявного попиту на турпродукт, рівня туристської 
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інфраструктури, стану доріг, наявності необхідних спеціалістів, можливості 

інвестицій.  

З метою дотримання в інноваціях принципу системності проводиться 

тривале маркетингове дослідження. 

Будь-яке нововведення, в тому числі в екскурсійному туризмі, готується 

і впроваджується з урахуванням наявного попиту потенційних споживачів. З 

метою з‘ясування цього попиту проводяться маркетингові дослідження, 

анкетування, інтернет-опитування. 

 Розроблені і впроваджені інновації повинні відповідати сучасним 

моральним, духовним запитам суспільства, рівню його розвитку і не 

порушувати екологічну рівновагу.  

Особлива увага приділяється новим екскурсіям екологічного профілю: 

продумуються всі аспекти проекту так, щоб його реалізація приносила користь 

суспільству, без шкоди природі. При впровадженні нових екологічних проектів 

розробляють правила поведінки туристів на території природних парків і 

заповідників. 

Інноваційні проекти в туризмі повинні бути не тільки актуальні, але 

обов‘язково перспективні. Кожна інновація вимагає інтелектуальних творчих 

витрат і фінансових вкладень, які без довгострокової перспективи не будуть 

виправданими. 

 Тому інновації в екскурсіях мають розробляються на перспективу 

подальшого розвитку всієї сфери туризму у взаємозв‘язку з технологічним 

прогресом. 

Інноваційна діяльність у сфері туризму і екскурсознавства розвивається 

в наступних напрямках: 

- розробка та впровадження нового туристичного продукту, в першу 

чергу, екскурсій  різноманітних форм і тематики, наприклад, екскурсій на 

страусині ферми, в розважально-дозвільні центри і ін.; 

- використання нових технологій в розробці міських і музейних 

екскурсій з електронним аудіогідом або екскурсій з елементами екстремального 

туризму; 

- залучення нових туристських ресурсів; 

- проведення маркетингових досліджень на новому соціально-

культурному рівні, наприклад заходів, за програмою «наближення до 

екскурсанта», тобто з урахуванням індивідуального попиту кожного 

потенційного туриста; 

- розробка та впровадження нових за формою комплексних екскурсій, 

наприклад, квест-турів, або екскурсій з анімацією. 

Впровадження інноваційних технологій в екскурсії та екскурсійні тури 

безпосередньо залежить від маркетингової стратегії. Головне завдання 

маркетингу в туризмі – вчасно помічати всі зміни і підтримати перспективні 

інноваційні розробки, що мають попит на туристському ринку. 

Розробники інноваційних екскурсій і турів створюють новий 

турпродукт, як правило, під конкретні програми, що включають в себе 
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туристично-оздоровчі і культурно-пізнавальні маршрути, а також розважальні і 

видовищні заходи. 

В останні роки з‘явилися принципово нові за своїм характером 

екскурсії: 

- для людей похилого віку – «туризм сеньйорів», в рамках якого 

організовуються пізнавальні екскурсії по мальовничих місцях і цікавими 

музейними експозиціями; 

- VIP-тури з включенням риболовлі та полювання; 

- спеціальні екскурсії для молоді з відвідуванням модних фестивалів, 

«Фест», рицарських боїв, показів одягу; 

- дитячі екскурсійні програми з анімаційними елементами; 

- пригодницькі екскурсії та комплексні екскурсії по містах і парках; 

- індивідуальні екскурсії з урахуванням потреб конкретної групи або 

конкретного туриста – індивідуала. Подібні екскурсії мають великі перспективи 

для розвитку і застосування на різних сегментах туристичного ринку. 

Один з найпопулярніших інноваційних напрямків в екскурсійній 

діяльності – анімація (від лат. anima – душа, життя), що припускає 

«пожвавлення» історичних або літературних персонажів, залучення 

екскурсантів в події, що відбуваються.  

До анімаційних програм відносяться: 

- музейні історичні театралізовані шоу, що відрізняються від звичайної 

музейної екскурсії з театралізованими елементами, в які на протязі всього часу 

залучені екскурсанти. Під час подібних шоу експонати музею, доісторичні 

тварини, середньовічні лицарі і інші персонажі, «оживають» і переносять 

екскурсантів в ту епоху, уособленням якої вони є; 

- костюмовані бали за участю історичних персонажів, дають гостям 

можливість не тільки відчути себе в контексті реалій іншої епохи або країни, 

але і навчитися танцювати старовинні танці; 

- інтерактивні вікторини, розроблені з певної теми, які полегшують 

сприйняття історичної або іншої інформації, що робить екскурсію більш 

яскравою і цікавою;  

- карнавали, спрямовані в основному на розвагу, але мають певну 

пізнавальну цінність, оскільки розкривають історію народу і його культурні 

традиції; 

- фестивалі історичної реконструкції, що залучають до театралізованих 

дійств гостей і надають їм унікальну можливість не тільки стати учасниками 

історичного буття, а й самим спробувати свої сили, наприклад, в лицарських 

змаганнях. 

З метою залучення екскурсантів в Україні щорічно розробляються 

якісно нові екскурсії з включенням нетрадиційних компонентів – 

мультимедійних роликів, фільмів у тривимірному вимірі. Показ експозиції 

нерідко завершується виходом з музею для огляду навколишніх цікавих 

архітектурних, історичних або природних об‘єктів. 

Музейні театралізовані свята – інновація, яка є досить поширена і 

популярна на ринку туристичних послуг. Багато музеїв, в тому числі і замки 
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пропонують відвідувачам новорічні анімаційні програми. Нерідко 

театралізовані уявлення приурочені до певних ювілейних дат, державних і 

народних свят. Іноді екскурсії повністю перетворюються в театралізовані 

дійства, зберігаючи при цьому свою пізнавальну значимість. 

Все більшу популярність останнім часом набирають віртуальні 

екскурсії, адже сьогодні багато людей, особливо представники молодого 

покоління, проводять значну частину свого дозвілля біля екрану комп‘ютера, і 

віртуальні подорожі для них – можливість провести цей час з користю. За 

допомогою віртуальних подорожей можна потрапити в будь-який куточок 

землі, в найцікавіші музеї, оглянути унікальні історичні та природні об‘єкти. 

Віртуальні гіди надають «мандрівникові» максимум інформації про історію 

країни, міста, природного парку, музею. 

Багато музеїв світу створили свої власні віртуальні екскурсії, в ході яких 

кожен екскурсант може оглянути експозицію, побувати на рідкісній виставці, 

детально ознайомитися з унікальними експонатами. 

Усі віртуальні екскурсії забезпечені численними світлинами і короткими 

описами об‘єктів показу.  

Екскурсії, як основа екскурсійного продукту, пройшли довгий шлях 

еволюції, від пояснень і розповіді екскурсовода на маршруті до надзвичайних 

театралізованих і 3D екскурсій.  

Застосування інновацій у музейній та екскурсійній діяльності – 

наповнити їх новими яскравими, по можливості нестандартними елементами та 

об‘єктами. Важливе значення для успіху усіх екскурсій має різноманітність їх 

програм, використання у них різних способів пересування, пошук незвичайних 

форм і способів подачі екскурсійного матеріалу. 

Отже, підвищення ефективності туризму в Україні неможливе без 

впровадження в практичну екскурсійну та туристичну діяльність різноманітних 

інновацій. Вони забезпечать розширення культурної бази історичної спадщини, 

нададуть нові форми її інтерпретації, допоможуть перевести на новий якісний 

рівень туристський сервіс і в кінцевому підсумку дозволять успішно 

конкурувати у сфері культурно-пізнавального туризму з іншими країнами і 

регіонами. 
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1.5. МАРКЕТИНГОВА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 

НА ЗАСАДАХ ЕКО-МАРКУВАННЯ 
*
 

 

В процесі подальшого вивчення сфери готельних послуг, потрібно, 

визначити місце маркетингу готельних послуг як у теорії, так і на практиці.  На 

сучасному етапі однією з умов успішного функціонування готельних послуг є 

організація маркетингу. Маркетинг готельних послуг в регіоні являє собою 

систему вивчення регіонального ринку готельних послуг, всебічного впливу на 

споживачів і їхні запити з метою реалізації готельних послуг й одержання 

прибутку. На нашу думку, маркетинг готельних послуг в регіоні є тим 

управлінським інструментом, який в сучасних умовах дозволяє територіям 

аналізувати їх ринкові можливості та визначати конкурентні переваги, а також 

впливати на ринок готельних послуг, забезпечуючи йому економічне 

зростання
1
. В умовах жорсткої конкуренції готелі, незалежно від їх 

категорійності, для успішного функціонування та задоволення попиту ринку 

використовує певні інструменти маркетингу. Багато готельних закладів, 

достатньо  компетентні у  своїй  сфері  діяльності,  пропонують  високий рівень  

надання  послуг,  проте  через  незадовільну  маркетингову  діяльність  не  

досягають  бажаних успіхів на ринку. Отже, на даний час актуалізується 

питання використання специфіки інструментів маркетингу у сфері готельних 

послуг для забезпечення конкурентних переваг.  

Актуальність маркетингових досліджень пояснюється тим, що в 

маркетинговій діяльності невід‘ємною частиною є надання достовірної і 

своєчасної інформації про ринок готельних послуг, структуру і динаміку 

конкретного попиту, смаках і перевагах клієнтів, тобто інформацію про 

зовнішні умови функціонування готелів в регіоні; створення такої пропозиції, 

набору послуг, що більш повно задовольняє вимогам ринку, чим послуги 

конкурентів; необхідний вплив на споживача, на попит, на ринок, що 

забезпечує максимально можливий контроль сфери реалізації. 

Маркетинг готельних послуг в регіоні дає можливість використовувати 

маркетинговий тип регіонального менеджменту, який формується для вивчення 

потреб споживачів (підприємців, мешканців, відвідувачів, інвесторів), які 

регіон має можливості задовольнити, а не для бажань регіону (наприклад, в 

пошуку грошових коштів для реалізації певних проектів)
2
. Маркетинг 

готельних послуг є одним із стратегічних факторів, так, як спроможний чинити 

довготерміновий вплив на економічний розвиток регіону. Маркетинг готельних 

послуг в регіоні, а також з одного боку виступає фактором, а з іншого – 
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інструментом. Взагалі маркетингові інструменти можуть виступати в якості 

оперативних, тактичних та стратегічних факторів. 

У літературі з питань регіонального маркетингу вказується, що 

аналогічно тому, як маркетинг продукту доводить до споживача унікальні 

властивості товару, так і регіональний маркетинг орієнтований на формування 

унікальних властивостей території і визнання рекреаційних територій як 

товару, що має свою ринкову вартість і корисність
3
. В наукових публікаціях 

термін «маркетинг готельних послуг в регіоні » ще не відпрацьований і 

дискутується. Одні тлумачать його з позиції територіального аспекту, тобто 

розуміють лише створення іміджу регіону; інші вважають, що маркетинг 

готельних послуг в регіоні спрямований на підвищення конкурентоспро-

можності регіонального ринку готельних послуг. На основі узагальнення 

галузевого та територіального підходів у таблиці 3.1. нами висвітлені 

особливості маркетингу готельних послуг в регіоні, що дозволить розглядати 

його двосторонньо. Готельний маркетинг покликаний привести надання послуг 

у відповідність з попитом, і спрямувати зусилля маркетингових служб на 

створення таких готельних послуг, які б відповідали попиту
4
. 

Готельні комплекси в регіонах України приступають до проведення 

маркетингових досліджень з двох причин – необхідності визначення та 

вирішення маркетингових проблем. Таке розмежування служить основою для 

класифікації маркетингових досліджень на ті, які проводяться для визначення 

проблеми, і ті, які проводяться для вирішення проблеми
5
. 

Вивчення потреб потенційних споживачів є основним завданням 

підприємств в умовах маркетингової орієнтації. Готельні комплекси мають 

можливість вибору декількох підходів до управління регіональними ринками 

готельних послуг і суб'єктами ринкових відносин.  

Отже, головною метою маркетингових досліджень готельних послуг в 

регіонах є розробка стратегічних маркетингових програм, від правильності 

вибору яких залежить ефективність діяльності будь-якого готелю. 

Маркетингові дослідження готельних послуг повинні забезпечити систему 

управління готелів, інформацією для прийняття стратегічних рішень, 

інформацією для прийняття тактичних рішень, інформацією для забезпечення 

банку даних, що знаходяться в розпорядженні готелю. Кінцевою метою 

маркетингових досліджень в управління готельними послугами  є виявлення 

цільового ринку, на якому готельний заклпд може реалізувати свої послуги з 

найбільшою ефективністю. Під регіональним маркетингом готельних послуг 

слід розуміти економічну діяльність регіональних органів управління для 

підвищення привабливості регіону, що спеціалізується на наданні готельних 

послуг з метою задоволення попиту споживачів (отримувачів послуг) а також 

збільшення фінансових надходжень до регіонального бюджету. 
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Сутність маркетингу готельних послуг визначається виконуваними 

функціями, що притаманні маркетингу загалом, з урахуванням особливостей 

застосування його інструментів на ринку готельних послуг. 

До маркетингових продуктів готельних послуг регіону відносяться 

ресурсна забезпеченість готельних послуг регіону, іміджу його як центру, що 

спеціалізується на наданні готельних послуг, висока репутація асортименту 

готельних послуг, що надаються на території регіону. Якісною стороною вказа-

них характеристик продукту регіону виступають санітарно-епідеміологічна, 

соціальна, туристична, транспортна інфраструктура відповідно до стандартів, 

прийнятих у готельній сфері. 

Отже, маркетингове управління готельних послуг регіону повинне 

виступати одним з основних принципів господарювання і у функціональному 

плані охоплювати такі види діяльності: 

- вивчення кон'юнктури регіональних ринків готельних послуг, аналіз 

конкурентного середовища, купівельного попиту і виявлення купівельних 

уподобань, оцінка місткості ринку; 

- проектування і розробка продуктів (товарів, послуг, робіт), здатних 

найбільшою мірою задовольнити виявлені потреби споживачів; диференціація 

та варіація готельних послуг залежно від потреб цільових ринків, сегментів та 

ринкових ніш; 

- реалізація готельних послуг з метою найбільш повного задоволення 

потреб з високим рівнем сервісного обслуговування; продаж комплексного 

готельного продукту. 

Враховуючи відмінність цілей регіонального розвитку готельних послуг 

в регіонах різних за станом їх оцінки умов формування попиту і пропозиції, 

територіальною організацією розвитку в них ринку готельних послуг, важливо 

акцентувати увагу на значимості використання регіонального маркетингу як 

інструменту їх досягнення. 

В економічній літературі справедливо зазначається, що вітчизняна сфера 

послуг значно відстає від промисловості в практичному використанні 

маркетингу, що детермінується як специфікою послуг, так і особливостями 

функціонування регіональних ринків готельних послуг. Специфіка реалізації 

готельних послуг виявляється в сезонності відтворювального процесу, в 

інтенсивному використанні туристичних ресурсів, природного фактора, у 

циклічності ділової активності. Особливістю споживчого ринку готельних 

послуг є те, що клієнти, крім фінансування розвитку готельних закладів 

шляхом витрат на замовлення готельних номерів, вкладають значні суми 

грошей в місцеву економіку, купуючи додаткові товари (сувеніри, продукти 

харчування) і послуги (побутові, косметичні, технічні тощо). Використання 

регіонального маркетингу дозволить досягти цілей регіонального розвитку 

готельних послуг, враховуючи як галузеві, так і територіальні особливості. 

 Маркетинг готельних послуг в регіоні ставить за мету зробити регіон 

найпривабливішим для відвідувачів і місцевого населення та визначає напрями 

й інструменти реалізації цієї привабливості. Це зумовлює необхідність 

розробки комплексу маркетингу, який буде диференціюватися залежно від типу 
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регіону й містити такі складові: визначення продукту маркетингової діяльності, 

ціноутворення на готельну послугу, маркетингова політика розподілу, методи 

просування готельної послуги. Важливою складовою частиною маркетингової 

діяльності є маркетингові дослідження як надзвичайно важливі заходи, які 

необхідно здійснювати планомірно і постійно. З метою характеристики ринку 

потрібно визначити ринки цільові, на які буде орієнтуватися діяльність готелів 

регіону.  

Першим кроком у визначенні напряму розвитку готельних послуг є 

сегментація У готельній індустрії є тенденція до орієнтації на дрібніші категорії 

(сегменти) ринку і розробки відповідного готельного продукту (комплексу 

послуг) відповідно до їх вимог. Маркетингова сегментація сприяє істотному 

зростанню різноманітних готелів, що орієнтуються на певну категорію клієнтів. 

Сегментація РРГП — це основний метод маркетингу, за допомогою якого 

готельний ринок ділиться з урахуванням результатів аналізу за певними 

ознаками на деякі сегменти споживачів. 

Загальною обов'язковою вимогою для організації готельних послуг як 

засобу розміщення клієнтів (що тимчасово проживають) є наявність умов для 

розміщення, харчування, необхідного мінімуму побутового обслуговування.  

Вибір цільового ринку в готельній сфері регіону — це процес оцінки 

привабливості кожного сегмента ринку, що здійснюється на підставі 

сегментації готельних ринків, наведено в табл. 1. 

По обслуговуванню цільових ринків готелі розділяються на такі 

категорії . Під цільовим ринком слід, розуміти, конкретну категорію людей, яку 

готель може обслугувати як потенційних гостей. Деякі готелі проектуються і 

будуються під цільові ринки, інші ж прагнуть вийти на цільові ринки, 

використовуючи маркетинговий підхід в своїй стратегії.  

Види готелів залежно від цільових ринків: 

1. Готелі для туристів, основною метою і мотивом подорожі яких є 

професійна діяльність (бізнес, комерція, зустрічі, наради, симпозіуми, 

конференції, конгреси, обмін досвідом, навчання, професійні виставки, 

презентації продукції і т. п.). До категорії готелів ділового призначення 

відносяться бізнес-готелі (комерційні готелі), конгрес-готелі, конгрес-центри, 

професійні клуб-готелі і відомчі готелі.  

2. Готелі для туристів, основною метою і мотивом подорожі яких є 

відпочинок (пасивний, активний, комбінований) і лікування (профілактичне, 

відновне): 

 курортні готелі; 

 пансіонати і будинки відпочинку (для стаціонарного пасивного 

відпочинку); 

 туристсько-екскурсійні готелі (туркомплекси); 

 туристсько-спортивні готелі (туркомплекси); 

 казино-готелі (готелі для любителів азартних ігор); 

 спеціалізовані (з системою технічного обслуговування особистих 

транспортних засобів туристів, мобільні, самообслуговування). 
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Таблиця 1 - Особливості маркетингу готельних послуг в регіоні 

1 
Галузевий аспект 

 

Територіальний аспект 
2 3 

Цілі 

маркетингу 

Досягнення максимально можливого 

високого споживання готельних 

послуг за максимальної споживчої 

задоволеності. 

Нарощення економічного та 

соціального потенціалу регіону. 

Завдання 

маркетингу 

Формування попиту на готельні 

послуги регіону. 

Зростання іміджу регіону, що 

спеціалізується на надані готельних 

послуг його репутації та 

популярності серед потенційних 

споживачів. 

 
Зміст 

маркетингу 

Доведення до споживача унікальних 

властивостей готельної послуги, що 

надаються в регіоні. 

Формування унікальних 

властивостей територій, багатих 

туристичними ресурсами, 

пізнавальним, культурним 

надбанням чи унікальними 

атрактивними особливостями. Продукт 

маркетинго-

вої діяльності 

Товари та послуги учасників 

господарських зв'язків на регі-

ональному ринку готельних послуг, 

створення високої репутації 

асортименту послуг. 

 

Привабливість території, імідж 

регіону, створення можливостей 

забезпечення ексклюзивних вигод 

високої споживчої цінності на 

території регіону. 

  

 

 

 

 

 

Функції 

маркетинго-

вого 

управління 

Вивчення кон'юнктури регіонального 

ринку готельних послуг, аналіз 

конкурентного середовища, 

купівельного попиту і виявлення 

купівельних уподобань, оцінка 

місткості ринку; проектування і 

розробка продуктів (товарів, послуг, 

робіт), здатних найбільшою мірою 

задовольнити виявлені потреби 

мешканців та споживачів; 

диференціація та варіація послуг в 

залежності від потреб цільових 

ринків, сегментів та ринкових ніш, 

організація до- та післяпродажного 

обслуговування покупців і 

встановлення каналів зворотного 

зв'язку. 

Професійна реклама території, де 

розміщуються основні готелі 

регіону. 

Створення відповідного іміджу 

конкретного регіону як такого, в 

якому надаються високоякісні 

готельні послуги, розміщуються 

ресурси, які можна використовувати у 

бізнесовій діяльності. Сприяння 

залученню потенційних інвесторів до 

участі у програмах розвитку 

перспективних територій. Вивчення 

капіталомісткості розробок і 

використання ресурсів. Продаж 

комплексної готельної послуги на 

території регіону. 

 

3. Транзитні готелі (туркомплекси): 

 на авіатрасах (готелі при аеропортах); 

 на автотрасах (мотелі); 

 на залізничних трасах (привокзальні); 

 на водних трасах (готелі, розташовані поблизу портів). 

4. Готелі для постійного проживання. 

Для визначення завдань регіонального маркетингу готельних послуг в 

регіонах з різними умовами формування попиту і пропозиції на регіональному 

ринку готельних послуг та ефективності територіальної структури готельних 

послуг необхідним є пошук однорідних груп споживачів, що однаково 

реагують на маркетингові пропозиції, тобто здійснення сегментації ринку 

готельних послуг та ринку товарів готельного призначення. Суб'єктами 
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регіонального ринку готельних послуг виступають готельні заклади, які здатні 

задовольняти потреби споживачів. 

Ринок товарів готельного призначення — це сукупність підприємств, 

організацій чи індивідуальних власників, що реалізують товари і послуги, 

необхідні для подальшого використання при наданні готельних послуг. 

Суб'єктами цього ринку є підприємства й організації, що надають послуги з 

транспортування, харчування, фінансування, наукових досліджень, 

впровадження новітніх технологій використання ресурсів у готельній сфері. 

Сегментацію регіонального ринку готельних послуг пропонуємо 

проводити за географічними, демографічними, поведінковими та 

психографічними ознаками
6
. У маркетингу готельних послуг найчастіше 

виділяють чотири групи критеріїв сегментації (табл. 2). 

Таблиця 2 - Основні критерії, які описують ознаки споживачів 

Демографічний 

критерій 

Географічний 

критерій 

Суспільно-економічний 

критерій 

Психографічний 

критерій 

- вік; 

- стать; 

-громадянський 

стан; 

- розмір сім'ї; 

- цикл життя сім'ї 

- місце проживання; 

- клімат; 

- величина регіону 

- професія; 

- джерела доходів; 

- дохід на особу; 

- сукупний сімейний дохід; 

- стиль життя; 

- суспільна приналежність; 

- освіта 

- особисті риси 

характеру; 

- мотиви; 

- ставлення до 

ризику; 

- схильність до 

ощадливості; 

- зацікавлення 

 

Сегментація дозволяє вивчити існуючі та визначити потенційні потреби 

споживачів готельних послуг, поділити їх на групи та обрати цільові сегменти. 

В сучасних умовах необхідність проведення сегментації за класом готелів 

викликана збільшенням кількості споживачів, зростанням їх доходів, розвитком 

індивідуальних преференцій, а також можливістю вибору туристичних послуг. 

Тому актуальним видається завдання дослідження теоретичних аспектів 

сегментації РРГП. Демографічний критерій іноді в літературі називають 

змінними, які описують сегментацію ринку. Цей критерій широко застосовують 

у готельному бізнесі з огляду на його однозначність і легкість виконання 

статистичної обробки у табл. 3. 

Сегментацію готельних послуг, яка побудована на демографічних 

критеріях, особливо видно у міжнародному туризмі, а також у країнах зі 

значними територіальними просторами. Критерій місця проживання є змінною 

з високим ступенем агрегації, підтверджуючи тезу, що населення певних країн 

чи регіонів виявляє визначений попит і преференції. Як підтверджують 

спостереження, населення північної частини Російської Федерації має 

схильність проводити відпустки на півдні, громадяни США надають перевагу 

готелям, оснащеним відповідно до американських стандартів. Туристи з 

                                                 
6
 Мещеряков Т.В. Имидж города как стратегический фактор эффективного маркетинга территории / Т. В. Мещеряков 

// Проблемы современной экономики. – 2009. – №2 (30). – С. 31–36 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.m-economy.ru/art.php3?artid=25942 
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визначених країн відрізняються також заможністю і схильністю витрачати 

гроші в місцях відпочинку. Це спонукає готелів і навіть державу реалізовувати 

політику своєрідного географічного протекціонізму. Виражається це у політиці 

цін і популяризаційних заходах. 

Таблиця 3 - Демографічні критерії поділу споживачів готельних послуг 

Критерій Значення критерію 

Вік 
До 4 років, 4—7 років, 8—12 років, 13—19 років, 20—33 роки, 

34—49 років, 50—64 роки, 65 років і більше 

Статі Чоловіча, жіноча 

Склад сім'ї 1—2 особи, 3—4 особи, 5 і більше осіб 

Життєвий цикл сім'ї 

Молодь — самотні; молодь — сімейні без дітей; молодь — 

сімейні з маленькими дітьми; сімейні — немолоді, які мають дітей, 

сімейні — немолоді, які не мають дітей; немолоді — самотні тощо 

Рід занять 
Працівники, службовці, підприємці, науковці, студенти, 

безробітні, домогосподарки та ін. 

Національність 
Німці, французи, японці, італійці, поляки, українці, грузини, 

татари, євреї та ін. 

Релігія Католицизм, православ'я, іслам тощо 

Раса Азіатська, європейська тощо 

 

Географічна сегментація — спосіб поділу на групи споживачів за 

географічними ознаками. Цей метод найефективніший у разі відмінностей 

культур або кліматичних умов у регіонах просування і продажу готельної 

послуги, що мас принципове значення для його використання. 

Сегментація за географічним принципом передбачає розбиття на різні 

географічні одиниці: держави, регіони, міста, які мають яку-небудь історичну, 

політичну, етнічну чи релігійну схожість (табл. 4.).  

Таблиця 4 - Географічні критерії готельних послуг 

Чинник (змінна) Значення змінної 

Регіон Північний, західний, східний, південний, центральний 

Адміністративний 

поділ 
Республіка, область, район, місто, сільська (селищна) рада 

Чисельність населення 

(для міст) 

6—20 тис. осіб, 20—100 тис. осіб, 100—250 тис. осіб, 250—500 

тис. осіб, 500—1 млн осіб, понад 1 млн осіб 

Щільність населення Місто, передмістя, сільська місцевість 

 

Туристична компанія може прийняти рішення діяти: в одному або 

декількох регіонах, або в усіх, але з урахуванням потреб споживачів і 

особливостей географії. Розташування регіону може відображати відмінності в 

доході, культурі, соціальних цінностях та інших споживчих ознаках. 

Наприклад, один регіон може бути консервативнішим, ніж інший. Структура 

комерційної діяльності в регіоні передбачає орієнтацію на туристів, робітників і 

службовців та інших осіб, що проживають у певному регіоні. Туристів 

приваблюють готелі та кемпінги, робітників - місця громадського харчування з 
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швидким обслуговуванням, жителів міст - спокійний відпочинок в умовах 

достатньої зручності. Великі міста звичайно мають у своєму розпорядженні 

торгові райони, передмістя - торгові центри. Кожен торговий район або центр 

має свій особливий образ і поєднує готелі різної категорії.  

Доступність засобів масової інформації змінюється в регіонах й істотно 

позначається на здатності компанії здійснювати сегментацію. Наприклад, одне 

місто мас власну телевізійну станцію, а інше - ні. Це утруднить турагенту 

цілеспрямований вихід саме на споживачів у розміщеному поблизу районі. 

Багато національних видань, особливо газети й журнали, зараз мають 

регіональні видання або вкладиші, щоб компанії могли розміщувати рекламу з 

розрахунку на відповідну регіональну аудиторію. 

Динаміка розвитку регіону може характеризуватися стабільністю або 

нестабільністю. Компанія, швидше за все, зіткнеться з «неопрацьованим» 

РРГП, що розвивається, і з насиченим ринком готельних послуг у стабільному 

регіоні.  

Сегментація, яка ґрунтується на поділі споживачів за стилем життя (way 

of life) або культурною приналежністю (cultural affiliation), полягає у поділі 

визначених суспільних груп, конфесій, з певними політичними, економічними 

та моральними поглядами тощо. Ідею сегментації за стилем життя добре 

характеризують англійські акроніми, які вживають для визначення окремих 

груп споживачів, таких, як: «Yuppies» (молоді, перспективні професіонали), 

«Dins» (бездітні працюючі сім'ї), «Wooppies» (добре забезпечені літні люди), 

«Glam mies» (заможні споживачі середнього віку, які люблять відпочивати). 

Сегментація, яка будується на суспільно-економічних чинниках, 

користується щораз більшою популярністю. Агенції дослідження ринку 

опрацювали багато варіантів сегментації, яка ґрунтується на стилі життя 

споживачів і пристосована до різних сфер господарського життя (табл. 5). 

Різниці між цими варіантами стосуються детальнішого врахування 

економічних, суспільних або культурних чинників. 

Таблиця 5 - Соціально-економічні критерії поділу готельних послуг 

Чинник (змінна) Значення змінної 

Професія 
Інженер, лікар, учитель, пожежник, маркетолог, програміст, юрист, 

викладач, продавець тощо 

Рівень освіти 
Середня освіта, середня спеціальна, вища, вчений ступінь, вчене 

звання 

Рівень прибутків 

Нижчий від мінімального прожиткового мінімуму, рівень 

прожиткового мінімуму, середній у галузі, від 2 до 5 мінімальних 

розмірів заплати тощо 

Стиль життя Елітарний, молодіжний, спортивний, міський, сільський тощо 

 

Готелі, туристичні агенції, перевізники чи суб'єкти готельного бізнесу, 

формуючи політику продажів на основі описаної сегментації, можуть складати 

взірці потреб клієнтів, які ведуть визначений стиль життя, та проектувати для 

них спеціальні пакети послуг. Це може бути: відпочинок для студентів, 

неодружених осіб середнього віку чи добре забезпечених пенсіонерів. 
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Прикладом орієнтації на потреби останньої групи може бути пропозиція англо-

шведської агенції «Saga Ноlidays», яка організовує зимовий відпочинок біля 

Середземного моря для осіб старшого віку. У цей пакет входить переліт 

літаком, дієтичне харчування, медичне обслуговування, лікувальна гімнастика, 

спецтранспорт для людей з обмеженими можливостями та «ненав'язливі» 

релігійні послуги. 

До психографічного чи психолого-поведінкового критерію можна 

зарахувати: 

- мотиви подорожі;  

- психологічний портрет клієнта; 

- організацію і форму поїздки (групова чи індивідуальна); 

- використовувані транспортні засоби; 

- засоби розміщення; 

- відстань до реалізації готельної цілі; 

- тривалість процесу перебування в готелі (має велике значення для 

виробників готельних послуг, оскільки клієнти, які замовляють 

короткотермінові тури, готові до більших витрат і схильні до інтенсивнішої 

екскурсійної програми). 

Психографічний критерій сегментації РРГП мас схожі передумови, як 

сегментація щодо місця проживання споживача (табл. 6).  

Таблиця 6 - Психографічні критерії розподілу готельних послуг 

Чинник (змінна) Значення змінної 

Соціальний прошарок 
Незаможні, середнього достатку, високого достатку, 

олігархи (VIP персони) та ін. 

Особисті якості 
Амбітність, авторитарність, імпульсивність, новаторство, 

прагнення до лідерства, урівноваженість, флегматичність тощо 

Пошук послуги 
Пошук недорогих послуг, високої якості, доброго 

обслуговування, ексклюзивних послуг 

Ступінь необхідності 

послуги 
Потрібен раз на день, тиждень, місяць, півроку, рік 

Ступінь готовності 

придбати послуги 

Не бажає; не готовий купити зараз; недостатньо 

інформований, щоб купити; прагне купити; обов'язково купить 

Привід для здійснення 

покупки 

Буденна покупка, особливий випадок, імпульсивна 

покупка, мода тощо 

 

Вона ґрунтується на констатуванні, що більшість клієнтів, які походять з 

певних цивілізаційних і культурних сфер, володіють стійкими та стандартними 

звичками. У зв'язку з цим вони не особливо цікавляться атракціями локальних 

культур, а просто хочуть провести кільканадцять днів на піщаному пляжі, 

користуючись послугами зручного готелю і кухні, яка їх влаштовує. Споживчі 

ознаки готельної послуги вони оцінюють крізь призму власних звичок. Для 

англійців важливим є рівень "англомовності" готелю, для американців — якою 

мірою він нагадує американський заклад. З урахуванням цих переваг у багатьох 

американських готельних ланцюгах («Holiday Inn», «ffilton»), окрім 

стандартизації номерів та їхнього оснащення, використовують різні форми 
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забезпечення улюбленими напоями, харчування і кулінарного обслуговування 

(American bar, Englishpub). Психографічна сегментація може використовуватися 

у формуванні вітчизняного туристичного продукту (наприклад, «Від пуза», 

«Пузата хата» чи «Картопляна хата»). Сегментація готельного попиту має 

тенденцію до безконечності, що зумовлено такими чинниками, як ускладнення 

структури людських потреб, зростання значення готельних послуг у житті 

суспільства. У сучасних маркетингових дослідженнях існує тенденція 

виділення однорідних сегментів з погляду таких кількісних чинників, як: ціна, 

охоплення, тривалість відпочинку, вікові групи, доходи, витрати. П. Мотика 

наводить сегментацію, яку найчастіше використовують агенції з надання 

туристичних послуг. До основної групи сегментаційних ознак він зараховує: 

- демографічні (вік, стать); 

- економічні (рівень доходів); 

- психографічні (надання переваги національним групам щодо 

визначених форм проведення часу, відповідного харчування тощо); 

- мету подорожі (ділова поїздка, відпочинок на пляжі, екскурсійні 

подорожі, відвідання родичів); 

- ознаки покупця (постійні, потенційні клієнти, ті, які витрачають 

відносно багато або мало грошей тощо); 

- потреби і вигоди покупця (можливості активного проведення часу, 

реалізації хобі); 

- способи реагування на продукт (прив'язаність до фірми або марки, 

цінової пропозиції). 

Обговорюючи проблематику сегментації готельних послуг, необхідно 

звернути увагу на поняття типології споживачів. Типологія полягає у 

систематизації і логічному підпорядкуванні елементів певної вибірки (людей, 

об'єктів чи явищ) за принципами порівняння їх ознак з ознаками елементів, які 

визначені за типи в межах конкретного збору. Типологію клієнтів можна 

розуміти як виокремлення й опис типових ознак споживача готельних послуг і 

віднесення їх до окремих груп, які можна вважати типовими. Порівняння типів 

клієнтів дає змогу аналізувати попит на готельну послугу. Типологія є ширшим 

поняттям, ніж сегментація, тому що охоплює порівняльні дослідження окремих 

груп та їхню класифікацію. 

Виходячи з вищенаведених даних прикладів сегментації готельних 

послуг можна сказати, що на нашу думку, потрібно, ще провести  прогноз 

сегментації на регіональному ринку готельних послуг за  класом  готелів. 

РРГП є середньо  розвиненим  та,  незважаючи  на  це  має  великий 

потенціал для розвитку порівняно із більшістю країн. Кожен, хто перебуває 

поза місцем постійного проживання шукає  добрих  умов перебування,  

засвідчить  катастрофічний  брак  якісних готелів  з акуратними,  добротними  

та  чистими  номерами та сервісом  належного  рівня, іншими  словами -  існує  

незадоволений  попит  на  якісні  готельні  послуги,  а  звідси очевидний 

висновок – що РРГП надає прекрасні можливості для  інвесторів  із 

професійними знаннями  готельної  справи (власними  чи  залученими)  для  

реалізації  прибуткових готельних проектів.  
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У цьому  дослідженні охарактеризовано різні сегменти, в  яких ці 

можливості існують сьогодні в  середньо- (2-4  р.)  і  довгостроковому (5-10  р.)  

майбутньому.  Готелі усіх рівнів «зірковості»,  які  працюватимуть  під  

міжнародним брендом  і якісні бутік-готелі  із місцевим управлінням (3-4*) 

мають найкращі перспективи. Супроводі  будівництва,  залучення  відомого  

готельного  бренду  допоможе  знайти фінансування  для  проекту (кредити,  

венчурний  капітал). Найбільш  перспективними  є наступні сегменти готельної 

індустрії:   

1. Бренд сектор люкс (5*  зірок) є привабливим та відкритим для 

розвитку. Основним  поясненням  цього  є  здатність  ринку  підтримувати  

високі ціни. Розвиток сектору люкс вимагає саме центрального розташування, 

бажано в межах центру регіону. 

2.  Сектор  міжнародних  брендів  середнього  класу (3*,  3+*):  готельні  

оператори цього  сектору є надзвичайно  активними у Східній Європі. Прихід 

на ринок бренд  готелів  середнього  класу дозволить  встановити  вищі ціни  

від  типових для цього  сектору  та може  спричинити відплив  клієнтів  з 

висококласного  сегменту, створюючи  сприятливі  умови  для  швидкої  

окупності  проектів  через  нижчі будівельним  витратам.  Також,  учасники  

ринку  середнього класу менш залежні  від вибору ділянки, хоча і її вибір 

критично важливий для подальшого  взаємозв‘язку  з діловими центрами за 

принципом «чим ближче, тим краще».  

3.  Сектор малих бутік-готелів 3-4*:  ключем до успіху в цьому секторі є 

лімітований перелік  послуг  за  помірну  ціну,  плюс -  невисока  вартість  

будівництва (якщо  не  у районі історичної забудови), а також зручний доїзд. 

Хоч цей сектор і представлений кількома  місцевими  готелями,  все  ж  якщо  

не  підвищиться  якість  сервісу,  вони стануть неконкурентними у порівнянні з 

відомими міжнародними брендами.  

Після проведення сегментації ринку готельних послуг і визначення 

цільових сегментів необхідно розробити комплекс маркетингу. Першим 

елементом комплексу маркетингу має бути розуміння суті його маркетингового 

продукту. Методологічною основою розуміння суті маркетингового продукту 

регіонального ринку готельних послуг є розширене тлумачення продукту, під 

яким розуміють «усе, що може задовольнити потребу і пропонується ринку з 

метою залучення уваги, придбання, використання чи споживання»
7
.  

Територія чи місце призначення в готельному бізнесі характеризується 

не тільки певними просторовими межами, а здатністю забезпечувати 

ексклюзивні вигоди високої споживчої цінності, тобто виступати 

маркетинговим продуктом. Регіональний маркетинг готельних послуг фактично 

означає маркетинг розміщення готельних комплексів та закладів відпочинку і 

розваг, маркетинг територій, багатих пізнавальним, культурним надбанням чи 

особливими атрактивними властивостями. У територіальному аспекті до 

специфічних маркетингових продуктів, притаманних всім регіонам, в яких 

                                                 
7
 Ковальська Л. Л. Оцінка конкурентоспроможності регіону та механізми її підвищення: Монографія / Л. Л. 

Ковальська. – Луцьк.: Надстир‘я, 2007. – 420 с. 
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розміщенні готельні комплекси можна віднести зовнішній вигляд міст чи 

поселень, дизайн території, визнане безпечне місце відпочинку, своєрідний 

імідж регіону. Одним із засобів підвищення готельної привабливості регіону 

має бути створення властивого лише їм своєрідного іміджу. 

Позитивний імідж фактично є ринковим ресурсом розвитку території, 

сприяє соціально-економічному розвитку території через розвиток сфери 

послуг, тому основні напрямки формування сприятливого середовища мають 

стати органічною частиною розвитку регіону. цього товару
8
.  

Проведення сегментації регіонального ринку готельних послуг із 

врахуванням особливостей кожної групи регіонів, дозволить здійснити 

маркетингові дослідження за оцінкою РРГП, наведено в табл. 7. 

Таблиця 7 - Характеристика маркетингової діяльності готельних послуг 

залежно від типу регіону 

Характеристика 

маркетингової 

політики готельних 

послуг 

Типи регіонів 

Ринкова рівновага Попит>пропозицію Попит<пропозицію 

Зміст 

маркетингової 

діяльності 

Пошук можливостей 

підвищення 

ефективності 

надання всього 

спектра готельних 

послуг 

Пошук можливостей  

інтенсифікації 

розвитку готельних 

закладів і готельної 

клієнтури 

Створення 

можливостей 

залучення готельних 

інвесторів 

Критерії розробки 

нової послуги 

Розробка продукту в 

мінімальний період 

часу з 

протистоянням діям 

конкурентів 

Повна 

відповідальність 

готельної послуги 

вимогам і мотивам 

споживачів 

Розробка якісних 

готельних послуг, що 

відповідають рівню 

надання послуг 

Гнучкість 

продуктової лінії 

Необхідність 

товарної 

диференціації 

відповідно до 

специфіки ринку 

Концепція уваги на якісне вдосконалення 

готельної послуги 

Якість послуги 
Бажання отримати якісну готельну послугу за ціною, яку згоден 

платити споживач 

 

Практика показує, що доцільніше виокремлювати групи покупців і 

спрямовувати товар конкретним сегментам. Така орієнтація дає можливість 

сфокусувати зусилля на покупцях, найбільш зацікавлених у покупці.  

Враховуємо, що, як правило, клієнти готелів регіонів України керуються 

одразу кількома мотивами споживання:  

1. Повна мотивація. Наприклад, якщо любитель історичних пам‘яток 

вибиратиме поїхати туди, де є унікальні історичні будівлі та недостатньо 

                                                 
8
 Маринич А. М. Географические аспекты природо-пользования в условиях научно-технического прогресса / А. М. 

Маринич, В. М. Па-щенко // Конструктивно-географические основы рационального природопользования в 

Украинской ССР. Теоретические и методические исследования. – Киев: Наукова думка, 1990. – С. 13. 
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розвинена інфраструктура чи територія історично зовсім не примітна, але з 

добре розвиненою інфраструктурою, він обере перший варіант.  

2. Часткова мотивація: 1) споживач у разі вибору подорожі керується 

одним головним мотивом. Тобто серед різноманітних туристичних  турів 

споживач зверне увагу на той, що надає більше різноманітних послуг;  

2) додаткові мотиви споживача конкретні та чітко виражені. Наприклад, 

за головного мотиву відвідати культурно-історичні місця турист також хоче 

побачити гарні краєвиди, побувати в музеях тощо
9
.  

Згідно характеристики маркетингової діяльності готельних послуг 

залежно від типу регіону розкриємо класифікацію регіонів за ступенем 

реалізації маркетингової політики готельних послуг на засадах еко-маркування 

у табл. 8. 

Таблиця 8 - Класифікація регіонів за ступенем реалізації маркетингової 

політики готельних послуг на засадах еко-маркування 

Назва 
Кількість 

зірок  
Тип Характеристика 

 

* 
«Молекула 

води» 

«Екологічно незрячий», готель котрий 

взагалі не використовує або ледве 

використовує екологічні засади відсутні 

стратегічне мислиння про важливість 

екологічного чинника 

 

** 
«Ранкова 

роса» 

«Екологічний юнак» готель починає 

активно впроваджувати зелені технології в 

окремих елементах маркетингової 

політики 

 

*** «Джерело» 

«Екологічний медіум», готель реалізовує 

маркетингову політику із залученням 

екологічних принципів, однак основний 

ухил робиться на комерційні цілі 

 

**** 
«Гірський 

потік» 

«Екологічно-орієнтований», більшість 

інструментів реалізації маркетингової 

політики носять екологічний характер 

 

***** 
«Морське 

око» 

«Екологічно-пріорітетний», екологічні 

важелі присутні в кожному із елементів 

маркетингової політики, частина прибутку 

спрямовується на екологічні цілі. 

                                                 
9
 Фактори і механізми забезпечення конкурентоспроможності регіону: наукова доповідь / Наук. ред.: д.е.н. П. Ю. 

Бєлєнський. – Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2005. – 145с. 
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Таким чином, на сучасному етапі розвитку маркетингова політика 

розвитку готельних послуг на засадах еко-маркування дає можливість : 

- виявляти існуючий та потенційний попит на окремі послуги з 

попереднім аналізом ринку; 

- досліджувати стан економічного розвитку регіону; 

- прогнозувати попит на виробництво послуг-новинок;  

- досліджувати асортимент існуючих послуг, що пропонується ; 

- проводити аналіз мотивованої поведінки споживача готельних послуг;  

- визначати доречність цій послузі інструментів маркетингової 

комунікаційної політики для підвищення ефективності функціонування на 

РРГП. 
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1.6. СУЧАСНІ ВЕКТОРИ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА У СФЕРІ ТУРИЗМУ 
*
 

 

Сучасний стан українсько-польських відносин нині характеризується їх 

ускладненням. Водночас, як зазначив міністр закордонних справ України П. 

Клімкін, визначальними у польсько-українській історії були не війни і 

конфлікти, а століття мирного співжиття, спільна праця, мільйони спільних 

шлюбів і народжених у них дітей. Сьогодні маємо дві надзвичайно близькі нації 

з подібними мовами, культурами, ментальностями й цивілізаційними 

цінностями, а також з природною налаштованістю на подальше мирне і дружне 

співжиття. Прикладом такої плідної співпраці між Україною та Польщею є 

відновлення бувшої польської астрономічно-метеорологічної обсерваторії на 

горі Піп-Іван у Карпатах. Ця обсерваторія, побудована  1938 р., мала виразне 

воєнне призначення і відповідних спонсорів, зокрема, Лігу повітряної та 

протигазової оборони Польщі. Під час Другої Світової війни ця обсерваторія 

була зруйнована, за радянських часів вона продовжувала перебувати в руїнах, і 

тільки в незалежній Україні постало питання про її відновлення. Велику 

цікавість у цьому проявила і польська сторона, але нині ця споруда вже не 

матиме воєнної спрямованості, а буде виконувати науково-дослідницькі та 

молодіжно-громадські функції, спрямовані на плідну співпрацю українських та 

польських вчених та студентів у сферах географії, метеорології, геології. 

Актуальність теми дослідження в сучасних умовах підтверджується 

статею Міністра закордонних справ України П. Клімкіна у львівському виданні 

«Високий замок»
1
. Дана тема викликає значну зацікавленість як серед 

українських вчених
2, 3, 4

, так і в польськомовній науковій літературі та засобах 

масової інформації, зокрема, у київському виданні «Dziennik Kyjowski»
5, 6

, а 

також в електронних джерелах
7, 8.  

Метою розділу є розкриття нових напрямків українсько-польської 

співпраці у сфері туризму на прикладі відбудови високогірної обсерваторії  

«Білий слон» в Карпатах та ефективного використання туристичних ресурсів 

міст – українського Кам‘янця та польського Тарнова у порівнянні. 

До найбільш відомих та визначних культурно-історичних пам‘яток 

Івано-Франківщини відноситься астрономічно-метеорологічна обсерваторія на 

                                                 
*
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горі Піп-Іван (2028 м) Верховинського району. Це найвище розташована 

споруда в Україні, збудована ще за часів, коли Прикарпаття перебувало у складі 

Польщі, у 1938 р. Інша назва її – «Білий слон», тому що взимку під снігом 

будинок обсерваторії нагадує за обрисами слона. Гора Піп-Іван має 

пірамідальну форму з наявністю давньольодовикових форм рельєфу, складених 

пісковиками. Свою назву гора отримала від скелі на вершині, що нагадувала 

попа в рясі. Відкриття цієї обсерваторії становило собою свого часу велику 

подію в розвитку польської науки, зокрема астрономії і метеорології. 

Метеорологічно-астрономічна обсерваторія була названа ім‘ям маршала 

Ю.Пілсудського. Обсерваторія підлягала Польському метеорологічному 

інституту в Варшаві і мала метою виконання метеорологічних спостережень, 

головним чином для авіації, а також становила філію  астрономічної 

обсерваторії Варшавського університету. Обсерваторія була оснащена 

найсучаснішим на ті часи  науковим устаткуванням, зокрема, телескопом,  

астрографом і рефрактором британського виробництва. 

Відділ підтримки торгівлі та інвестицій амбасади Польщі в Києві разом з 

економічним відділом, Польсько-українською господарською палатою та 

Міжнародним об‘єднанням польських підприємців в Україні розробили проект 

створення науково-навчального центру (обсерваторії) Прикарпатського 

університету імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ) та  Варшавського 

університету.  Цей проект передбачає наступні дії: відбудову будинку 

астрономічно-метеорологічної обсерваторії Варшавського університету на горі 

Піп-Іван у Чорногорському гірському масиві Карпат; побудову нового 

приміщення для польсько-українського будинку зустрічей в с.Мікулічин та 

відновлення будинку письменника Станіслава Вінценца у с.Бистра.  

Одна з найвищих гірських вершин Східних Карпат гора Піп-Іван перед 

Другою Світовою війною знаходилась практично на польсько-чехословацькому 

кордоні і, за даними тогочасних джерел, мала висоту 2022 м н.р.м. (нині 2028 

м), що становило одну з причин створення тут астрономічно-метеорологічної 

обсерваторії. Виникає питання: чому власне у другій половині 1930-х рр.  

Польща вирішила побудувати власне такий об‘єкт. Для цього було кілька 

причин. Перша – сугубо авіаційна, навігаційна, оскільки це був період 

інтенсивного розвитку авіації в Польщі, зокрема в південному напрямку 

(прокладалися авіатраси до Афін, Стамбулу, Бейруту тощо), а тому був 

потрібний пункт, який би надавав постійно метеорологічні дані. Друга причина 

мала чисто наукове підґрунтя: вирішено було збудувати в Карпатах об‘єкт-

близнюк Високогірної метеорологічної обсерваторії на горі Каспрови-Вєжх. 

Третя причина була військового трибу, оскільки тогочасний Корпус Оборони 

Прикордоння   (Прикордонна служба Польщі) не мав в цьому районі свого 

осередку. При цьому розглядалися можливості створення подібного об‘єкту на 

горі Говерла, яка є найвищою вершиною Чорногорського масиву та Східних 

Карпат (2061 м н.р.м.), але врешті решт було прийняте рішення на користь 

г.Піп-Іван, зокрема через її легшу транспортну доступність. У 1936 р. був 

оголошений конкурс на створення обсерваторії на г.Піп-Іван, у якому переміг 

проект К.Марчевського та Я.Погоського, які представляли Бюро регіонального 
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планування Підгаля і Гуцульщини, а оскільки ця подія відбулася одразу після 

смерті Ю.Пілсудського, то об‘єкт і був названий його ім‘ям. Того ж року 

почалося нагромадження необхідних будівельних матеріалів, а наступного року 

розпочато будівництво об‘єкту. 28 липня 1938 р. у присутності представників 

найвищої влади Речі Посполитої (РП), місцевої влади та місцевих мешканців-

гуцулів, зокрема, з с.Жаб‘є  (які зібралися, щоб побачити на свої очі це технічне 

диво) маршал Сенату РП перетнув стрічку, відкривши об‘єкт. Спорудження 

обсерваторії обійшлося в 1 млн тодішніх злотих. Інвестором виступила 

передвоєнна фінансово потужна Ліга повітряної та протигазової оборони та 

Польський метеорологічний інститут. Крім цього, проект ще додатково 

отримав дотацію від  польської держави. Будувався об‘єкт в незвичайно 

складних умовах, на висоті понад 2000 м н.р.м., за морозів, які тривали від 

жовтня до травня. Під час будівництва були застосовані найсучасніші на той 

час технічні рішення та матеріали, які транспортувалися до залізничної станції 

Ворохта (відстань 70 км), а потім до об‘єкту -  на гуцульських конях. Споруда 

обсерваторії мала п‘ять поверхів і була досконало вкомпонована у гірський 

ландшафт. Будівельний матеріал складався, головним чином, з місцевого 

піщаника, при цьому перший поверх був утеплений 30-ти сантиметровим 

шаром корка та спеціальною вологостійкою цеглою. Будинок мав потрійні 

вікна, які захищали від сильного вітру. Була застосована найсучасніша 

вентиляційна система. Будинок мав власну котельню і  обігрівався соляркою і 

мазутом. Дощова вода і сніг, що танув, надходили до спеціального 

внутрішнього басейну та двох резервних зовнішніх. Будинок обсерваторії мав 

43 приміщення, великий хол,  кімнати для проживання персоналу та гостей, 

їдальню, вітальню, офісне приміщення, а також секретний бункер з 

експериментальною суперсучасною радіостанцією. Найнижчий поверх займала 

котельня, електричні генератори та  потужні акумулятори (числом 240), стайня 

та інші господарські приміщення. Над головним входом було встановлено 

стилізованого орла – герб Польщі. Астрономічна частина об‘єкту знаходилася у 

башті з мурами двометрової товщини і складалася з мідного куполу, який 

розсувався за допомогою електроприводу (на той час це була надзвичайно 

рідкісна конструкція), та телескопу діаметром 6 м, який був замовлений у 

відомої шотландської фірми «Sir Hovard Grubb Parsons & Co», та астрографу 

діаметром 33 см. Також на вершині гори був змонтований надсучасний на ті 

часи, повністю автоматизований гідростатичний анемометр Fuess (прилад для 

вимірювання швидкості та напрямку вітру), обладнаний спеціальною системою 

проти обледеніння (рис.1).  

Зауважимо, що в цій обсерваторії не існувало, як оповідали тогочасні 

легенди, потужних підземних приміщень з ангарами для літаків та дисколетів. 

Метеорологічна частина об‘єкту підлягала Польському метеорологічному 

інституту, а астрономічна – була власністю Варшавського університету. Крім 

персоналу обслуговування станції, який складався з астрономів та 

метеорологів, у будівлі обсерваторії розміщувався відділ польської 

Прикордонної служби. 
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Рис. 1. Метеорологічно-астрономічна обсерваторія «Білий слон» на 

вершині Піп-Іван (фото 1938 р.)
9 

 

Директором обсерваторії було призначено Владислава Мидовича, який 

мав практичний досвід праці на подібному об‘єкті та досконало орієнтувався у 

цій місцевості, оскільки походив з недалекого Микулічина. Хто ж іще мешкав 

постійно в цій обсерваторії? Про це з гумором розповідав професор Ян 

Маліцький. Отже, наймолодшим мешканцем обсерваторії був чотирьохрічний 

Яцек, син директора обсерваторії магістра В.Мидовича, а також його вродлива 

дружина пані Антоніна, про яку говорили, що умови життя вона має не 

найліпші, зате немає жодної іншої жінки в Європі, яка мала б кращий вид з 

вікна своєї спальні. 

Нажаль, нова обсерваторія встигла попрацювати всього 14 місяців. Коли 

розпочалася Друга Світова війна, В.Мідович отримав наказ відкрити конверт 

№1. Там він знайшов інструкцію, яка наказувала: спалити всі службові 

документи, знищити усі проектори, телескопи та інше устаткування, виплатити 

працівникам зарплату і перейти угорський кордон. Він усе виконав, крім 

знищення телескопу, який він поклав у спеціальну валізу і забрав із собою до 

Угорщини. Цей телескоп потім подорожував  Угорщиною та Австрією, а після 

війни повернувся до Польщі і зараз знаходиться у Силезькому планетарії в м. 

Хожув (що біля м.Катовіце). До Польщі повернувся і В.Мідович (1907-1993), 

який став відомим польським географом-метеорологом, туристичним діячем та 

краєзнавцем (рис.2).  

 

 
Рис. 2. Владислав Мидович (1907-1993) – польський географ-метеоролог, 

туристичний діяч та краєзнавець,  директор обсерваторії на горі Піп-Іван
9 
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В.Мидович залишив гроші для працівників обсерваторії її сторожу, а 

також вручив йому пістолет з запасом набоїв і з наказом стріляти в кожного, 

хто захоче зайняти будинок перед тим, як прийдуть окупаційні (червоні) 

війська. Залишаючи обсерваторію, В.Мидович розірвав наполовину польський 

прапор, залишив сторожу червону частину і наказав її вивісити на башті з 

метою запобігти руйнації об‘єкту. Частково ця його хитрість вдалась, оскільки, 

коли 18 вересня 1939 р. до будинку обсерваторії підійшов відділ Червоної армії, 

то його командир, побачивши червоний прапор на башті, наказав стріляли 

тільки в орла над входом, а сторожа не чіпати, вважаючи, що це «простий народ 

взяв об‘єкт у свої руки».  

У 1939-41 рр. були спроби відновити роботу обсерваторії, з  цією метою 

навіть прислано туди фахового астронома, але безуспішно. З початком 

німецько-радянської війни цю територію зайняли угорці. Відповідно кілька 

наступних місяців в будинку обсерваторії перебували угорські солдати, які  

потім залишили його без жодної охорони, і обсерваторія була розграбована. 

Процес руйнування обсерваторії  продовжувався і за т.зв. «других совітів» - з 

1944 р. Що правда, є дані що у 1953 р. радянські спецслужби мали намір 

реанімувати цей об‘єкт, але потім з невідомих причин відмовилися. 

У 2007 році з‘явився проект відбудови обсерваторії під патронатом 

тогочасних президентів України та Польщі В.Ющенка та Л.Качинського. На 

першому етапі співпраці найважливішим завданням була підготовка 

відповідної документації, з цією метою до участі у проекті відбудови були 

залучені відомі польські спеціалісти – реставратори, у т.ч. доктор наук Я.Смаза. 

Вони зробили висновок, що ситуація з об‘єктом не є критичною. Тому у 2010 р. 

було розпочато відновлювальні роботи. При цьому визначено, що зовнішній 

вигляд об‘єкта не повинен відрізнятися від його вигляду 1939 р., але внутрішні 

приміщення будуть відновлені з певними змінами. Відповідну документацію 

для відбудови підготувала українська сторона з врахуванням рецензії польських 

фахівців і в 2012 р. розпочато праці з відновлення обсерваторії. Був створений 

польсько-український фонд академічної співпраці OBSERWATORIUM, 

головними учасниками якого стали Прикарпатський університет імені Василя 

Стефаника в Івано-Франківську та Варшавський університет. На сьогодні 

встановлено мідний дах на будинку обсерваторії, а в ній самій працює гірська 

рятувальна станція, яка була створена за допомогою відповідної польської 

служби.  2016 р. фонд OBSERWATORIUM отримав у двох траншах фінансове 

надходження в розмірі 100 тис  злотих на відновлення мурованої огорожі 

об‘єкта. Серед спонсорів об‘єкта з польського боку можна відзначити страхову 

компанію PZU, яка підтримала ініціативу створення рятувальної станції, та 

фірму ―Sanitec-Kolo‖, яка запропонувала забезпечити обсерваторію санітарною 

керамікою. Підключилася до проекту і Польсько-Українська господарська 

палата, віце-президент якої, що є одночасно президентом Міжнародного 

об‘єднання польських підприємців в Україні, високо оцінив проект відбудови 

обсерваторії і гарантував розповсюдження відповідної інформації  серед 

учасників вищенаведених структур  з заохоченням їх  до участі у проекті.   
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Символічно, що одночасно з відбудовою обсерваторії споруджується 

Міжнародний центр  зустрічей студентської молоді Польщі та України у 

рідному для В.Мидовича с.Микуличині з акцентом на дослідження у сфері 

метеорології, сейсмології, астрономії, біології, орнітології, географії та геології, 

який буде мати європейський вимір та спрямованість, зокрема на підставі 

порівняння альпійського простору з карпатським. Третій об‘єкт комплексу - це 

відновлення будинку Станіслава Вінценца у с.Бистра. Це видатний польський 

письменник, який добре знав і любив Гуцульщину і Покуття, написав у т.ч. 

тетралогію (п‘ятитомник) «На високій полонині». Цей об‘єкт також може бути 

використаний в інтересах місцевого населення, зокрема, як тренінг-центр з 

метою організації туристичних заходів, у т.ч. з агротуризму. Курує цей проект з 

польського боку, крім Східно-Європейських студій Варшавського університету, 

ще й Інститут етнології та антропології цього ж університету. Варто зазначити, 

що  С.Вінценц - це культурний діяч, який жив і творив на культурному 

прикордонні молдовського, угорського, єврейського, циганського, словацького, 

українського, чеського, польського і австрійського етносів і при цьому звертав 

велику увагу до історичної ідеї толерантного співіснування і співдії різних 

народів, суспільних груп і різних релігійних переконань. 

У контексті поглиблення українсько-польської співпраці у сфері 

туризму та урізноманітнення її форм значну цікавість являє собою порівняння 

досвіду українського Кам‘янця та польського Тарнова з використання 

культурно-історичної спадщини історичних міст для розвитку туризму. Місто 

Тарнів за часів Середньовіччя було одним з найбільших та найкрасивіших міст 

Польщі. Потужний парафіяльний костел, велична ратуша, міщанські кам‘яниці, 

цікава архітектура і багатий поліхромний живопис – все це створює неповторне 

обличчя міста. Вже на початку XVI ст. Тарнів налічував близько 1200 жителів. 

Місто було оточене оборонними мурами, мало водогін і каналізацію. Були 

розвинуті ремесло і торгівля. Власником  Тарнова   був видатний на той час 

політик, великий  коронний гетьман Ян Тарновський, який свого часу заснував, 

крім Тарнова, міста Тарнобжег ( у Польщі) і Тернопіль (1540 р. – в Україні). 

Резиденція гетьмана містилася у спадковому замку на г. св. Мартина. У 20-х 

роках XVI ст. Тарнів був оточений новими укріпленнями, фрагменти яких 

частково реконструювали у 60-х рр. ХХ ст. Сьогодні туристи можуть 

мандрувати вуличками Тарнова і милуватися ренесансними та готичними 

кам‘яницями довкола площі Старий ринок, Миколаївським Домом (костелом), 

Ратушею, ренесансними та бароковими надгробними пам‘ятниками родів 

Тарновських та Острозьких у Кафедральному соборі та величним колись 

замком, руїни якого височіють над містом. Тарнів також має пам‘ятки, 

пов‘язані з єврейською спадщиною: це вул. Єврейська у Старому місті, стара 

синагога і взагалі цілий єврейський квартал з старим цвинтарем.  

У 20-х рр. XX ст. Тарнів став осередком української влади в еміграції. В 

місті знайшов притулок провідник вільної України С.Петлюра. У готелі 

«Брістоль» на вул. Краківській розмістився український уряд, а за Міністерство 

закордонних справ служив готель Солдінгера на вул.Гольдхаммера. У Тарнові 

виникли проекти законів УНР, ухвалених восени 1920 р., тут також було 
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опрацьовано два проекти конституції УНР. Крім того, в середині 1920 рр. у 

місті знаходилось центральне еміграційне бюро, засноване діячами 

Українського Блакитного і Червоного Хреста та Міністерством здоров‘я УНР 

для підтримання у скрутній ситуації українських емігрантів. У 20-х рр. ХХ ст. 

тут також діяли: Український жіночий союз, Союз українок, Український хор, 

Українська спілка бухгалтерів і рахівників тощо. Також у Тарнові було 

засновано Український Національний університет, основу якого склали 

науковці та студенти, насамперед, з Кам‘янець-Подільського Українського 

університету, які переїхали до Тарнова з Поділля з приходом туди «совітів». У 

місті знаходився видавничий центр української еміграції – тут друкували пресу 

та урядові газети УНР, книжки, театральні афіші, організовували концерти, 

виставки, лекції. Звідси, зрештою було зроблено ще одну спробу визволення 

України. Щоб переломити міжнародну ситуацію, яка на початку 1921 р. ставала 

для УНР все складнішою, Рада Республіки вирішила в лютому вислати в 

Україну партизанський загін, щоб підняти національне повстання. Операцію 

мав підготувати Повстанський штаб під проводом Ю.Тютюнника. Тоді ж у 

Тарнові біло створено Вищу Військову Раду УНР з п‘яти осіб. Як наслідок цих 

зусиль, бойовими групами  УНР з території Польщі і Румунії був розпочатий 

Листопадовий рейд, але спроба закінчилась поразкою. У міжвоєнний період у 

Тарнові проживало до 300 громадян України. Сьогодні  про ті часи нагадує 

пам‘ятна таблиця на фасаді кам‘яниці на вул. Краківській 9, де зараз 

знаходиться чотиризірковий готель «Брістоль». 

Нині Тарнів є значним туристичним центром з найбільшим після 

Кракова комплексом пам‘яток старовини у південній Польщі. У загальному 

обсязі туристопотоку до Тарнова переважають туристи з Польщі (82%). Серед 

іноземних туристів – найбільше з Німеччини, Угорщини, Франції, США, 

Ізраїлю і Великобританії. Останніми роками спостерігається зростання 

туристопотоку з Іспанії, України, Австрії, Японії. Сьогодні Тарнів має 

населення 111 тис. осіб, а приймає в останні роки щорічно  понад 1 млн 

туристів (табл.1). 

 Таблиця 1 -  Показники розвитку туристично-готельного господарства 

Тарнівського регіону за 2012-2015 рр.
10

 
Роки Туризм (число 

туристів, осіб) 

Готельне господарство 

Число ночівель У т.ч. число туристів з 

ночівлею 

2015 1000 000 358 000 199 000 

2014 1000 000 300 000 194 000 

2013 990 000 300 000 188 000 

2012 985 000 295 000 185 000 

у т. ч. іноземців 

2015 175 000 (17,5%) 32 200 (9%) 32 000 (16,1%) 

2014 180 000 (18,0%) 32 500 (10,8%) 30 000 (15, 5%) 

2013 180 000 (18,2%) 35 000 (11,7%) 30 000 (16,0%) 

2012 180 000 (18,3%) 40 000 (13,6%) 29 500 (15,9%) 

                                                 
10

 Авторська розробка  за:  Tarnow [електронне джерело]. - Режим доступу: www.tarnow.travel 

http://www.tarnow.travel/
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Кам‘янець-Подільський  має приблизно таке ж число мешканців, але 

приймає в чотири рази менше туристів. З Кам‘янцем-Подільським Тарнів 

поєднує не тільки місцезнаходження Українського університету (як зазначено 

вище), але й те, що в різні часи у цих містах знаходилася столиця Української 

Народної Республіки (УНР). Зокрема, в Кам‘янці це було з 22 березня 1919 р. 

до середини листопада 1920 р., а в Тарнові –  з листопада 1920 р. до кінця 1930-

х рр. Об‘єкти, пов‘язані з діяльністю уряду УНР, є значним туристичним 

ресурсом як у Кам‘янці, так і у Тарнові. 

В останньому випадку цей ресурс є ідентифікованим та рекламованим, 

зокрема, в Україні під час щорічних туристичних виставок у Києві, для чого 

видано спеціальний рекламний буклет українською мовою «Тарнів і регіон» 

(рис. 3).  

 
Рис. 3. Рекламний буклет  українською мовою «Тарнів і регіон»

11
 

 

Туристичними ресурсами Тарнова, які пропонуються як польським, так і 

іноземним, у т.ч. українським, туристам є середньовічна ренесансна архітектура 

«старого міста» з будинками Ратуші, Кафедрального собору, вокзалу, пам‘ятки, 

пов‘язані з життям видатних уродженців м.Тарнова – героя Польщі та 

Угорщини генерала Ю.Бема та «польського Едісона» – Я. Щепаника, 

сакральної міської та підміської дерев‘яної архітектури, культурні осередки та 

культурні події, у т.ч. другий за масштабом кінофестиваль  Польщі, Копальня 

солі у Бохні, цвинтарі Першої світової війни, Водний парк, два Канатних парки, 

Центр розваг та боулінгу, зали рок-клаймбінгу (скелелазіння), пам‘ятники 

короля Владислава Локетка, шарманщика, кольорового Слоника тощо, нарешті, 

численні готелі, ресторани та кав‘ярні Тарнова. Туристам пропонуються місцеві 

сувеніри – наливка  «Тарнувка» та чай, ремісничі вироби, серед них «ажурні 

яйця з гербом Тарнова», вироби з скла, «намисто з терену», смачний місцевий 

хліб та автономні обігрівачі (оскільки Тарнів рекламується для туристів як 

польський «полюс тепла» з найвищою середньорічною температурою повітря).
 

                                                 
11

 Tarnow [електронне джерело]. - Режим доступу: www.tarnow.travel.   

http://www.tarnow.travel/
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Рис. 4.   Місто Тарнів на мапі Польщі

11 

 

Порівняльною перевагою Кам‘янця є наявність унікальної 

середньовічної міської фортифікаційної системи із замком, які непогано 

збереглися до наших часів, у той час як у Тарнові залишилися лише руїни 

величного колись замку Тарновських. Але туристів до Кам‘янця приїжджає 

щорічно значно менше, ніж до Тарнова, незважаючи на те, що Кам‘янець-

Подільський зазначено першим серед туристичних див України. За даними 

2017 р. місто прийняло біля 250 тис. туристів, з яких частка іноземців не 

перевищила 5%. Серед іноземних туристів, які походили з 50 країн світу, 

переважали поляки (57%), а також  німці, американці, британці, французи, 

румуни, чехи, італійці, канадці, іспанці, турки
8
.
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Рис. 5.   План старої частини міста Тарнова

11 

 

Одним із напрямків міжнародної диверсифікації туристопотоків та 

виходу на нові міжнародні туристичні ринки з метою подальшого збільшення 

числа туристів для Кам‘янця-Подільського є, наприклад, можливість 

використати єврейську спадщину міста та Поділля, зокрема, для приваблення 

туристів з Ізраїлю, яких за останні роки  у місті не зафіксовано (на відміну від 

Тарнова). Між тим, єврейська спадщина Кам‘янця-Подільського є досить 

обширною. У XVII-XVIII ст.(за влади  Речі Посполитої) євреям не дозволялося 

жити в місті, їм можна було тільки входити до міста вдень, на декілька годин.  

Це пояснювалось тим, що місто було потужним військово-фортифікаційним 

осередком та мало виключно важливе оборонно-прикордонне значення
3
. Тому 

вулиці під назвою «Єврейська» (як у Львові або тому ж самому Тарнові) у 

Кам‘янці немає. Єврейське населення тоді проживало у торгівельному 

передмісті Кам‘янця під назвою «Карвасари» (викривлене караван-сарай). Воно 

знаходилося, за словами відомого дослідника Кам‘янця та Поділля 

Є.Сіцінського, «біля підніжжя старого Кам‘янецького замку, внизу при річці 

Смотрич, на вузькій прибережній смузі, що пролягла вздовж скель»
4
. Коли у 

1797 р. євреям було дозволено жити у Кам‘янці-Подільському, заможніші 

карвасарські євреї переселилися до міста, а на Карвасарах залишилась 

єврейська біднота. У ХІХ – на початку ХХ ст. єврейська громада міста 

проживала компактно у східній частині Кам‘янця (на Східному бульварі, або 

тзв. Валах). Тут діяли дві синагоги та єврейська школа, а біля самісінької річки 

була в ті часи єврейська громадська лазня, яка до наших часів не збереглася. На 

Валах жили євреї-торговці, ремісники, а також візники, які мали коні та 

балагули – криті дорожні вози. Тож і самих візників називали балагулами. 

Кам‘янецькі балагули перевозили пасажирів до Жванця, Старої Ушиці, 

Дунаївців, Проскурова, Меджибожа,  Старокостянтинова, Сатанова та інших 

подільських міст і містечок.  
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Рис. 6. Панорама Карварсар

4 

 

На Валах наприкінці ХІХ ст. було зведено чотирьохповерховий (!) 

будинок Кам‘янець-Подільської хоральної синагоги, що примикав до 

середньовічної оборонної споруди – Гончарської башти. У післявоєнний час 

стараннями тогочасної міської влади занедбаний та напівзруйнований будинок  

синагоги  було  відновлено та 1968 р. у ньому відкрили … ресторан під 

назвою «Стара фортеця». Відомо, що його інтер‘єр оформляли кам‘янецькі 

художники З.Гайх та С.Розенштейн. Пізніше назву закладу змінили на «Форт-

пост», а нині після ремонтних робіт тут знову працює ресторан «Стара 

фортеця». Від Гончарської башти вниз до річки Смотрич веде вимощена 

бруківкою дорога, яка колись називалася Фурлейським узвозом. Тоді у 

Кам‘янці жила відома та заможна єврейська родина Фурлеїв. Цим узвозом у 

місто піднімалася перша кам‘янецька електролінія від електростанції 

постійного струму. В радянський час Фурлейський узвіз називався спуском 

Чернишевського. Сьогодні він не має ні садиб, ні імені – просто собі безіменно 

збігає донизу. 

 
Рис.5. Синагога та Гончарна башта на фоні Східного бульвару

4
  

 

Ще однією можливістю диверсифікації туристичної пропозиції 

Кам‘янця може бути його використання, як локації «темного», або містичного 

туризму
12, 13, 14, 15

. Цей різновид туризму нині розвинутий у Києві та Львові
16

, у 
                                                 
12

 Шандор Ф.Ф. Сучасні різновиди туризму: підручник / Ф.Ф.Шандор, М.П.Кляп. – К.:Знання, 2013. – с.279. 
13

 Фастовець О.О. «Темний» туризм як напрям туризму спеціальних інтересів в Україні / О.О.Фастовець // 

Туристичні тренди – 2017: інновації, бренди, дестинації: Збірник матеріалів Всеукр.наук.-практ. конф.–Харків: 

ХТЕІ КНТЕУ, «Цифра-Принт», 2017. – с.65. 
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той час як термін «Містичний Кам‘янець» практично не застосовується. Між 

тим, ресурсний потенціал для розвитку цього різновиду туризму у Кам‘янці є 

більш, ніж достатнім. Досить згадати про знамениту «боргову яму», яка 

знаходиться у дворі Старого замку (це округлий глибокий кам‘яний колодязь 

без води), куди раніше саджали тих, хто не сплачував податки або мав борги. У 

цій ямі було три яруси,  найнижчий – для особливо злісних порушників, а 

«зручності» знаходились на самому дні, отже «мешканцям» другого та третього 

ярусів доводилось особливо важко. Яма закривалась гратами, їжу опускали на 

мотузці, даху не було. Якщо борг кимось частково погашався, в‘язень 

переводився на верхній ярус, чистіший. Одну з башт замку – Папську (на її 

стінах знаходиться старовинний герб «Делла Ровере» - римської родини, з якої 

походив Папа Юлій ІІ, що фінансував спорудження цієї башти – про це теж 

розказують туристам) – називають ще Кармелюковою. Очільник селянського 

руху на Поділлі у 1813 – 1835 рр. Устим Кармелюк сидів у цій башті, але зумів 

утікти звідти, хоча це здавалося неможливим. Розказують, що Кармелюка у 

ув‘язненні відвідували багато жінок і кожна з них приносила народному герою 

їжу у хусточці. Цих хусточок набралось стільки, що легендарний бунтівник 

зробив з них мотузку і втік, спустившись на ній з башти. У казематах Старого 

замку є камера, куди поміщалися призначені до смертної страти в‘язні. 

Розказують, що за повного місяця у цій камері чутно стогони із стін, а у 

відвідувачів з‘являється безпричинний страх. Група дослідників у цьому 

приміщенні протягом двох годин, за повного місяця проводила спостереження 

та фотозйомку із застосуванням спалаху і без нього. Дослідники потім 

розказували, що переживали незрозумілий дискомфорт та відчували на собі 

чийсь погляд. На деяких знімках, зроблених як зі спалахом так і в повній 

темряві, були виявлені плями аномального сяйва. Також у Кам‘янець-

Подільському замку можна почути легенду, що дійсно жахає туристів. Декілька 

століть тому вважалось, що для того, щоб споруда була якісною і довше 

простояла, необхідно принести в жертву молоду дівчину. І нею повинна бути 

та, що першою з‘явиться перед очима будівельників. Під час будівництва однієї 

з оборонних споруд робітники збирались зробити так само, однак першою 

поміченою дівчиною виявилася дочка чоловіка, який займав високу посаду у 

магістраті міста, і звали її Ауріка. Робітники спочатку мали сумніви, але потім 

вирішили, що таким є знамення. Нещасну схопили і замурували в стіну. Ауріка 

і зараз з‘являється недалеко від місця своєї смерті. Так твердять деякі з 

місцевих мешканців, що нібито бачили сяючий силует дівчини.   

Ресурсною базою для розвитку містичного туризму у Кам‘янці-

Подільському також можуть бути численні легенди про це старовинне місто, 

історичні події та постаті видатних українців, поляків, литвинів тощо, пов‘язані 

                                                                                                                                                                  
14

 Магера А.О. Ресурси розвитку містичного туризму в Україні / А.О.Магера, О.В.Яковчук // Туристичні тренди 

– 2017: інновації, бренди, дестинації: Збірник матеріалів Всеукр.наук.-практ. конф. – Харків: ХТЕІ КНТЕУ, 

«Цифра-Принт», 2017. – с.67-70. 
15

 Lomine L. Key Сoncepts in Tourism /L.Lomine, J.Edmunds.– London- N.Y.: PalgraveMacmillan, 2007. – р.43. 
16

 Загадочная Украина: мистика, тайны, легенды. Фокус, спецпроект. – 2015.- №4 (31). – 66 с. 
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з «Перлиною Поділля», а також зображення гербів на середньовічних спорудах 

та різноманітних написів латиною (табл. 2, 3). 

Таблиця 2 – Легенди про Кам‘янець-Подільський
17 

№ Загальна назва К-

сть 

№ Окремі легенди 

 

 

1 

 

Легенди про 

заснування міста 

 

 

3 

1.1 Давньоримське Петридава – «місто – камінь на 

воді» 

1.2 Давньогрецьке Клепідава, «місто злодіїв», 

позначене на географічній мапі Птолемея 

1.3 1362 р. Литовські князі брати Коріатовичи 

2 Легенда про 40-річну 

польсько-литовську 

війну за Поділля 

1 2.1 На зламі ХІV ст. між Великим князем 

литовським Свидригайлом та його рідним 

братом – королем польським Ягайлом 

(хрещеним за католицьким обрядом під ім‘ям 

Владислав) 

3 Легенда про «Золотий 

вік» Кам‘янця 

1 3.1 ХVІ – середина ХVІІ ст., коли Кам‘янець 

змагався у красі з Києвом та Львовом, 

займаючи чільне місце у східній торгівлі. 

4 Легенда про міський 

(Вірменський) 

колодязь 

1 4.1 З 1581 р., коли вірменський купець Нарзес 

заповів гроші на будівництво міського 

колодязя, до 1638 р., коли польський король 

Владислав ІV Ваза наказав, щоб кам‘янчани 

завершили будівництво колодязя власним 

коштом, і до 60-х рр. XVIII ст., коли комендант 

і архітектор Ян Вітт звів над колодязем 

восьмикутний кам‘яний павільйон 

 

 

5 

 

 

Легенди про 

чудотворні ікони 

 

 

3 

5.1 Ікона Діви Марії Миколаївського костелу 

Домініканського монастиря  

5.2 Ікона Миколая Чудотворця Іоанно-

Предтеченської церкви 

5.3 Ікона Вірменської Божої Матері 

Миколаївського храму 

6 Легенда про 

«людоловів» 

1 6.1 Кам‘янець на Поділлі був першим містом-

фортецею, яку зустрічав ворог, йдучи 

Волоським (Чорним) шляхом вздовж берега 

Дністра. Укріплене місто татари обминали, 

зберігаючи час і сили. Вони налітали, мов 

блискавка, на слабо укріплені  кам‘янецькі 

передмістя Довжок і Польські фільварки. Про 

жінку з Польських фільварків, яка з дітьми 

втекла від татар, і оповідає ця легенда 

7 Легенда (історія) 

передмістя Карвасари 

1 7.1 В кінці XVI  ст. Кам‘янець став закритим 

містом, за мури якого не допускалися ані 

торгові каравани, ані подорожні. Пов‘язане це 

було із зведенням Руської та Польської брам – 

складних оборонно-гідротехнічних систем. Для 

іноземних купців на правому березі р.Смотрич 

під скелею, на якій було споруджено Замковий 

міст, збудували караван-сарай (комори для 

                                                 
17

 Авторська розробка за:Вінюкова-Волкова В. Легенди Старого Кам‘янця /В.Вінюкова-Волкова. – Кам‘янець-

Подільський: ПП «Медобори-2006», 2009. - 48  с. 
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зберігання товарів) з досконалою на той час  

інфраструктурою: колодязем, стайнею та 

голубиною поштою. Незабаром тут виникло 

поселення, яке називалось Карвасари 

(викривлене караван-сарай), де мешкали 

ремісники і обслуга 

8 Легенда про невдалу 

спробу турецького 

султана захопити 

Кам‘янець (з 

путівника, виданого в 

Аугсбурзі 1687 р.) 

1 8.1 На початку XVII ст. армія султана Османа ІІ 

підійшла під Кам‘янець. Вони побачили 

могутнє, укріплене місто, повністю оточене 

водою – це закрили шлюзи в оборонних 

системах Руської та Польської брам. Хто 

збудував цю фортецю? – запитав Осман ІІ. 

Мабуть, аллах. – відповіли йому. То нехай 

аллах і завойовує її, - сказав султан і пішов геть 

9 Легенда про замкову 

Покровську церкву (з 

книги Петра Могили 

«Собственноручные 

записи Петра Могилы») 

1 9.1 Про дерев'яну церкву на території замку, де 

поховані засновники міста князі Коріатовичи 

10 Легенда про підземний 

хід у Хотин 

1 10.1 Про підземний хід довжиною 20 км, що ніби-то 

в минулому сполучав Кам‘янець, що знаходився 

у складі Речі Посполитої (до 1793 р.), та 

Хотинську фортецю, яка була під турецьким 

контролем 

 

 

11 

 

 

Легенди про хрести та 

хачкари 

 

 

2 

11.1 Хрести ставилися на місцях колишніх церков і 

цвинтарів: Онуфрієвської та Георгієвської 

церков, а також П‘ятницької церкви (каплиця) 

11.2 Хачкари – вірменські хрести, зображені на 

гладкому чи різьбленому камені. Хачкар у 

Кам'янці – у стіні Миколаївської (колишньої 

вірменської Благовіщенської) церкви 

 

12 

 

Легенди про мости 

Кам‘янця 

 

4 

12.1 Легенда про Замковий міст 

12.2 Легенда про «Старий міст біля ковалів» 

12.3 Легенда про Новопланівський міст 

12.4 Легенда про міст «Стрімка лань» 

13 Легенда про мідьорит 

Циприяна  

Томашевича 

1 13.1 Довгий час будь-яке детальне зображення 

Кам'янця та його укріплень, як найбільшого 

військово-оборонного об'єкту Поділля, було 

заборонене. І тільки у XVIII ст. у Парижі, 

Франкфурті, Аугсбурзі були надруковані мапи 

Кам‘янця-Подільського. Особливо цікавим є 

мідьорит (гравюра на міді) Кам‘янця з 

«пташиного літу» Циприяна Томашевича 

14 Легенда про липи 

Хоцимірського 

1 14.1 У середньовіччі не прийнято було озеленяти 

міста, тим більше міста-фортеці. Єдиною 

зеленою оазою Старого міста був дворик 

(садиба) вірменського шляхтича 

Хоцимірського, де росли липи, смереки, акації. 

У їхній тіні відпочивали кам'янецькі радники та 

лавники, обговорюючи нагальні справи міста та 

наміри Туреччини захопити Поділля 

15 Легенда про захоплення 2 15.1 Легенда про героїчну загибель очільника 
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Кам‘янця турками у 

другій половині XVII ст. 

(за романом польського 

письменника Г.Сенкевича 

«Пан Володийовський») 

оборони Кам'янця  полковника 

М.Володийовського та його бойового 

побратима Геклинга 

  15.2 Легенда про «золотий ридван» 

 

 

16 

 

Легенда «Турки у 

Кам‘янці-

Подільському» 

 

 

2 

16.1 «Турецька» легенда про місцеві назви значних 

споруд XVII ст. – Турецька фортеця, Турецький 

міст, Турецький бастіон, Турецький колодязь 

тощо 

16.2 Легенда про місцевий «Фонтан сліз» 

17 Легенда про «Чудеса 

ордену св.Домініка» 

1 17.1 Легенда про «чудесне врятування статуї Діви 

Марії» Домініканського костелу 

18 Легенда про 

заснування 

Тринітарського 

костелу 

1 18.1 Легенда про долю родини Хоцимірських після 

захоплення Кам'янця турками та відписання 

ними своєї садиби у Кам'янці тринітарам та 

побудову кам'яного тринітарського храму 

19 Легенда про 

залишення Кам‘янця 

вірменами 

1 19.1 Легенда про розгон турками вірменського 

жіночого монастиря 

 

 

20 

 

Легенди про 

коменданта Кам‘янця 

Яна Вітта 

3 20.1 Легенда про походження коменданта Яна Вітта 

 20.2 Легенда про коменданта Яна Вітта як 

архітектора міста 

 20.3 Легенда про шлюб сина коменданта Юзефа 

Вітта з Софією Глявоне (пізніше Вітт-Потоцька) 

21 Легенда про 

Тріумфальну арку 

1 21.1 Легенда про св.Яна Непомука та «Браму 

бажань» 

22 Легенди про Софію 

Вітт-Потоцьку 

2 22.1 Легенда про Софію Вітт (за першим шлюбом) 

22.2 Легенда про Софію Потоцьку (за другим 

шлюбом) 

23 Легенда про 

повітроплавця 

Душинського 

1 23.1 Легенда про перший у світі політ людини на 

повітряній кулі в Кам'янці одночасно з 

польотом братів Монгольф'є у Франції (1783 р.) 

24 Легенда про таємницю 

венеційського дзеркала 

1 24.1 Легенда про таємничі постаті та звуки, пов'язані 

з венеційським дзеркалом, що знаходиться у 

місцевому історичному музеї-заповіднику 

 

 

25 

 

 

Легенди про Устима 

Кармалюка 

2 25.1 Легенда про втечу Кармалюка з Папської башти 

Кам'янець-Подільського замку 

25.2 Легенда про Папську башту, яка була 

побудована на гроші римського Папи Юлія ІІ та 

до цього часу має  

на стіні герб «Делла Ровере» - римської родини, 

з якої походив Папа 

26 Легенди про 

перебування Тараса 

Шевченка в Кам‘янці-

Подільському 

2 26.1 Легенда про привид Кармалюка у фортеці під 

час її відвідування поетом 

26.2 Легенда про відвідування товариша Шевченка 

по Петербурзькій Академії мистецтв Івана 

Васькова 
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Таблиця 3 – Зображення гербів на середньовічних спорудах Кам‘янця-

Подільського
18 

№ Герби 

адміністративних 

та релігійних 

структур 

час, 

ст. 

 

споруда  

№ Герби 

шляхетських 

родин 

час, 

ст. 

 

споруда 

1 Герб Поділля 

(воєводства, 

губернії - сонце з 

16-ма променями з 

різними додатками) 

XV 

XVI-

XIX 

 

 

XVIII 

1.1.Міська 

ратуша 

1.2.Кам‘яні 

стовпи на 

Старопоштовому 

узвозі 

1.3.Домініканськ

ий костел 

св.Миколая 

1 «Делла 

Ровере» (герб 

Папи Юлія ІІ)  

XVI 1.1.Папська 

вежа Старого 

замку 

2 Герб Кам‘янця-

Подільського 

(сонце з 16-ма 

променями) 

XVIII 2.1.Міська 

ратуша 

2 «Косцеша» 

(герб 

єпископа 

Л.Слончевськ

ого) 

XVI 2.1.Каплиця 

Кафедральног

о костелу 

3 Герб Речі 

Посполитої (герби 

Польщі –  

одноголовий орел 

та Литви – вершник 

на коні «Погоня») 

XVIII 

 

XVIII 

3.1.Кафедральни

й костел 

3.2.Польська 

брама (плита 

зберігається в 

Кафедральному 

костелі) 

3 «Єліта» (герб 

єпископа 

М.Дембовськ

ого) 

XVIII 3.1. Фасад 

Кафедральног

о костелу 

4 Герб Польського 

королівства 

XVI-

XVII 
4.1.Руська брама 

4.2.Різницька 

вежа 

4 «Прус» (герб 

П.Дамецького

) 

XVII 4.1. 

Кафедральни

й костел 

(перенесено з 

Домінікан-

ського 

костелу) 

5 Герб Російської 

імперії (двоголовий 

орел) 

XIX 5.1. Кам‘яний 

стовп на 

Старопоштовому 

узвозі 

5 «Труби» XVIII 5.1.Трон  

єпископа у 

Кафедрально

му костелі 

6 Герб Кам‘янецької 

капітули (ради при 

єпископі) 

XVIII 6.1.Амвон у 

Кафедральному 

костелі 

6 «Пилява» 

(герб родини 

Потоцьких) 

XVIII 6.1. Вхід до 

Домініканськ

ого костелу 

св.Миколая 

6.2.Фронтон 

Домінікан-

ського 

монастиря 

7 Герб чернечого 

ордену братів-

домініканців 

XVIII 7.1.Вхід до 

Домініканського 

костелу 

7 «Задора» 

(герб магнатів 

Ляндськорон-

XVI Портал 

францискан-

ського 

                                                 
18

 Авторська розробка за: Осетрова Г.О. Герби в пам‘ятках архітектури Кам‘янця/ Г.О.Осетрова. – Кам'янець-

Подільський: ПП «Медобори-2006», 2011. – 32 с. 
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св.Микоаля (під 

гербом «Пилява» 

родини 

Потоцьких) 

ських) костелу 

    8 «Абданк»  

(герб родини 

Бучацьких) 

XVI Південний 

фасад вежі 

Ковпак 

Старого замку 

    9 «Кораб» (герб 

гнезненського 

архієпископа 

Яна Ласького) 

XVI Південний 

фасад вежі 

Ласької 

Старого замку 

 

Українсько-польське співробітництво нині має розмаїті напрямки, 

зокрема, у сфері співпраці з відновлення та збереження спільної культурно-

історичної спадщини, з розвитку туризму, зі зміцнення зв‘язків між вищими 

навчальними та науковими закладами тощо. У цьому контексті важливе 

значення має спільна робота з відбудови високогірної астрономічно-

метеорологічної обсерваторії «Білий слон» у Карпатах, на базі якої створюється 

також Міжнародний центр зустрічей студентської молоді України та Польщі у 

с.Микуличин та відновлюється меморіальний будинок письменника Станіслава 

Вінценца у с.Бистра. Отже, відновлення обсерваторії сприяє створенню 

Міжнародного туристично-рекреаційного осередку у Карпатах на горі Піп-Іван, 

що може допомогти у господарському розвитку цієї частини Карпатських гір і 

впровадженню міжнародних підходів до збереження гірських природно-

ландшафтних комплексів в Україні. Порівняння особливостей розвитку 

туризму та використання туристичних ресурсів історичних міст Кам‘янця-

Подільського (Україна) та Тарнова (Польща) підказує про необхідність 

диверсифікації туристичної пропозиції Кам‘янця, виходу на нові міжнародні 

туристичні ринки (наприклад, Ізраїль), осучаснення туристичної 

інфраструктури міста та регіону шляхом створення нових сучасних готелів та 

ресторанів, будівництва  сучасних культурних осередків та центрів мистецтва, 

парку розваг та канатного парку, можливо аквапарку, майданчиків рок-

клаймбінгу (скелелазіння, чому сприяють особливості  рельєфу, зокрема, 

каньйон р.Смотрич) тощо. Особливої уваги заслуговують можливості розвитку 

містичного туризму, зважаючи на унікальний історико-архітектурний потенціал 

Кам‘янця-Подільського. 
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1.7. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ
*
 

 

Туризм на сьогоднішній день - це глобальний комп'ютеризований бізнес, 

участь у якому беруть транспортні та страхові компанії, ресторани, готелі й 

туристичні корпорації всього світу. В умовах бурхливого розвитку 

інформаційних технологій, важливим чинником забезпечення 

конкурентоспроможності туристичних підприємств та підприємств індустрії 

гостинності, як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку, стає ефективна 

система комунікацій. В умовах конкурентної боротьби та враховуючи світові 

тенденції у розвитку інформаційних технологій, все більшого значення 

можливостей мережі Інтернет та зростання кількості щоденних користувачів 

електронної мережі, важливим є використання інформаційних технологій для 

розвитку ринку туристичних послуг. Найбільший вплив сучасні комп'ютерні 

технології  роблять на просування туристичного продукту (розповсюдження та 

продаж). Насамперед, це стосується можливості формування нових 

маркетингових каналів просування та збуту туристського продукту. Так, в 

області реклами широке поширення набула пряма розсилка туристичної 

інформації по електронній пошті. В останні роки більшість туристських 

підприємств створюють свої власні сайти в Інтернеті
1
. 

Дослідженням щодо використання інформаційних технологій в 

діяльності підприємств туристичної сфери здійснювали Г.П. Глузинський, В.А. 

Квартальнов, С.В. Мельниченко, Н.С. Орленко, Г.А. Папирян, Н.С. Пінчук, 

А.В. Семененко, М.М. Скопень, Т.І. Ткаченко, О.В. Томченко і ряд інших.    

В.С. Готинян, А.В. Семененко, О.В. Томченко характеризують 

можливості застосування сучасних інформаційних технологій в туристичній 

галузі, їх переваги та недоліки
2
. Г.П. Глузинський, В.А. Квартальнов 

акцентують увагу на ролі інформаційних технологій в міжнародному 

менеджменті та маркетингу
3
. С.В. Мельниченко оцінює  ефективність 

застосування інформаційних технологій в діяльності туристичних підприємств, 

можливостей їх застосування у менеджменті й маркетингу, а також дає 

рекомендації щодо модифікації організаційних структур управління під 

впливом інформаційних технологій
4
.  

Науковий інтерес до теми інформаційних технологій в галузі туризму 

пояснюється наявністю широких оптимізаційних можливостей та високою 

оперативністю управління як туристичними потоками, так і діяльністю 

суб‘єктів господарської діяльності в цілому. Однак більш детального розгляду 

й оцінки потребують проблеми забезпечення якості туристичних послуг, які 

                                                 
*
 Автори Лепкий М.І., Кошелюк В.А., Подоляк В.М. 

1
 Застосування інформаційних технологій в туризмі [Електронний ресурс]: Режим доступу http://it-tehnolog 

.com/informatsiyni-tehnologiyi 
2
 Готинян В.С. Можливості WEB- та ГІС/ДЗЗ-технологій в туризмі / Готинян В.С., Семененко А.В., Томченко 

О.В. [Електронний ресурс: http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=94 
3
 Квартальнов В. А. Туризм / В. А. Квартальнов. – М. : Финансы и статистика, 2004. – 320 с 

4
 Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти / С.В. Мельниченко // 

Вісник Запорізького національного університету. – №2(6). –2010. – С.129–138. 

http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi
http://it-tehnolog.com/informatsiyni-tehnologiyi
http://www.pryroda.gov.ua/ua/index.php?newsid=945
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можуть бути вирішені з допомогою інформаційної бази даних, а також 

кількісна прогнозна оцінка впливу інформаційних технологій на 

результативність показників діяльності суб‘єктів туристичної галузі
5
. 

Одним з основних напрямів застосування інформаційних технологій в 

туризмі є впровадження мультимедійних технологій, зокрема різноманітних 

путівників, довідників і каталогів. В даний час туристські довідники і каталоги 

випускаються в книжковому виконанні, на лазерних дисках CD-ROM, в мережі 

Інтернет. Електронні каталоги дозволяють віртуально подорожувати по 

пропонованих маршрутах, отримати інформацію про країну, об'єкти по трасі 

маршруту, дані про готелі та інші засоби розміщення, ознайомитися з системою 

пільг і знижок, а також законодавством у сфері туризму. Крім того, наводиться 

інформація про правила оформлення туристських документів, туристські 

формальності, моделі поведінки туриста в екстремальних ситуаціях і т.д. Клієнт 

може спланувати програму туру, обрати його за заданими оптимальним 

параметрам (ціна, система пільг, система транспорту, сезон та ін.). 

В області менеджменту в туристичному бізнесі відбулися також 

кардинальні зміни. Сучасний рівень розвитку турбізнесу і жорстка конкуренція 

в цій галузі надають особливу важливість інформаційних систем туристських 

агентств. Функціональні можливості цих систем повинні забезпечувати 

введення, редагування та зберігання інформації про тури, готелі, клієнтів, про 

стан заявок, передбачати виведення інформації у формі різних документів: 

анкет, ваучерів, списків туристів, описів турів, готелів, розраховувати вартість 

турів з урахуванням курсу валют, знижок, контролювати оплату турів, 

формування фінансової звітності, переклад експорт-імпорт даних в інші 

програмні продукти (Word, Excel, бухгалтерські програми) та інші можливості. 

Ці системи не тільки прискорюють процес розрахунків та формування 

документів, але й можуть зменшувати вартість послуг (турпакета), вибравши 

оптимальний за ціною варіант доставки клієнтів, розміщення
1
. 

На ринку програмних продуктів представлена велика різноманітність 

комп'ютерних систем, що дозволяють автоматизувати внутрішню діяльність 

туристської фірми: комплексні або автоматизовані системи управління (АСУ), 

системи управління документами (СУД), системи автоматизації управління 

діловими процесами (САДП) або WorkFlow-системи, системи управління 

знаннями масштабу підприємства та інше. Всі вони вимагають різних умов 

освоєння та експлуатації, мають різну вартість. 

Як правило, ці системи забезпечують ведення довідкових баз даних по 

клієнтам, партнерам, готелям, транспорту, посольствам, а також ведення турів 

та облік платежів, прийом замовлень і роботу з клієнтами, формування 

вихідних документів і т.д. Автоматизовані ІТ управління функціонують як в 

окремих турфірмах, так і в цілих ланцюгах даної галузі. Перехресний продаж 

між турфірмами збільшує завантаження по групових продажах. Вони оснащені 

могутнім інструментарієм по збереженню і управлінню всією кореспонденцією 

                                                 
5
 Хорунжак О.В. Розвиток інформаційних технологій в туризмі / О.В. Хорунжак //Матеріали Міжнародної 

науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і шляхи їх вирішення в науці, транспорті, виробництві і 

освіті». – 2011. – Випуск 4. Том 25. – С. 82-85 
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між відділом продажів і клієнтами. Функціональний блок управління 

документацією зберігає та організує роботу з документами, відправленими 

клієнтами
6
. 

Сучасні АІТ працюють не тільки в локальній мережі турфірми, але і 

мають можливість підключення і роботи в глобальній мережі Інтернет, що 

дозволяє проводити гнучку маркетингову і цінову політику, досягаючи 

максимальної прибутковості від кожної отриманої заявки чи пропозиції. 

Створювати високоефективну стратегію продажів, що базується на аналізі 

тенденцій і взаємодій на ринку, турфірма має можливість, контролюючи умови 

реалізації своїх пакетів послуг (мінімальний тариф і тривалість перебування 

гостя, обмеження на кількість продаваних путівок по типах, вимоги, гарантії 

заявок, передоплату тощо), приводити їх у відповідність з кон'юнктурою ринків 

у тих або інших географічних регіонах. У такий спосіб турфірма одержує 

максимально можливу віддачу від кожного сегменту ринку
7
. 

Поряд з автоматизацією туристичних фірм ведеться аналогічна розробка 

програм автоматизації діяльності готелів, ресторанів та інших підприємств 

туристського бізнесу. Застосування інформаційних систем в цій галузі 

призводить до істотних змін в менеджменті, а також підвищує якість 

обслуговування. 

Можна виділити такі етапи автоматизації турфірми: 

1. Установка інтегрованого програмного середовища Microsoft Office, 

яке містить у собі всі основні програмні пакети для виконання типових і 

регулярно виконуваних операцій, робіт в офісі, зокрема, ведення діловодства, 

контроль виконання та ін. Microsoft Office має вбудовану просту мову 

програмування – Visual Basic for Аpplications (VBA). Ця мова дозволяє 

створювати нові додатки або корегувати й зв'язувати старі, виконані в 

середовищі Microsoft Office, а також розширювати можливості офісу, його 

використовуваних додатків. 

Пакет Microsoft Office існує в декількох версіях (97, 2000, XP, 2002, 

2003, 2007, 2010) і редакціях, які розрізняються кількістю додатків і корисних 

утиліт, тобто обслуговуючих програм. Основною перевагою програм пакета 

Microsoft Office є його інтегрованість, тобто пакет дозволяє спільно 

використовувати й легко переміщувати інформацію між різними додатками 

завдяки використанню технології OLE. Технологія Object Linking and 

Embedding (OLE) ґрунтується на зв'язуванні і впровадженні об'єктів за 

допомогою буфера обміну, що дозволяє робити обмін об'єктами і даними 

різних типів між документами. Об'єкти можуть бути малюнком, текстом, 

діаграмою, електронною таблицею, навіть звуковим файлом або відеокліпом. 

Стандартне ядро Microsoft Office містить: 

– редактор текстів Microsoft Word - забезпечує: введення, перегляд і 

редагування тексту; форматування символів тексту (використання різних 

                                                 
6
 Скопень М.М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі / М.М. Скопень. - К.: Кондор, 2005. - 301 с. 

7
 Соколов А.В. Використання інформаційних технологій у туристичній галузі / А.В. Соколов // Сучасність. 

Наука. Час. Взаємодія та взаємовплив: матеріали восьмої Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, Київ, 23-25 листопада 2011 р., С. 4-7. 
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шрифтів, їх обсягів, способу написання й кольору); зміну параметрів абзацу 

(його виділення, вирівнювання, міжрядковий інтервал); формування параметрів 

сторінки (обсяг паперу, орієнтація сторінки, поля і т. ін.); перевірку орфографії 

і граматики; виділення різних фрагментів тексту, їх копіювання, переміщення 

всередині документа і між додатками; тиражування документів; друк; 

формування, редагування, обробку таблиць; створення макросів (невеликих 

програм, що дозволяють автоматизувати виконання найбільш часто 

використовуваних дій); створення векторних графічних зображень і об'ємних 

текстових ефектів; підтримку формату HTML, що дозволяє здійснювати дизайн 

веб-сторінок і т. ін.;  

– електронну таблицю Excel - табличний процесор, орієнтований на 

обробку, в основному, числових даних, представлених у табличній формі. 

Дозволяє не тільки вводити дані в елементи таблиць, редагувати й форматувати 

їх, а й застосовувати формули для опису зв'язку між значеннями в елементах 

таблиць. Розрахунок по заданих формулах виконується автоматично. Зміна 

значення в якому-небудь елементі таблиці приводить до автоматичного 

перерахунку значень всіх елементів таблиці, зв'язаних з нею формульними 

відносинами. Результати розрахунків можуть бути наочно проілюстровані 

діаграмами. Створена таблиця може бути надрукована; 

– систему для презентацій (презентаційний пакет) PowerРoint (функції – 

створення й проектування на великому екрані електронних презентацій, слайд-

шоу, яскравих плівок для проектора, роздавальних друкованих матеріалів). 

Демонстраційний матеріал може містити текст, таблиці, діаграми, графіку, 

анімацію, звук та інші ефекти multimedia. Виходячи з того, що Power Point є 

складовою частиною пакета Microsoft Office, презентацію можна досить 

швидко підготувати, використовуючи фрагменти документів Microsoft Word, 

таблиць і діаграм Excel, даних Access. Створені в Microsoft Power Point 

презентації можна демонструвати на екрані ПК, моніторі великих обсягів чи 

декількох моніторах, на екрані за допомогою мультимедійного проектора чи 

діапроектора. Також можна вивести презентацію на друк при підготовці тез 

доповіді; 

– систему керування базами даних Access (реляційна СУБД, доступна 

будь-якому користувачеві, що й дозволяє швидко й ефективно організовувати,  

аналізувати, переміщати, вести пошук і т.д. для великих масивів інформації, без  

дублювання інформації в них), наприклад, по шаблонах створення бази даних: 

«Адресна книга» – створює базу даних типу адресної книги, «Бібліотека» – 

створює базу даних типу бібліотеки, «Контакти» – створює базу даних типу 

контактних зв'язків та ін. 

Більш досконалі версії Microsoft Office-2010, крім наведених 

стандартних додатків, мають і наступні додатки: 

– Office Assistant – помічник для підказок; 

– HTML – і Web-Підтримка (Internet Assistants); 

– різні програми – помічники (Graph – графічні вистави даних, 

Organization Chart – творець штатного розкладу офісу, Equation Editor – 

редактор формул, WordАrt – творець логотипів, заголовків, Clipart Gallery – для 
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перегляду малюнків) та ін.  

До складу Microsoft Office-2010 входять, і в її подальші модифікації 

будуть входити, можливості одночасного показу презентацій по локальній 

мережі, використання можливостей системи розпізнавання мови, візуальні 

середовища розробки різних офісних додатків (наприклад, заповнення 

платіжних доручень), сайти робочих груп, системи візуалізації даних, система 

сканування й введення даних та ін
8
.  

2. Встановлення спеціального програмного забезпечення: типових 

програмних комплексів: «Майстер-Тур», «Майстер-Web», «САМО-Тур», 

«САМО-Турагент», «TurWin», «Парус-Турагентство» та ін. 

Вони – універсальні: можуть використовуватися як для невеликих 

туристичних фірм так і для потужних туристичних компаній, незалежно від 

характеру їхньої туристичної діяльності. Програми прості у використанні, не 

потребують спеціальної комп‘ютерної освіти, захищені від некоректних дій 

користувача, мають інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. 

Спеціальне програмне забезпечення автоматизує офісну роботу 

туристичних підприємств: забезпечується опис окремих послуг, їх пакетування 

із застосуванням тих чи інших алгоритмів ціноутворення; відслідковуються 

квоти; ведуться договори з постачальниками та агентські угоди; виставляються 

послуги та пакети на продаж; готується реклама та оцінка її ефективності. За їх 

допомогою змінюються технології взаємодії турагентів та туроператорів: 

встановлюються зв‘язки з віддаленими офісами (розсилається кореспонденція, 

експортуються та імпортуються пакети пропозицій). 

В даних програмних комплексах можливе встановлення наступних 

режимів: 

- підготовка туристичних послуг до продажу: ведення інформаційних 

довідників (заповнення баз даних по країнах, готелях, авіакомпаніях), 

систематизація ресурсів, встановлення та редагування системи цін, знижок, 

календарних періодів, підготування ілюстративних матеріалів. 

- створення туру (формування туристичного продукту під 

індивідуального та групового клієнта, розрахунок туру), розробка шаблонів 

стандартних турів. 

- фінансовий блок та бухгалтерія: аналіз діяльності фірми (списки 

найбільш активних турагенцій, графіки завантаження готелів, рейтинги 

популярності, напрямки), зв‘язки та розрахунки з партнерами, бухгалтерія. 

- адміністрування прав користувача (кому і які операції дозволено). 

Спеціальне програмне забезпечення відповідає вимогам до сучасних 

програмних комплексів: відомість, функціональна повнота, технологічність, 

фірмова система підтримки, модульність, гнучкість, відкритість архітектури, 

дружелюбність інтерфейсу. 

1. Відомість – програмне забезпечення використовується багатьма 

туристичними підприємствами України. 

                                                 
8
 Білогурова Г.В. Конспект лекцій з курсу «Інформаційні системи і технології в туризмі» / Г.В. Білогурова. – 

Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016. – 49 с. 
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2. Функціонально повнота – забезпечує повну автоматизацію 

туристичної фірми будь-якого функціонального рівня – від туристичної агенції 

до туроператора, який розробляє та реалізує тури – від індивідуальних турів до 

групових (включно з чартерними програмами) при необмеженій кількості країн 

та маршрутів. Забезпечують можливості роботи в мережі в режимі локального 

офісу та віддаленого доступу. Віддалений доступ «туроператор – турагенція» 

дозволяє автоматизувати реалізацію турпродукту в мережі турагенцій, через 

максимально оперативний зв‘язок, що підвищує рівень і якість обслуговування 

та забезпечує онлайнове бронювання. 

3. Технологічність – використовуються передові технології 

туристичного бізнесу та сучасні інформаційні технології: клієнт-сервер, 

Internet/Extranet, Java, Active-X, Centura-SQL Windows, Centura Web Developer, 

Centura Team Developer. В якості сервера баз даних використовуються 

ліцензійні сервери SQLBase. Використання передових технологій забезпечує 

оперативність, коректність зміни програми, можливість швидкого реагування 

на зміни законодавства. 

4. Фірмова система підтримки – швидке реагування на зміни, 

консультації. 

5. Модульність та взаємозв‘язок модулів – програмні комплекси 

складаються із двох модулів, правила роботи в кожному з них однакові. 

Кожний окремий модуль програмного комплексу представлено окремим 

автоматизованим робочим місцем. 

6. Гнучкість - програмні комплекси стикуються між собою. 

7. Дружелюбний інтерфейс, орієнтований на роботу з мишкою. 

Таблиця 1 – Оцінка найбільш поширених типових програмних комплексів 

автоматизації турфірми 
Назва Характеристика  

Майстер-Тур Програмний комплекс автоматизації туристичного офісу дозволяє 

формувати турпродукт, прораховувати очікуваний прибуток по туру та 

розмір комісійних агенту, комплектувати групи та працювати з 

індивідуалами, прискорювати та спрощувати процеси формування туристів 

– роздруковувати весь пакет необхідних документів (туристичні путівки, 

ваучери, анкети посольства, фінансову звітність та інше), запобігати 

помилкам при роботі з клієнтами, квотувати будь-які послуги туру, що 

унеможливлює перепродаж, відслідковувати хід оплати по туру та 

контролювати проведення туру, оцінювати поточний фінансовий стан 

фірми. Комплекс складається з двох модулів: туристичного та фінансового, 

які представлені сукупністю автоматизованих робочих місць. 

Майстер-Web Система онлайнового бронювання та резервування туристичних 

послуг через Інтернет. Вона дозволяє туроператору відкрити Інтернет-

магазин (Інтернет-сервер) для продажу своїх турів та авіаквитків в режимі 

реального часу. Оператору досить визначити тури та сегменти, які 

виставлено на продаж, назначити права доступу різних категорій 

споживачів та клієнтів. Вся необхідна інформація береться з бази даних 

«Майстер-Тур». Клієнти, які підключаються до веб-сервера оператора 

можуть в реальному часі: передивитися інформацію про тури, авіаквитки, 

спеціальні пропозиції, ознайомитися з програмами групових та 

індивідуальних турів; розрахувати вартість; забронювати тур. Турагенти, 
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використовуючи програмний комплекс, можуть забронювати тури, 

авіаквитки, путівки через Інтернет в реальному режимі часу, при цьому 

таке бронювання не відрізняється від бронювання в офісі туристичної 

фірми. Дана система складається із декількох робочих місць: реєстрація в 

системі бронювання; бронювання туру; бронювання авіаквитків; спеціальні 

пропозиції; робота із заброньованим туром. 

ТІС Інтернет-система бронювання туристичних продуктів, її ядро – бази даних 

туристичних пакетів різних операторів. Основні можливості: публікація; 

оперативні зміни окремих позицій турпакетів; пошук необхідного 

турпакету в каталозі; створення та калькуляція заявки на групу туристів; 

робота в режимі реального часу з квотами та станом заявок, з архівами 

вхідних (оператор) та вихідних (агент) заявок. Вона знаходиться на сервері, 

надаючи максимум корисної інформації як професіоналам туристичного 

бізнесу так і простим мандрівникам, дозволяючи агентам проводити 

онлайнове бронювання, а операторам обробляти ці бронювання. Крім того, 

вона дозволяє: автоматизувати роботу туроператора та турагента; зводить 

віч на віч - покупця та продавця туру, у найвіддаленіших офісах; зберігає 

всю історію взаємодії партнерів в електронному вигляді; змінює 

технологію розрахунків та технології гарантованих угод. 

ТІС Навігатор Програма призначена для автоматизації роботи з туристичними каталогами 

в офісі та мережі Інтернет. Програма дозволяє агентам швидко та 

ефективно аналізувати склад та умови тур пакетів різних операторів, 

сортувати та відбирати їх по різних критеріях, здійснювати пошук 

прийнятної пропозиції, виконувати процедуру оформлення клієнтів 

(заявки, прайс-листи, каталоги, рекламні матеріали). Основні функції 

програми: гнучка організація каталогів; створення нотаток по турпакетах; 

калькуляція путівок; друк рекламних описів та прайсів; введення опису 

турпакетів; інформація про послуги готелю; сортування та групування 

турпакетів; оформлення заявки на путівки; експорт у Excel, ТІС, файл для 

«ТІС Навігатор» 

TurWin Програма працює в операційному середовищі Windows, що робить її 

досить зручною у використанні. Робота починається з заповнення 

довідників напрямків, готелів, рейсів, валют, даних, які необхідні для 

самостійного формування та калькуляції туру або туристичної подорожі. 

Робота з клієнтами значно спрощується при допомозі заповнення 

стандартних шаблонів, в яких передбачені такі поняття як Тур, Замовлення, 

Клієнт, Заїзд. Після заповнення такого шаблону видається найбільш 

вигідний пакет, роздрукована анкета. Відомості про клієнта автоматично 

відображаються у списках для оформлення страховки, візи, бронювання. В 

програмі передбачено створення необмеженої кількості звітів, які можна 

обробляти у Excel, Word та відправляти на факс. Досить потужний 

бухгалтерський модуль програми дозволяє відслідковувати оплату рахунків 

та вести фінансову звітність. Програмою передбачено обмеження доступу 

до конфіденційної інформації 

САМО-Тур  Працює в чотирьох головних режимах роботи. Створення інформаційних 

довідників відбувається на першому етапі (формується шість основних, 

декілька допоміжних довідників). Основні довідники містять детальну 

інформацію про готелі, перевізників, турагентів, операторів, замовників, 

посольства. Створення турів відбувається простим вибором готелю, 

авіарейсу, додаткових послуг з відповідних довідників. Обслуговування 

клієнтів спрощується наявністю друку великої кількості документів: 

ваучерів, списків посольств, авіакомпаній, туристичних путівок, анкет, 
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листів резервування, ділової графіки. Бухгалтерія додається до програми по 

бажанню замовника, як бухгалтерський модуль, який дозволяє виконувати 

всі бухгалтерські операції 

САМО-

Турагент 

Програмний комплекс для автоматизації тур фірми. Базові можливості: 

облік проданих турів з можливістю створення «складних» турів 

(індивідуального, переїзного); друк необхідних документів на основі 

електронного документа «Заявка»; облік платежів за заявками 

(прибуткових і видаткових) - дозволить швидко відстежити кількість і 

терміни неоплачених заявок, стан взаєморозрахунків з партнерами-

туроператорами і покупцями; ведення архіву постійних клієнтів; аналіз 

отриманої інформації за допомогою ефективної системи звітів; аналіз 

індивідуальної роботи кожного співробітника туристичного агентства; он-

лайн пошук і бронювання турів. Система повідомлень дозволить всім 

користувачам обмінюватися текстовими повідомленнями. Зручно 

розташована панель допомагає користувачеві отримати потрібну йому 

інформацію (погода і час в будь-якій точці земної кулі, співвідношення 

курсів валют і т.д.). 

Парус-

Турагентство 

Програма для автоматизації роботи з клієнтами туристичних агентств і 

агентств ділового туризму. Система дозволяє вести деталізований облік 

параметрів клієнта, вести облік особистих даних, враховувати параметри 

квитків на різні види транспорту, здійснювати візову підтримку, формувати 

рахунки, угоди та платіжні документи, вести облік розрахунків з клієнтами 

та здійснювати інші операції 

 

3. Приєднання до систем бронювання – глобальних систем або систем 

бронювання готелів, авіаквитків. 

Системи інтернет-бронювання надають авіапослуги, послуги 

проживання у готелях, інформацію про місцеперебування, погодні умови, 

курси валют, автобусне і залізничне сполучення. Основними є системи 

Amadeus, Worldspan, Sabre, Galileo. Іншими глобальними розподільними 

системами є Trust, SRS (Steingerberger Reservation Service), Utell.  

На сьогодні в Україні працює близько 700 терміналів Amadeus. Середній 

об'єм бронювання складає близько 100 тисяч сегментів в місяць. Українським 

агентствам пропонується 3 варіанти підключення до Amadeus. Перший — 

телефонна версія Dial Up, що не вимагає додаткового устаткування, окрім 

комп'ютера і модему, підходить для малих агентств з щомісячними об'ємами 

продажів 200-400 турів. Середні агентства більше влаштує стандартна версія, 

що встановлюється в офісі і включає, окрім програмного забезпечення, 

особливі комп'ютери і принтери для друку квитків, програмне забезпечення. 

Великим агентствам, що мають в своєму розпорядженні власні локальні 

комп'ютерні мережі, встановлюється система клієнт-сервер. Через шлюз, сервер 

локальної мережі, агентства зв'язуються з центральним сервером Amadeus. 

Таким чином, кожен термінал агентства має доступ до системи бронювання. 

Причому плата за підключення до Amadeus кожного подальшого робочого 

місця вельми незначна. Підписчиками системи резервування Amadeus є такі 

туристичні оператори як «Тез Тур», «Пегас турістік» «Тур Тес», «Всюду буду», 

«Мережа магазинів путівок», що горять, «Корал тревел» та ін. 
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Worldspan вважається наймолодшою комп'ютерною системою 

бронювання, вона дозволяє зарезервувати авіаквитки 487-ми авіакомпаніях по 

всьому світу, оформити оренду автомобіля в 45-ти компаніях (що 

представляють послуги приблизно в 15854 містах світу), замовити номер в 

одному з 35000 готелів. Сьогодні підписчиками Worldspan є близько 700 

агентств в Україні і країнах СНД. Сумарний об'єм бронювання складає близько 

70 тис. сегментів в місяць. Із загального числа агентств, підключених в 

Worldspan, більше 60% працюють з телефонною версією системи - Dial Link. Це 

достатньо демократична система, оскільки не вимагає виконання жорстких 

об'ємів бронювання, проте вартість її достатньо висока, близько 800 у.о. за 

програмне забезпечення, плюс треба заплатити 14 у.о. за кожну годину роботи. 

Одна з ведучих глобальних систем пронювання в світі – Galileo відкрила 

своє представництво в Київі в 2010 році. Система резервування Galileo - одна з 

передових систем бронювання в технічному відношенні, вона надає агентствам 

Windows-версію системи резервації. Програма Premier дозволяє агентствам 

повністю автоматизувати роботу по обслуговуванню клієнтів, наприклад, вести 

клієнтські бази даних, створювати власні екранні форми і меню, зберігати 

найбільш запити, що часто повторюються, і т.д. 

Таблиця 2 – Основні глобальні системи резервування
9
 

Характеристика  Amadeus Worldspan Sabre Galileo 

Дата створення 1987 р. 1987 р. 1990 р. 1964 р. 

Центральна 

система 

Ердінг 

(Німеччина) 

Денвер (штат 

Колорадо, США) 

Атланта (США) Оклахома 

(США) 

Ареал 

розповсюдження 

Європа, Африка, 

Південна Америка 

Європа, США Америка Америка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сервіс  

Взаємодія з авіакомпаніями 

Залізничні та 

паромні 

перевезення 

Не надає  

подібні  

послуги 

Не надає  

подібні  

послуги 

Не надає  

подібні  

послуги 

Оренда автомобілів 

Взаємодія з готелями, туристични-ми комплексами 

Додаткові 

послуги: 

страхування 

туристів; 

бронювання 

квитків на 

спортивні 

та культурні 

заходи; 

інформування 

щодо віз, погоди 

та ін. 

Додаткові 

послуги: 

доступ до 

туристичних 

пакетів круїзних 

компаній; 

інформбюро 

Додаткові 

послуги: 

екскурсійне 

бюро; 

бронювання 

квитків на 

спортивні 

та культурні 

заходи 

 

Додаткові 

послуги: 

послуги 

перекладачів; 

організація 

екскурсій; 

інформування 

щодо курсу 

валют; 

організація 

відеозйомок 

та фотографу 

вання з місць 

відпочинку 

                                                 
9
 Гуменюк Н.В. Глобальні комп'ютерні системи резервування: практика використання в туристичній галузі 

України / Н.В. Гуменюк, А.О. Паламарчук // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. - №4, 

Т.4. – С 61 - 64 
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Дані системи резервування відрізняються один від одного: 

- повнотою і оперативністю видаваної інформації (набором послуг і 

кількістю власників різних видів ресурсів, що мають угоду з конкретною GDS, і 

рівнем доступності до їх баз даних); 

- зручністю формування запитів на бронювання; 

- надійністю техніки і засобів зв'язку між агентством і центром обробки 

даних GDS; 

- розміром оплати за користування інформаційними послугами і 

порядком її формування. 

4. Сполучення типових програмних комплексів із системами 

бронювання. 

5. Участь в електронній торгівлі або електронному бізнесі. 

Електронний бізнес являє собою економічну діяльність, спрямовану на 

здійснення основних бізнес-процесів із використанням інформаційних і 

телекомунікаційних технологій з метою отримання вигод. Він дозволяє 

використовувати більш економічні канали зв‘язку з цільовими ринками, 

забезпечує простий і швидкий для споживача спосіб придбання товарів і 

послуг, високий рівень обслуговування та утримання клієнтів, сприяє 

скороченню витрат завдяки більшій ефективності внутрішніх операцій та 

комерційних процедур
10

. 

В туризмі існують свої стратегії електронного бізнесу, які значно 

відрізняються у турагентів і туроператорів. У турагентів стратегія електронного 

бізнесу спрямована на перехід до електронного маркетингу, створення 

технологічної інфраструктури, на більш гнучке формування туристичного 

продукту та збору туристичної інформації. У туроператорів стратегія пов‘язана 

з реорганізацією інфраструктури та модернізацією технологічних процесів, 

створенням і просування веб-сайта тощо.  

Основною метою електронної торгівлі в туризмі є підвищення 

ефективності взаємодії між продавцем туристичної послуги і покупцем 

внаслідок спрощення і прискорення здійснення торговельної угоди. Її розвиток 

на сьогодні є актуальним, так як збільшується кількість туристів (в основному 

індивідуальних), що самостійно формують пакет туристичних послуг через 

Інтернет. 

Кафедрою туризму та цивільної безпеки разом з кафедрою 

комп‘ютерних технологій Луцького національного технічного університету 

розроблені різноманітні інформаційні та інформаційно-довідкові системи: 

- «Туристичні маршрути Волинської області»;  

- «Сертифікація готельних послуг»;  

- «Гастрономічний тур Луцька»;  

- «Програмно-панорамний довідник»; 

- «Lutsk Tourist»; 
- «Програмно-панорамний довідник». 

                                                 
10

 Мельниченко С. Інтернет-технології в діяльності туристичних підприємств / С. Мельниченко, К. Єсіпова // 

Вісник КНТЕУ. – 2010. - №6. – С. 35-47  
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При проектуванні програмних продуктів нами приймалися до уваги 

наступні вимоги: 

- системи повинні нормально функціонувати на стандартних 

персональних комп'ютерах; 

- системи не повинні мати прив'язки до апаратної частини для 

можливості перенесення їх на нову платформу; 

- архітектура систем повинна бути вибрана так, щоб мінімізувати 

вірогідність порушення штатного режиму роботи систем (вихід систем з ладу, 

руйнування інформаційної бази даних, втрати або спотворення інформації) при 

випадкових або свідомих некоректних діях користувачів; 

- системи повинні коректно працювати з каталогами бази даних, тобто 

не мати прив‘язки до якогось конкретного каталогу, а працювати незалежно від 

того в якому місці на жорсткому диску вони розміщені; 

- основна програмна оболонка повинна мати інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс і не повинна вимагати від користувачів спеціальної підготовки, не 

пов'язаної з їх професійними обов'язками; 

- системи повинні мати можливість нарощування в програмній частині. 

При розробці програмних продуктів нами використовувалась мова  

програмування – Delphi. Delphi–інтегроване середовище розробки (IDE–

IntegratedDevelopmentEnvironment), яке використовується для створення й 

підтримки додатків, які можуть працювати під будь–якою 32 розрядною 

операційною системою типу Windows. Delphi дає можливість створювати 

програми в стилі візуального конструювання, тобто користувач оформляє свою 

майбутню програму, і бачить результати своєї роботи ще до запуску самої 

програми. Це досить легке у вивченні середовище, і в той же час досить 

складне. 

Основні етапи розробки програмного забезпечення в Delphi: 

- розміщення компонентів на формі; 

- встановлення властивостей (properties) для компонентів; 

- написання процедур обробки подій (eventprocedures) для компонентів; 

- зберегти проект, давши йому відповідну назву; 

- запустити програму на виконання, створивши при цьому exe–файл; 

- після цього exe-файл вашої програми готовий до використання. 

Усі ці етапи здійснюються в режимі розробки (design). Розпочинаючи 

проект потрібно затратити якийсь час на обдумування самої ідеї проекту і його 

результат. Якщо ідея проекту чітко визначено і придумано, то ви заощадите 

багато часу і отримаєте хороший результат. 

В даних програмних продуктах використовуються 80 форм, у кожній і з 

яких є певна, унікальна інформація. Головна форма програми містить 5 

елементів типу BitBtn. Кожен із який підключає різноманітні Form та Unit. Були 

використанні стандартні функції: show, close.  

Зовнішній вигляд кожного елемента окремо створювався за допомогою 

графічного редактора та переконвертовувався у формат типу bmp. Щоб 

встановити зображення потрібно виділити потрібну кнопку і вибравши у вікні 
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ObjectInspector вкладку Glyph натиснути на ній, зявиться вікно PictureEdition в 

якому натискуємо Load. Кожна кнопка відкриває нову форму. 

Для створення головної форми інформаційної системи були використані 

такі компоненти:Image, Label, Scrollbox. 

Компонент Delphi Image призначений для відображення на формі 

графічних зображень по замовчуванню, виводить на поверхню форми 

зображення представлених в bmp форматі. Для виведення зображень в JPG 

форматі необхідно підключити модуль JPEG. Після розміщення на формі 

компонента зображення, він приймає вид виділеної прямокутної області. 

Завантажити картинку можна в коді програми, додавши рядок: 

Image1.Picture.LoadFromFile (<ім'я файлу>). Крім цього, завантажити 

зображення можна за допомогою Object Inspector. Для цього знаходимо 

властивість Picture і ліворуч від нього натискаємо на три точки. Відкривається 

вікно Фото редактор і в ньому вибираємо завантажити (Load) та вибираємо 

файл зображення. 

Компонент Delphi Label призначений для показу тексту на формі нашої 

програми, який не буде змінюваться протягом роботи програми. Текст, який 

відображається в компоненті, визначається значенням властивості субтитри. 

Він прописується в процесі проектування або задається програмно під час 

виконання програми. Наприклад:Label1.Caption: = 'текст'; 

Компонент DelphiScrollbox призначений для створення області, в яку 

розміщуються  компоненти, що займають більшу площу, ніж сам ScrollBox, при 

цьому автоматично з'являється смуги прокручування: горизонтальна або 

вертикальна, або обидві одночасно. Якщо розміри області збільшити до такого 

стану що буде видна вся область, то смуги прокрутки зникнуть. Компонентом 

ScrollBox зручно користуватися, в тому випадку, коли на формі присутня 

панель інструментів і рядок стану. 

Коротко дамо характеристику інформаційно-довідкової системи «Lutsk 

Tourist». 

Інформаційно-довідкова система (ІДС) представляє собою організаційно 

впорядковану сукупність документів (масивів документів) та інформаційних 

технологій по збору, обробці, зберіганню та передачі інформації, яка 

використовується партнером при обробці запиту абонента. Основними 

характеристиками розробленого програмного продукту є: 

- об'єктом обробки є дані; 

- метою обробки є отримання інформації; 

- засобами реалізації процесу є програмні, апаратні, програмно-апаратні 

обчислювальні комплекси; 

- процеси обробки даних розділяються на операції у відповідності з 

даною предметною областю; 

- вибір керуючих дій процесами обробки здійснюється особами, що 

приймають рішення; 

- критерієм оптимізації процесу обробки є своєчасність подання 

інформації користувачу, її достовірність, надійність, зрозумілість та повнота. 
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Інформаційно-довідкова система, як програмний продукт має наступні 

властивості: 

- доцільність; 

- наявність компонент і структури; 

- взаємодія з зовнішнім середовищем; 

- цілісність, розвиток в часі. 

Функціональна схема роботи об‘єкта проектування представлена на 

рисунку 1.  

 
Рис. 1. Функціональна схема програмного продукту 

 

Головним блоком функціональної схеми є «Інформаційно-довідкова 

система «Lutsk Tourist». Це файл LutskTourist.apk для запуску програмного 

продукту. Блок  «Головне меню» розбивається на наступні структурні 

елементи: «Аудіоінструкція», «Аудіогід», «Місце проживання», «Карти 

туристичних маршрутів», «Відеоекскурсії Луцьком», «Фотогалерея», «QR-Code 

сканер».  

В пункті «Аудіоінструкція» міститься інформація (аудіозапис) про 

особливості роботи в інформаційно-довідковій системі. В пункті  «Аудіогід» 

подані аудіозаписи про основні визначні місця обласного центру Волинської 

області. У процесі проведення екскурсії люди, прибувши у відповідне місце 

туристичного маршруту, можуть прослухати коротку історичну довідку про 

місце їх перебування та предмети, що їх оточують. Біля багатьох пам‘яток 

архітектури розміщені QR-Code, які можуть «перенести» користувача 

мобільного пристрою на Інтернет-ресурс з інформацією про даний історичний 
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об‘єкт. Можна підійти із власним смартфоном чи планшетом, запустити «QR-

Code сканер» інформаційно-довідкової системи і дізнатися всю необхідну 

інформацію про історичний об‘єкт м. Луцьк.  

Для обрання туристичного маршруту можна звернутись до відповідного 

пункту інформаційно-довідкової системи «Карти туристичних маршрутів» та 

обрати місце, куди хочемо відправитись на екскурсію. При цьому аудіогід 

запропонує найкоротший маршрут від місця Вашого розташування (за 

геоданими системи GPS) до історичного об‘єкта. Аналогічним чином можна 

знайти місце для ночівлі, обравши, за потреби, готель чи хостел у пункті меню 

«Місце проживання».  

Інформаційно-довідкова система орієнтована на туристів, які бажають 

здійснити  поїздку до обласного центру Волинської області. Тому пункти 

«Відеоекскурсії Луцьком» та «Фотогалерея» допоможуть переглянути 

мультимедійний контент про визначні місця міста Луцька перед поїздкою та 

заздалегідь обрати ті, які хочеться відвідати, залежно від часу перебування в 

обласному центрі. Запланувати відповідну подію можна, звернувшись до 

пункту «Google Calendar».  

На даний час все більше людей для здійснення туристичних подорожей 

використовують мобільні додатки, та все менше працюють із звичайними 

паперовими картами. Практично кожен турист має смартфон чи планшет під 

управлінням ОС Android. Даний факт був ключовим при виборі платформи для 

розробки інформаційно-довідкової системи. 

Нами було виділено основні вимоги, якими повинен володіти смартфон 

користувача для оптимального функціонування програмного продукту: 

 підтримка Google Play Services; 

 мінімальна версія Android – 2,0; 

 512 Мбайт оперативної пам‘яті; 

 27 Мбайт вільного місця на смартфоні (або планшеті); 

 мінімальне розширення екрану смартфона 480х960; 

 підтримка GPS, Wi-fi (Internet). 

Для того, щоб перевірити працездатність розробленого програмного 

продукту, потрібно зробити процес інсталяції додатку. Для розробки 

інсталяційного пакету у програмному середовищі Eclipse (в якому 

здійснювалась розробка інформаційно-довідкової системи) достатньо обрати 

розширення кінцевого продукту .арk. Також іcнує ще один, більш оптимальний 

спосіб інсталювати програмний продукт на смартфон – встановити його з 

GooglePlayMapket (рис. 2).  

 

Рис. 2. Вікно інсталяції програмного засобу з сайту PlayMapket 
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При встановлені на екрані монітора мобільного пристрою з‘явиться 

запит на дозвіл інсталювання додатку. По його встановленню програмний 

продукт можна буде знайти на робочому столі смартфону. 

На головній сторінці  додатку «Lutsk Tourist» розміщено та такі 

елементи: «Фото», «MapLutskTourist», «Онлайн камера», «Відео про Луцьк», 

«Аудіогід», «Готелі, хостели», «Qr-code Сканер», «Інструкція», «Контактні 

дані» та додаткові в сайдбарі: «Google Calendar», «Instagram», «Ваші відгуки» 

(рис. 3). 

   
Рис. 3. Інтерфейс інформаційно-довідкової системи 

 

Перед початком роботи з програмним продуктом, потрібно звернутись 

до пункту «Інструкція» та, прослухавши інформацію аудіозапису, дізнатись як 

користуватись інформаційно-довідковою системою. У якості звукового 

супроводу по пунктам програми використовується TalkBack – це служба 

спеціальних можливостей, яка допомагає взаємодіяти з пристроями на базі 

Android. 

Однією з ключових в мобільному додатку є карта туристичних 

маршрутів – «MapLutskTourist». Перед здійсненням переходу на відповідний 

пункт програми нам потрібно увімкнути GPS, після чого на екрані монітора на 

Google-карті з‘явиться  місце розташування туриста. Після цього в програмі 

можна вибрати в списку маршрутів місце, куди Ви хочете здійснити подорож 

(рис. 4). Наступний рисунок демонструє можливість здійснення туристичної 

подорожі від вул. Потебні, 56 до замку Любарта: 

 

Рис. 4. Меню категорій «MapLutskTourist» 

 

За допомогою клавіші «Qr-Code Сканер» легко можна відсканувати Qr-

Code, розташовані на території замку та в його межах і отримати потрібну 

інформацію про туристичні об‘єкти в он-лайн режимі. 
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У категорії «Онлайн камера» можна переглядати пряму трансляцію з 

центральної площі міста Луцька. 

Наступна опція програми, яку розглянемо – «Аудіогід». При натисненні 

на відповідному пункті меню виводиться список аудіозаписів про основні 

туристичні місця Луцька, які людина може прослухати (рис. 5). 

  
Рис. 5. Кнопка «Аудіогід» 

 
Під час переходу на опцію меню «Готелі, хостели», нам також 

необхідно увімкнути GPS, так як на головному екрані буде виводитись місце 

розташування туриста на карті з точністю до 10 м. На рисунку 6 подано 

послідовність дій при виборі маршруту від вул. Потебні, 56 до готелю 

«Світязь» (вул. Набережна, 4):  

    
Рис. 6. Клавіша «Готелі, хостели» 

 

В інформаційно-довідковій системі є засоби здійснення зворотного 

зв‘язку (для отримання довідки від розробників програми), а також місце, де 

користувачі можуть залишити власний відгук про програмний продукт. 

Отже, туристичний бізнес остаточно переходить на технологічні методи 

роботи, так як автоматизація дозволяє значно прискорити виконання багатьох 

завдань, що стоять перед турфірмою, економити грошові кошти, підвищити 

ефективність роботи як кожного туроператора окремо, так і усього 

туристичного бізнесу в цілому. Використання програмних продуктів наскрізної 

автоматизації всіх бізнес-процесів туристичного бізнесу сьогодні не просто 

питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на ринку 

послуг в найближчий час.    



118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ 2.  

 

 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РЕГІОНАХ 

УКРАЇНИ 
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2.1. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ 

ДЕСТИНАЦІЇ М. НЕМИРІВ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
*
 

 

Сьогодні здоров'я людей - проблема державного масштабу і одним з 

найефективніших засобів його зміцнення є оздоровлення в санаторно-

курортних умовах. Значимість санаторно-курортного лікування обумовлена 

триваючим процесом передчасного старіння населення і високим рівнем 

захворюваності дорослого населення, підлітків і дітей. Курорти мають у своєму 

розпорядженні практично всі відомі у світі типи лікувальних мінеральних вод, 

лікувальних грязей та інших природних лікувальних факторів, ресурси яких 

забезпечують існуючу потребу і перспективу розвитку курортного комплексу 

країн. Про ефективність санаторно-курортного лікування свідчить, наприклад 

те, що після доліковування в санаторії хворі в 3-4 рази частіше і в 1,5-2,5 рази 

швидше повертаються до продуктивної праці. У результаті курсу санаторного 

лікування та оздоровлення в 2-4 рази знижується рівень працевтрат по хворобі. 

Система санаторно-курортних закладів розвивалась в межах державної 

системи охорони здоров`я, її послуги були соціально орієнтованими і достатньо 

дешевими для громадян (за рахунок фонду соціального страхування та інших 

джерел фінансування). Але недостатньо розвинена матеріально-технічна база 

галузі, її низька пропускна спроможність і застаріле обладнання, навіть при 

високій кваліфікації персоналу і досконалості методик профілактики та 

лікування, робила санаторно-курортні заклади важкодоступними для більшості 

населення. Тому в період розвитку масового туризму в країні (60-80-ті роки ХХ 

ст.) курорти, особливо кліматичні, заповнювались неорганізованими 

відпочиваючими, які користувались переважно приватним житлом. Така 

традиція масової рекреації сформувала в основних курортно-рекреаційних 

зонах достатньо розвинений ринок пропозиції послуг розміщення на основі 

приватного житла. В ринкових умовах сьогодення санаторно-курортна справа в 

Україні зазнає структурних змін. В першу чергу вони торкнулися 

організаційно-управлінських засад: зростаюча комерціалізація діяльності, вихід 

на ринок санаторно-курортної пропозиції, подальша сегментація даного ринку 

відповідно до змін попиту обумовили зміну форм власності (зокрема, 

розширилась колективна та приватна складові) та управлінської структури. Так, 

за даними Державного комітету статистики в 2002 році санаторно-курортні 

заклади тривалого перебування за формами власності розподілялися наступним 

чином: державні - 40%, колективні - 55%, приватні - 0,8%, міжнародних 

організацій - 4,2%. 

Санаторно-курортна справа в Україні спирається на діючий Закон 

України «Про курорти», прийнятий у жовтні 2000 р., та відповідну нормативно-

правову базу, яка регламентує діяльність даної сфери, забезпечуючи 

доступність санаторно-курортного лікування для всіх громадян, і в першу чергу 

для інвалідів, ветеранів війни і праці, учасників бойових дій, громадян, які 

постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, дітей, хворих на 

                                                 
*
 Автор Гладкий О. В. 



120 

 

туберкульоз тощо, економне та раціональне використання природних 

лікувальних ресурсів та їх охорону. 

Туристична дестинація являє собою найістотнішу компоненту системи 

туризму, бо саме в ній стає можливим досягнення мети подорожі, лише на її 

території розташовані ресурси, що приваблюють туристів, мотивуючи їх 

подорожі. Тому дестинація активізує всю систему туризму, формуючи та 

задовольняючи туристський попит одночасно. Таким чином, наприкінці XX ст. 

у зарубіжній літературі з‘явилося поняття туристичної дестинації як регіону, на 

території якого стає можливим досягнення мети подорожі.  

Таблиця 1 – Система компонент дестинації
1
 

Атракції (attractions) 

Природні, культурно-історичні, архітектурні та інші 

туристичні ресурси, що приваблюють туристів, 

спонукають до здійснення подорожі 

Доступність (accessibility) 

Наявність налагоджених транспортних і комуніка-

ційних зв‘язків як зовнішніх, так і внутрішніх щодо 

дестинації 

Зручності (amenities) 
Сукупність підприємств, що пропонують якісні ту-

ристичні послуги і товари 

Посередники та допоміжні 

служби ancillary services) 

Рекламні агентства, маркетингові компанії, банки, 

теле- та радіокомунікації, поштові об‘єкти, лікарні 

Організація діяльності туристів 

(activities) 

Організація діяльності туристів згідно з метою їх 

подорожей (відпочинок, рекреація, діловий туризм, 

конференції та ін.) 

Наявність підготовленого 

туристичного продукту 

available packages) 

Пропозиція сформованого та підготовленого до 

продажу туристичного продукту відповідно до попиту 

туристів 

 

На основі аналізу та узагальнення різних наукових поглядів на сутність 

туристичної дестинації Т.І. Ткаченко дала їй визначення як фізико-географічної 

території (мається на увазі місто, регіон, район, місцевість, місце, об‘єкт), «що 

має туристично-рекреаційні ресурси (унікальні або специфічні), які є 

привабливими для подорожан, доступними завдяки наявності необхідної 

інфраструктури (зручності, послуги), доведені до споживача у формі 

сформованого та підготовленого до продажу туристичного продукту сучасними 

засобами маркетингових комунікацій (наявність логотипу, торгової марки 

тощо) в системі важелів інтегрованого управління суб‘єктами 

господарювання»
2
.  

Формування курортної дестинації м. Немирів Вінницької області. 

Санаторно-курортна справа в м. Немирів отримала потужний розвиток завдяки 

унікальним лікувально-реабілітаційним властивостям дендрологічного парку та 

діяльності та діяльності розташованого у ньому санаторію «Авангард» ПрАТ 

«Укрпрофоздоровниця». Ошатна краса Немирівського парку та палацу була 

створена свого часу зусиллями садівників і архітекторів різних країн Європи, 

                                                 
1
 Экономика туризма: теория и практика: учеб. пособ./ К.Купер [и др.]. - СПб.: Омега, 1998. - 200 с. 

2
 Боголюбов В.С. Экономика туризма : учеб. пособие / В. С. Боголюбов, В. П. Орловская. - М.: Академия, 2005. 

- 192 с. 
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які дбайливо і продумано сформували єдиний палацово-парковий ансамбль. 

Планування парку переважно вільне, але партерна його частина підпорядкована 

в цілому головній архітектурній домінанті — палацу. Такий прийом паркового 

будівництва був досить поширений на Україні в ХІХ ст., де яскраво визначена 

композиційна вісь, яка веде до центру — невеликої ділянки партеру біля 

східного фасаду головної будівлі.  

Характерною рисою пейзажів парку і композицій є підпорядкованість 

основному архітектурному об‘єкту - палацу. В зв‘язку з цим заслуговує на 

увагу рішення галявини, яка прилягає до фасаду палацу. Тут створено п‘ять 

різних за глибиною і характером формування перспектив, вісі яких розходяться 

віялоподібно від палацу і ніби фіксуються біля центральних його сходів. 

Алейна та дорожня сітка парку прокладені не паралельно до вісьових ліній цих 

перспектив, а перетинають їх. Колекція парку складалась із понад 150 видів та 

форм дерев і кущів, у тому числі південних видів. У 1921 р. році палац і 

прилеглі території маєтку новою владою були перетворені в оздоровчо-

лікувальний заклад (санаторій), який повноцінно функціонує і на даний час. 

Завдяки такому підпорядкуванню було збережено як головні архітектурні 

споруди, так і основний асортимент деревно-чагарникової рослинності парку. 

Зараз Немирівський дендрологічний парк активно використовується з 

лікувальною, освітньою та культурно-розважальною метою. У ньому 

знаходиться значна кількість рослин, що мають цілющі властивості, створені 

спеціальні умови для кліматотерапії, занять спортом, фіто- та ароматерапії 

тощо. Для кліматотерапії в умовах санаторію «Авангард» мають значення всі 

природні фактори: атмосферні або метеорологічні, космічні або радіаційні, 

телуричні, або земні. Метеорологічні фактори мають дві складових: хімічну 

(гази та різноманітні домішки) та фізичну (температура повітря, атмосферний 

тиск, вологість повітря, хмарність, опади, вітер). Різниця тут між середніми 

добовими температурами двох сусідніх днів є помірною, тобто 3–4 о С, що не 

вимагає значного підвищення навантаження на компенсаторно-пристосувальні 

механізми організму відпочиваючих. Коливання атмосферного тиску на протязі 

року — від 730 до 750 мм рт. ст.; вологість повітря 58–72 %, (тобто помірно 

сухо); погода переважно ясна та малохмарна, що сприяє стабільному 

світловому режиму і незначним атмосферним опадам, що в свою чергу різко не 

змінює добову температуру та вологість повітря. Це зменшує вірогідність 

негативного впливу погоди на організм відпочиваючих
3
.  

Зміни параметрів метеофакторів на курорті пацієнти мають можливість 

спостерігати на табло автоматичної біокліматичної станції. В. Г. Бокша, Б. В. 

Богуцький (1980) рекомендують проводити кліматопроцедури не тільки на 

кліматичних, але й на інших курортах, а також у позакурортних умовах. В 

санаторії використовуються такі методи кліматотерапії як аеротерапія та 
                                                 
3
 Гладкий О. В. Особливості розвитку курортної справи на прикладі санаторію «Авангард» в м. Немирів, 

Вінницької області // Рекреаційний потенціал Прикарпаття : історія, сучасний стан, перспективи. – Вип. 5 : 

Збірник статей : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Курортна і готельно-ресторанна 

справа Українських Карпат: історія та сьогодення» (Івано-Франківськ, 5–6 грудня 2017 р.) / ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; голова редколегії – проф. Володимир 

Клапчук. – Івано-Франківськ : «Фоліант», 2017. – С. 42 – 57. 
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геліотерапія. Окрім того, широко застосовються для водолікування радонові 

води м‘якої дії із власних джерел, які розташовані на території парку. Вміст 

радону в мінеральній воді, як правило, невисокий — до 20 нКи/л. 

Радонові процедури можна вважати альфа-терапією, тому що на долю 

альфа-частин при розпаді радону і його дочірніх продуктів приходиться 92 % 

всієї увібраної організмом енергії. Радонова ванна переноситься добре, 

ускладнень не дає. Проникаючи через шкіру і дихальні шляхи (до 0,5 % 

розчиненого у ванні), радон через декілька годин після закінчення процедури 

виводиться з організму. Зовнішнє застосування радонових мінеральних вод у 

вигляді ванни сприятливо впливає на органи кровообігу (подовження діастоли, 

поліпшення метаболічних процесів у міокарді, зниження підвищеного 

систолічного тиску, збільшення систолічного і хвилинного об›ємів крові, 

прискорення кровотоку), центральну і вегетативну нервові системи 

(болезаспокійлива і седативна дія, поліпшення сну, посилення гальмівних 

процесів, покращення процесів регенерації і трофіки), функцію кори 

наднирників, підвищує реактивність організму.  

Аеротерапія є невід‘ємною складовою санаторного лікування. Вплив 

свіжого повітря під час прогулянок, екскурсій, спортивних ігор є елементом 

аеротерапії
4
. Як спеціальні види аеротерапії використовуються тривале 

перебування на відкритих верандах, балконах, на березі озера; повітряні ванни 

— дозовані впливи свіжого повітря на організм частково чи повністю 

роздягненої людини. Повітряні ванни з малим холодовим навантаженням (до 25 

ккал/м2) показані хворим на гіпертонічну хворобу ІІ Б ст., ішемічну хворобу 

серця І–ІІ ФК, при ревматичних вадах серця в фазі ремісії з НК І–ІІ ст., ХНЗЛ з 

ДН І–ІІ ст., неврозах, анеміях; опіковим реконвалесцентам; при початковому 

церебральному атеросклерозі та транзиторних порушеннях мозкового 

кровообігу без частих кризів. Повітряні ванни з середнім холодовим 

навантаженням (до 35 ккал/м2) призначаються при гіпертонічній хворобі І–ІІ А 

ст., ішемічній хворобі серця без нападів стенокардії, ревматичних вадах серця в 

фазі ремісії з НК 0–І ст., ХНЗЛ у фазі ремісії з ДН 0–І ст., бронхіальній астмі з 

легким перебігом, початковому церебросклерозі з безкризовим перебігом, 

анеміях. Повітряні ванни з великим холодовим навантаженням (до 45 ккал/м2) 

призначаються хворим до 55 років, не схильним до застуди, в періоді 

компенсації патологічного процесу та відсутності будь-якої декомпенсації з 

боку дихальної та серцево-судинної систем. Геліотерапія використовується у 

вигляді загальних або місцевих сонячних ванн (на комірцеву зону, попереково-

крижову ділянку, верхні або нижні кінцівки тощо).  

Кліматопроцедура геліотерапії показана всім здоровим відпочиваючим, 

як профілактичний, загартовуючий засіб, особливо таким, які прибули з 

                                                 
4
 Іщук С. І., Гладкий О. В. Рекреаційно-туристичні ресурси малих і середніх міст Вінниччини (на прикладі м. 

Немирів) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Туристичний та готельно-ресторанний 

бізнес в Україні: проблеми розвитку та регулювання»: 16-18 березня 2011 року, М. Черкаси [текст] / М-во 

освіти і науки України, Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси: Видавець Чабаненко Ю. 

А., 2011. – С. 57 – 60. 
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місцевостей, в яких ймовірне світлове голодування
5
. Окрім того, геліотерапія 

показана при гіповітамінозі Д; піодермії, псоріазі; ранах, виразках, що погано 

загоюються, переломах кісток з повільною консолідацією; при хронічній 

патології опорно-рухового апарату, радикулітах, захворюваннях серцево-

судинної та дихальної систем. Для відпочиваючих старшого віку (понад 55 

років) геліотерапія повинна застосовуватися з обережністю. Для геліотерапії 

пацієнтів із певними захворюваннями використовуються розроблені оптимальні 

дози та мікрокліматичні (теплові) умови, які характеризуються величиною 

РЕЕТ організму. Під впливом кліматолікування спостерігається значне 

покращення та нормалізація порушених функцій, підвищується постачання 

організму киснем, що призводить до відповідних змін окисно-відновних 

процесів.  

При аеротерапії на організм людини впливає комплексна дія повітряного 

сере довища, провідне значення якої належить природній оксигенотерапії. В 

атмосферному повітрі, порівняно з повітрям закритих приміщень, абсолютна 

кількість кисню підвищується на 0,5–1 % влітку і на 10–15 % взимку. 

Атмосферне повітря, особливо в нашій місцевості, насичене озоном, киснем, 

терпенами, фітонцидами та іншими летючими речовинами рослинного 

походження. Наші клінічні спостереження виявили позитивний ефект 

курортного лікування майже у 30 тис. хворих з патологією серцево-судинної, 

дихальної та нервової систем. Тренуюча дія кліматотерапії сприяє 

загартовуванню організму, підвищенню стійкості його до несприятливих 

впливів зовнішнього середовища, профілактиці захворювань
6
.  

Для попередження (ослаблення) метеопатичних реакцій проводимо 

планову метеопрофілактику, яка включає в себе весь комплекс лікування і 

проводиться протягом всього терміну перебування пацієнта в санаторії. 

Комплекс включає в себе: систематичне тренування та загартовування 

організму з використанням кліматотерапевтичних та фізіобальнео-

терапевтичних процедур, адекватне фізичне навантаження, засоби, які 

зменшують кисневу та ультрафіолетову недостатність. За необхідності 

використовуємо в плановому порядку купання, контрастні повітряні ванни, 

контрастну гідротерапію, сонячні ванни в комплексі з купанням у відкритих 

водоймах або басейнах, приймання процедур в сауні, медикаментозні засоби 

(седативні, гіпотензивні тощо), електросон, вуглекислі, йодобромні, перозонові 

ванни тощо). Термінова метеопрофілактика проводиться за наявності 

інформації про несприятливу зміну погоди. За цих умов метеочутливим хворим 

рекомендуємо застережний режим, відміняємо активно діючі процедури 

(пелоїдотерапію, фізіотерапевтичні процедури загальної дії тощо), призначаємо 

(підсилюємо) медикаментозне ліку вання. Зелені насадження дендропарку 

                                                 
5
 Цвень П. В., Килівник В. С., Гладкий О. В. Лікувально-реабілітаційні властивості екосистеми Немирівського 

дендрологічного парку санаторію «Авангард» // Природа Західного Полісся та прилеглих територій: зб. наук. 

пр. / за заг. ред. Ф. В. Зузука. Т. 1. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 14. – С. 148 – 

151. 
6
 Іщук С. І., Гладкий О. В. Туристичний потенціал малих і середніх міст Вінниччини (на прикладі м. Немирів) // 

Туризм як фактор розвитку регіону. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. –  Вінниця, 

2011. – С. 18 – 22. 
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санаторію «Авангард» виловлюють атмосферний пил, відіграють важливу роль 

в газообміні атмосферного повітря, під впливом сонячного проміння 

поглинають вуглекислоту та віддають кисень. Підраховано, що з площі 1 га 

парку за 1 год. поглинається 8 кг вуглекислоти. Для оптимального забезпечення 

киснем людського організму необхідно мати на одну людину площу зелених 

насаджень) 0,1–0,3 га (в дендропарку санаторію 0,2 га) Найбільше кисню 

виділяють сосна, ялина, дуб та береза.  Завдяки фільтруючій спроможності 

парку мікроби разом з пилом осідають на кронах дерев, де піддаються 

нищівному впливу фітонцидів і потім змиваються опадами в грунт.  

Сучасні дослідження показали, що запахи здатні збільшувати силу 

м‘язів, можуть стимулювати дихання — це характерно для пахощів берези, 

лимона, евкаліпта, а можуть і пригнічувати їх як, наприклад, запах тополі, 

бузку, валеріани. Аромати глоду, тополі, камфори, а в літній час — сосни та 

ялини стимулюють серцево-судинну систему, підвищують частоту пульсу та 

артеріальний тиск. Нормалізують роботу серцево-судинної системи запахи 

дуба, берези, меліси, валеріани. В дендропарку санаторію «Авангард» 

налічується понад 140 видів дерев та кущовиків, завезених з багатьох країн 

світу. Це і кілька різновидів дуба, кора якого має дубильні властивості; платан-

довгожитель, батьківщиною якого є Північна Америка; горобина, в плодах якої 

знаходиться багато вітаміну С, Р, каротину, органічних кислот. 

Прикрасою парку є дерево гінкго білоба, батьківщиною якого 

вважається Китай. В народній медицині застосовують його насіння від кашлю, 

ядухи, туберкульозу — як канцеростатик, а також з екстракту свіжого листя 

готують препарати (гінкор, танакан та ін.). Часто зустрічається каштан 

кінський, завезений з Греції. Лікувальні властивості мають листя, свіжий сік 

яких використовують при варикозному розширенні вен, тромбофлебіті, 

атеросклерозі та геморої. Напровесні зачаровує зір магнолія велико-квіткова, 

батьківщиною якої є Японія. Листя її корисне при підвищеному артеріальному 

тиску та болях в ділянці серця. Серед багатьох інших дерев та кущовиків 

дендропарку можна відмітити жостер проносний, плоди якого використовують 

при атонічних, спастичних запорах та деяких захворюваннях шкіри. Калина 

звичайна, яка відома як кровоспинний та сечогінний засіб, показана при 

нервовому збудженні, атеросклерозі, гіпертонічній хворобі. Клен звичайний 

має знеболюючі, ранозагоюючі властивості, посилює статеву діяльність 

чоловіків. Липа кавказька, що використовується як чай, — потогінний, 

протикашльовий та протизапальний засіб. Ліщина звичайна вживається при 

анемії, атеросклерозі, діабеті, жовчно-кам‘яній хворобі. Глід криваво-червоний 

має гіпотензивну, заспокійливу дію, збільшує силу серцевого м‘язу.  

Горіх волоський використовують, як ранозагоюючий, протизапальний, 

глистогінний та в‘яжучий засіб, а також при атеросклерозі, туберкульозі, 

тиреотоксикозі. Довгострокове перебування на відкритому повітрі в поєднанні 

з аромoтерапією, лікувальною ходьбою (теренкуром) алеями парку сприяє 

оптимальному тренуванню функції зовнішнього дихання, покращанню 

кровообігу та діяльності інших систем організму. Накопичений досвід 

використання лікувальних властивостей парку включає в себе, окрім 
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вищезгаданих, спортивні майданчики для гри в теніс, волейбол, баскетбол; 

турніки, «лабіринт», доріжки для теренкуру, «стежку здоров‘я» тощо. 

Кліматичні фактори парку санаторію та їх застосування для медичної 

реабілітації вивчають також інтерни Вінницького національного медичного 

університету ім. М. І. Пирогова, філія кафедри медичної реабілітації та медико-

соціальної експертизи якого знаходиться в санаторії «Авангард». 

Зараз санаторій «Авангард» – це багатопрофільний лікувально-

оздоровчий заклад. Спеціалізується на лікуванні захворювань системи 

кровообігу, нервової системи, опорно-рухової системи і різних обмінних 

порушень в організмі. Санаторій «Авангард» має велику лікувально-

діагностичну базу (47 кабінетів), лікувальний басейн, бювет мінеральних вод, 

радонові ванни
7
. 

У санаторії «Авангард»  5 спальних корпусів на 246 номерів. Номери 

санаторію одно- і двомісні номери зі зручностями категорії «стандарт», є 

номери «напівлюкс» з поліпшеними меблями і сантехнікою, також є 

двокімнатні номери «люкс» і апартаменти. У всіх номерах в наявності повний 

санвузол, телевізор, холодильник. Медичні працівники санаторію «Авангард» 

зазначають, що повний курс лікування становить 18-21 днів, для 

реабілітаційних путівок – 24 дні. Науково доведено, що сприятливий ефект 

досягається при курсі санаторно-курортного лікування терміном в 21 день. 

Зниження 14-денного терміну перебування знижує ефективність лікування, 

адже є багато методів лікування, несумісних в один день, відповідно 

знижується число процедур і в результаті лікування стає неповним і в потрібній 

мірі не відповідає стандартам. У санаторії «Авангард» існує перелік додаткових 

платних лікувально-оздоровчих послуг, які не входять до вартості путівки. 

Тому, по бажанню відпочиваючих можна замовити додаткові послуги: 1. УЗД; 

2. Діагностика по Фолю; 3. Лікувальний басейн; 4. Інфрачервона сауна; 

5.Кріосауна; 6. Солярій; 7. Пневмопресингтерапія; 8. Підводне витягування 

хребта; 9. Індивідуальні заняття на профілакторі Євмінова; 10.Заняття в 

тренажерному залі; 11. Плазмаферез; 12. Голкорефлексотерапія; 13. 

Біорезонансна стимуляція; 14. Гірудотерапія
7
. Варто зазначити, що процедури 

зазначені в пунктах 3, 7, 8, 10, 13 входять до вартості реабілітаційних путівок 

санаторію «Авангард».  

Санаторій «Авангард» має у своєму розпорядженні велику та сучасну 

матеріальну базу, яку складає лікувальна техніка та апаратура:  апарати для 

інгаляції фірми «ПАРІ» (Німеччина) – інгаляції; апарат для сольових інгаляцій 

виробництва фірми «Галонеб»; апарат «Потік» для електрофореза і 

гальванізації; апарат «Полюс», «Мустанг», «Міт», «Олімп» – для магніту і 

магнітолазерної терапії; апарат «ЕОЛ» для вібраційного масажу легенів; апарат 

«УЗТ», «Барвінок», «Гамма ЛОР» для ультразвукової терапії; апарат «Зонд», 

«Рупор», «РАДМІР» – для КВЧ терапії; лампа Чижевського для 

аероіонотерапії; апарат «МІТ» – для кисневої терапії; апарат «УІ» – для 

                                                 
7
 Офіційний веб-сайт санаторію «Авангард» – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://sanatoriy-

avangard.com/  

http://sanatoriy-avangard.com/
http://sanatoriy-avangard.com/
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аерозольтерапії; апарати серії «МІТ» – для ультрафіолетового і лазерного 

опромінення крові; апарати для промивання носових пазух, мигдалин;  апарати 

для масажу барабанних перетинок середнього вуха; апарати для 

електросонтерапії; ванни комбіновані для лікувальних ванн вихрових і 

масажних; душі для циркулярного, висхідного, Шарко, струменевого методів 

душа; апарати серії «МІТ» для гідролазерний душів; ендотрахеальні, 

ендобронхіальні зрошення як спеціальний метод лікування; плавальний басейн; 

масажі; лазер терапевтичний офтальмологічний ЛТО-02Р;  електростимулятор 

офтальмологічний «Фосфен»; мускулотренер офтальмологічний 

периметричний МОП-1; акомодотренер оптичний АТО-3; сіноптофор Сінф -1; 

тренажер для стимуляції сітківки ока панорамними фігурними полями 

«Амбліопанорама»; макулостимулятор «МКС-ц»; апарат спектральний 

офтальмологічний АСО-3 ум; апарат вакуумного масажу офтальмологічний 

АВМО 2м; прилад для обстеження поля зору «Періком»
7
. 

У санаторії «Авангард» є великий басейн, який успішно 

використовується у комплексних лікувальних програмах або просто для 

задоволення відпочиваючих. У басейні надаються послуги лікувального 

плавання, підводного душ-масажу, гідромасажу, аквафітнесу та інше. 

В санаторії є їдальня, розрахована на 500 посадкових місць, яка 

представляє собою окремий 2-поверховий будинок. На першому поверсі 

розташований харчоблок і обідній зал на 200 осіб. На другому поверсі обідній 

зал на 250 осіб та зал ресторанного харчування на 40 осіб. Два зали їдальні, 

оснащені сучасними кондиціонерами, вільно вміщають в одну зміну всіх 

відпочиваючих.  В санаторії  розроблена ефективна система харчування, яка 

включає попереднє замовлення страв, що дозволяє відпочиваючим самостійно 

кожен день обирати меню за власним смаком.  В основних залах харчуються 

відпочиваючі по путівках стандартної категорії,  а також ті, кому потрібне 

дієтичне меню або страви на замовлення. Зал ресторанного харчування 

призначений для відпочиваючих по путівках номерів категорій «напівлюкс» і 

«люкс».  Також в них можуть харчуватися з доплатою відпочиваючі по 

путівках стандартної категорії.  

Популярною послугою санаторію «Авангард» є оздоровлення дітей в 

літній період. Для дітей у санаторії створено прекрасні умови для оздоровлення 

та відпочинку. Для проживання дітей розроблені комфортні та затишні тримісні 

номери із телевізором, холодильником, душем та санвузлом  у кімнаті. 

Для дітей організовують повноцінне, вітамінізоване чотирьохразове 

харчування. До раціону входять збалансовані страви, свіжі фрукти, соки. 

Для дітей у санаторії «Авангард» пропонуються оздоровчі та лікувальні 

процедури: лікувальні ванни, мінеральні води, лікувальна фізкультура, 

галокамера, синглетно-киснева терапія, інгаляція, психотерапія, магнітотерапія 

та інші фізичні процедури, озокерит-парафінолікування, вітамінопрепарати та 

інші медикаменти. У високоспеціалізованих, оснащених сучасним обладнанням 

кабінетах лікуємо широкий спектр захворювань, в тому числі, органів дихання 

та зору. В санаторії функціонує лікувальний басейн
7
. 
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Відпочинок дітей у санаторії «Авангард» насичений цікавими 

культурно-масовими заходами, краєзнавчими екскурсіями, концертами 

артистів. Санаторій пропонує великий вибір екскурсій та інших розважальних 

поїздок. Серед яких: екскурсія до інтерактивного освітньо-розважального 

центру кондитерської фабрики ROSHEN, де про казкову країну солодощів 

розповідає робот Робошен; Вінницький краєзнавчий музей (експозиція музею 

складається з 16 залів, де відображені природні умови та історичні події, що 

відбувалися на території Подільського краю); Музей ім. Миколи Івановича 

Пирогова; Усипальня Пирогова, а також аквапарк та каток. 

Під час відпочинку дітей діють гуртки: «Англійський клуб», історичний 

гурток «Краяни», спортивна секція «Шкіряний м‘яч», боксерський клуб. 

Таким чином, Немирівський дендрологічний парк є потужним фактором 

формування туристичних потоків у місті. Парк визнано перлиною вінницького 

краю і не дарма, адже на його території зібрано вражаючу колекцію 

представників флори. Дендропарк щороку відвідують тисячі туристів з усією 

України. Розвитку туризму у дендропарку сприяє і розміщення на його 

території санаторію
4
. 

Формування туристичної дестинації на базі скіфського городища біля м. 

Немирів V-VI ст. до н.е. Головною та унікальною перлиною Вінницького краю 

є Немирівське городище або так звані «Великі Вали», розташоване на лівому 

березі Південного Бугу за 10 км від річки, біля с. Сажки, за 2 км від м. 

Немирова на схилі плато. Воно є одним з найбільших городищ на території 

України. Є пам'ятником східно подільського, побузького локального варіанту 

лісостепової культури скіфського часу. Городище в ранньо-скіфський період 

було впливовим центром (адміністративно-господарським або культовим). 

Згасання життя на городищі приблизно відповідає кінцю VI ст. до н. е. - рубежу 

VI -V ст. до н.е
2
. Городище являє собою потужне оборонне укріплення площею 

понад 145 га, оточене величезним валом і ровом більше 4 км по периметру. 

Територія городища вперше заселена в III тис. до н. е. племенами трипільської 

культури. З другої половини VIII ст. до н. е. царські скіфи, що повернулися з 

Малої Азії починають виганяти кіммерійців з Північного Причорномор'я. В цей 

же період (I тис. до н. Е.) В басейні Південного Бугу з'явилися скіфи-орачі або 

алазони (хліборобське скіфське плем'я). Немирівське городище ґрунтується в 

740 р. до н.е. З усіх городищ Північного Причорномор'я, Немирівське городище 

мало найбільш тісні торговельні зв'язки з грецькими містами. Контакт цей 

простежується до середини VII ст. до н. е. Імпортувалася посуд з островів 

Східного Середземномор'я - Родосу і Самоса. Еллінські купці привозили посуд 

в обмін на пшеницю і хутро. Городище розташоване на обох берегах невеликої 

річки. Обриси близькі до овалу: довга частина до 1,5 км, коротка – до 1,2 км. 

Річка протікає із заходу на схід і ділить городище на дві нерівні частини – 

північну (2/3) і південну (1/3). Південна частина болотиста з невеликими 

пагорбами. Північна частина з високим і стрімким берегом річки ділиться 

двома ярами на три ділянки. Вал, що оточує городище, переривається в восьми 

містах, з яких шість – для пропуску струмків і ярів. На деяких ділянках 

городище обнесено другим валом
6
. 
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Майже в центрі городища, на високому північному березі річки, 

знаходиться внутрішнє укріплення, яке носить назву «Замчисько» (Дитинець). 

Розташоване зміцнення на найбільш підвищеній частині плато, зі сходу і заходу 

примикають яри, з півночі огороджені валом і ровом. Уздовж ярів «Замчисько» 

також укріплено невеликими валами, де схили ярів штучно зрізані. 

Висота валу від 5 до 10 м, глибина рову до 7 м. Основа валу укріплена 

великими каменями і колодами. Ширина рову до 26 м по верху і до 10 м по дну. 

Кут підйому валу з бойового схилу від 45 ° до 71 °. Вали мають круті 

закінчення. Ширина перерв до 60 м для пропуску річки, до 30 м для пропуску 

струмків і до 10 м в місцях в'їзду на городище. Перерви в валу загороджували 

дерев'яними спорудами. Щільно заселено було тільки центральне укріплення, 

«Замчисько». Інша частина Немирівського городища використовувалася для 

загону худоби, а у воєнний час могла бути притулком для населення прилеглих 

селищ
6
. Набутки століть передавались від покоління до покоління, оскільки 

повної зміни населення на терені Побужжя, незважаючи на всі його 

переміщення, ніколи не було. Те ж, чого не могла або не вміла поки що 

вмістити душа народу, зберігає земля – оті сотні пам‘яток минувшини, що 

знаходяться у нашому краї і ждуть часу, щоб передати усі свої свідчення 

майбутнім поколінням.  

Такою ж пам‘яткою минувшини є і Немирівське городище або так звані 

Великі Вали, які все ж таки ще ждуть своїх справжніх дослідників, щоб 

розкрити їм усі свої таємниці, істинність та правдивість. 

Механізми просування туристичної дестинації м. Немирів на ринку 

санаторно-курортних послуг. Туристична дестинація Немирова та санаторій 

«Авангард» в своїй діяльності часто зустрічаються з рядом проблемних питань 

ефективного управління та просування своїх послуг на внутрідержавний та 

міжнародний ринок. До основних проблем розвитку санаторію «Авангард» слід 

віднести: 

1. Розбалансованість структури управління санаторно-курортним 

комплексом через неузгодженість чинного законодавства. Йдеться про 

«наявність протиріч у нормативних документах, які регулюють санаторно-

курортну діяльність, і складність організаційного механізму обігу санаторно-

курортних путівок через Фонд соціального страхування
2
. Також потребує 

вирішення у рамках законодавчого поля питання захищеності природних 

лікувальних ресурсів та земель курортних та лікувально-оздоровчих 

місцевостей. 

2. Квазіринок санаторно-курортних послуг не в стані збалансувати 

споживчий попит на санаторно-курортні послуги з їх пропозицією. Нерідко 

зустрічаються прояви зловживань та корупційних дій у санаторно-курортній 

сфері, практикуються негативні інституційні впливи бізнесу, медичного 

персоналу, державних органів щодо нав‘язування, схиляння споживачів до 

більш доступних, традиційних, звичних послуг. Довготривала процедура 

закупівлі послуг з санаторно-курортного лікування призводить до 

відтермінування початку оздоровлення. 
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3. Неспроможність держави забезпечувати попит населення у послугах 

із лікування та оздоровлення через повноцінне фінансування соціальних 

гарантій та соціального захисту населення. Основна частка надходжень у фонди 

соціального страхування припадає на роботодавців і працівників, а затягування 

модернізації системи соціального страхування, імплементації обов‘язкового та 

добровільного медичного страхування, що передбачало б фінансування 

санаторно-курортних послуг, істотно підвищує напруженість державних та 

місцевих фінансів в контексті соціального захисту населення
4
. 

Місто Немирів, безперечно має усі перспективи для того, щоб стати 

туристично привабливою територією. Зважаючи на проведене у другому 

розділі дослідження можемо визначити основу формування туристичної 

привабливості міста Немирова (рис 1.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1. Основа формування туристичної привабливості м. Немирова 

 

Таким чином, ми бачимо, що основу формування туристичної 

привабливості міста Немирова складають три основних об‘єкти – санаторій 

Авангард, Немирівський дендропарк і Немирівське городище.  

З метою формування туристичної привабливості історичних об‘єктів м. 

Немирів, необхідно розробити комплексний план розвитку туристично 

важливих елементів. Тому, пропонуємо розробити план з розвитку туристичної 

привабливості м. Немирів. Основним завданням розроблюваного плану є 

здійснення заходів, спрямованих на: розвиток туристичної діяльності в м. 

Немирів; створення конкурентоспроможного як на національному, так і 

міжнародному ринках туристичного продукту, здатного максимально 

задовольнити туристичні потреби гостей міста; створення та розвиток 

матеріально-технічної бази і сучасної інфраструктури туризму, сприятливих 

умов для залучення інвестицій; ефективне використання природного, історико-

культурного та туристично-рекреаційного потенціалу, забезпечення умов для 

повноцінного функціонування суб‘єктів туристичної діяльності; підвищення 

якості та асортименту туристичних послуг, розширення туристично-

екскурсійних маршрутів; здійснення системної рекламно-інформаційної 

діяльності. Важливими питаннями у формуванні туристичної привабливості м. 

Немирів є підвищення якості та розширення асортименту туристичних послуг, 

підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об‘єктів 

історико-культурної спадщини, поліпшення транспортного обслуговування, 

випуску якісної рекламної продукції як складових іміджу території.  

Поставлені завдання можуть бути вирішені шляхом: впровадження 

сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності;підвищення ефективності 

Немирівський дендрологічний парк 

 

Санаторій «Авангард» 

 

Немирівське городище 

 

Туристична привабливість м. Немирів 
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використання рекреаційних ресурсів та об‘єктів історико-культурної спадщини; 

створення сучасної дорожньої інфраструктури; реконструкції та модернізації 

санаторно-курортних, відпочинкових і туристичних закладів; підвищення 

якості та розширення асортименту туристичних послуг; впровадження нових 

туристичних маршрутів і тематичних екскурсійних програм; підготовки та 

випуску якісної рекламної продукції і сувенірів.  

Таким чином, розробимо план формування туристичної привабливості 

м. Немирів на 2017-2022 роки (табл. 2.). 

Таблиця 2 – План формування туристичної привабливості м. Немирів на 2017-

2022 роки 
№ 

з/п 
Завдання Перелік заходів 

Очікувані 

результати 

1. 
Покращення роботи ринку 

екскурсійних послуг у місті 

Сприяння організації екскурсійного 

обслуговування школярів та учнівської 

молоді 

Підготовка фахівців 

туристичного 

супроводу 

2. 

 

Розширення асортименту 

туристично-екскурсійних 

маршрутів 

Сприяння у розробленні та впровадженні 

нових туристичних та екскурсійних 

маршрутів 

Впровадження нових 

туристичних 

маршрутів 

3. 

Підтримка перспективних 

видів туризму 

Сприяння розвитку культурно-пізнава 

льного, тематичного та екологічного видів 

туризму, облаштування необхідної 

інфраструктури 

Розширення ринку 

туристичних послуг 

області 

4. 
Створення туристичних 

об‘єктів на базі пам‘яток 

культурної спадщини 

Використання об‘єктів культурної спад 

щини (пам‘яток сакральної архітектури 

палацово-паркових комплексів, замків, 

фортець) у туристичній сфері 

Збільшення 

кількості закладів 

сервісного 

обслуговування 

6. 

 
Модернізація прилеглих до 

туристичних об‘єктів 

територій 

Облаштування місць для стоянок та 

короткочасних зупинок на водних 

маршрутах, будівництво причалів для 

катамаранів і човнів 

Розвиток 

інфраструктури 

 

7. 

 

Сервісне обслуговування 

туристів 

1. Розвиток закладів готельного та 

ресторанного бізнесу в місті, контроль за 

їх діяльністю 

Покращення умов 

перебування 

туристів в місті 

2. Сприяння створенню та забезпечення 

функціонування на автомобільних шля-

хах та туристичних маршрутах закладів із 

надання санітарно-гігієнічних послуг 

(послуги побутового обслуговування, 

громадські туалети, душові) 

Збільшення потоку 

туристів 

8. Популяризація туристично-

рекреаційного потенціалу 

міста 

Організація участі у міжнародних, 

вітчизняних, туристичних виставкових та 

презентаційних заходах 

Покращення іміджу 

міста як туристичної 

локації в Україні 

9 

Підтримка туристичного 

іміджу 

1. Проведення рекламних турів для 

представників туристичних компаній, 

засобів масової інформації та інших 

зацікавлених організацій 

Популяризація 

туристичного 

продукту 

2. Замовлення та придбання 

поліграфічної рекламно-презентаційної 

продукції 

Покращення іміджу 

міста як туристичної 

локації в Україні 

10 Покращення якості 

екскурсійних та 

туристичних послуг в місті 

Проведення конкурсів: щодо визначення 

переможців за номінаціями діяльності у 

туристичній галузі 

Збільшення потоку 

туристів 
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Для успішного формування туристичної привабливості санаторію 

«Авангард» і просування її на міжнародному туристичному рівні пропонується:  

1. Вдосконалення професійної підготовки персоналу для роботи з 

іноземними туристами, зокрема, вдосконалення мовних навичок з англійської 

мови, вивчення основ професійного етикету, формування понять про 

національні особливості туристів з різних країн і ін. 

2. Розширення асортименту послуг санаторію «Авангард» послугами 

загально-профілактичного профілю, розробка і впровадження послуг з 

косметології, СПА-процедур, розробка програм релаксації.  

3. Розробка комплексних програм перебування іноземних туристів в 

санаторії «Авангард», які будуть включати не тільки проживання, харчування 

та оздоровлення, а і СПА-програми, розважальні заходи та ін.   

4. Посилення розважального компоненту в роботі санаторію, зокрема 

розробка екскурсійних програм для іноземних туристів англійською мовою, 

впровадження в санаторії анімаційних програм, спортивних заходів.  

5. Удосконалення роботи закладу ресторанного господарства при 

санаторії «Авангард», адаптація раціонів і режиму харчування для іноземних 

туристів згідно з національними гастрономічними особливостями різних країн. 

Впровадження харчування іноземних туристів у форматі «шведського столу».  

6. Вдосконалення матеріально-технічного забезпечення номерного фонду, 

згідно до потреб іноземних туристів, закупівля обладнання для нових процедур. 

Проте, лише впровадження пропозицій мало, щоб донести інформацію 

про санаторій о іноземного споживача, необхідно розробити план рекламування 

та позиціювання послуг санаторію на зарубіжних ринках. Для цього необхідно:  

1. Налагодити контакти з іноземними туристичними агентствами, 

запропонувати їм комплексні програми відпочинку та оздоровлення туристів в 

санаторії «Авангард». 

2. Використати можливості мережі Інтернет, розробити сайт санаторію 

англійською мовою, подбати про створення сторінок санаторію на англійській 

мові в популярних соціальних мережах, використовувати можливості СЕО-

просування рекламних сайтів і сторінок санаторію «Авангард».  

3. Поширити інформацію про санаторій «Авангард» іноземними мовами 

на зарубіжних туристичних сайтах.  

Впровадження запропонованих пропозицій допоможе сформувати 

привабливість санаторію «Авангард» на міжнародному ринку, сприятиме 

збільшенню туристичного потоку із зарубіжних країн, призведе до формування 

позитивного іміджу закладу в очах держави та інвесторів. Таким чином, 

санаторій «Авангард» матиме наступні конкурентні переваги: - широкий 

асортимент послуг, що надаються; - висококваліфікований та професійний, 

сучасний штат працівників; - високоякісне матеріально-технічне забезпечення, 

що відповідає профілю санаторію та асортименту послуг, що надаються; - 

сучасну туристичну інфраструктуру; - поєднання відпочинку з дозвіллям, 

розвагами, оздоровленням; - конкурентоспроможну цінову політику. 
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2.2. НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ ТУРИСТИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА 

ВНУТРІШНІХ ВОДНИХ ШЛЯХАХ УКРАЇНИ 
*
 

   

Наша держава, підписавши у 2014 році Угоду про асоціацію між 

Україною та Європейським Союзом, взяла на себе низку зобов‘язань щодо 

розвитку внутрішнього водного транспорту. Позитивним напрямком у 

співробітництві з ЄС та на основі орієнтирів національної транспортної 

політики України щодо розробки стратегії розвитку річкового транспорту є 

включення його у систему мультимодальних перевезень та в мережу 

пріоритетних транспортних маршрутів. Це є доцільним, в першу чергу, на 

підтримку необхідності впровадження державної політики України як 

транзитної держави та з огляду важливості у сьогоденні імплементації до 

національного законодавства норм європейського права в галузі внутрішнього 

водного транспорту. На сучасному етапі розвитку економіки України, перед 

вітчизняними підприємствами водного транспорту постає проблема 

формування динамічного попиту на послуги щодо транспортування туристів 

водними шляхами України. Сьогодні водний сектор транспорту потребує 

оптимізації діяльності річкових та морських портів, модернізації пасажирського 

флоту та заходів щодо якісного обслуговування туристів. 

Значний внесок в опрацювання теоретичних і практичних проблем з 

організації перевезень та напрямів розвитку підприємств сфери водного 

транспорту зробили автори: Буркинський  Б. і Єфімова Г. обґрунтували 

концептуальні засади реструктуризації українського суднобудування
1
; 

Підлісний П., який  досліджував основні проблеми сучасного стану та 

перспективи розвитку внутрішнього водного транспорту
2
; Котлубай В.О. 

розглянув проблеми відродження прибережних пасажирських перевезень в 

системі морського туризму України
3
; Тимощук О. М., Горошко К. О. провели 

аналіз європейського досвіду розвитку внутрішнього водного транспорту
4
 та ін. 

В цілому, їх висновки зводяться щодо необхідності розвитку міжнародної 

інтеграції транспортних комунікацій держави, розробки інвестиційних 

проектів, модернізації інфраструктури портів України. Проте науковий доробок 

не охопив проблеми розвитку туристичних перевезень у галузі внутрішнього 

водного транспорту, що актуалізує потребу в подальших наукових 

дослідженнях у даному напрямі.  

Метою дослідження є аналіз макроекономічних показників галузі в 

контексті розвитку ринку туристичних перевезень на річковому водному 

транспорті. За результатами дослідження, визначити напрямки активізації 

                                                 
*
 Автор Нездоймінов С.Г. 

1
 Буркинський Б. Концептуальні засади реструктуризації  суднобудування України / Б. Буркинський, Г. Єфімова 

// Економіст. – 2010. – №. 7. – С. 39-42. 
2
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3
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діяльності транспортних підприємств з туристичних перевезень, а також 

сформувати рекомендації щодо модернізації інфраструктури галузі, 

подальшого розвитку туристичного руху на внутрішніх водних шляхах в 

Україні. 

Для дослідження макроекономічних показників інституційного 

транспортного сектору економіки та їх впливу на розвиток національного 

туристичного ринку, використовувалися Методологічні положення з організації 

державного статистичного спостереження зі статистики водного транспорту 

(Наказ Державної служби статистики України від 06.05.2016 № 70), які 

визначають систему показників та інструментарій статистичного 

спостереження. А саме на державному рівні: зведена інформація за видами 

перевезень (морські перевезення, річкові перевезення) та видами сполучення 

(каботажне (внутрішнє), закордонне (міжнародне), між іноземними портами), 

по країні в цілому, у розрізі регіонів; показники щодо обсягів  

пасажирообороту, кількості перевезених пасажирів водним транспортом за 

видами сполучення. 

Україна має досить високий судноплавний потенціал річок, довжина 

водних шляхів, придатних для експлуатації, складає близько 6,2 тис. км. 

Основними судноплавними шляхами залишаються р. Дніпро - 1,205 тис. км та 

(його протоки р. Десна – 520 км і р. Прип‘ять – 60 км, р. Дунай - 160 км та 

частково р. Південний Буг – 155 км). На водних шляхах України розташовано 

12 річкових портів, які мають інфраструктуру для обслуговування туристичних 

перевезень (рис. 1). Проте держава, маючи розгалужене річкове покриття, 

займає аутсайдерські позиції серед країн із найменшою часткою перевезень 

річками – менше 1%
11

.  

 
Рис. 1. Річкові порти України 

 

За останні роки внутрішні водні шляхи українських річок за показником 

гарантованих глибин неповністю відповідають вимогам щодо безпеки 

судноплавства. Регулярне водне сполучення з Білоруссю у верхній течії р. 

Дніпро та р. Прип‘ять, рух по р. Десна практично припинилися, що пов‘язано з 

обмілінням згаданих річок в цьому районі.  

                                                 
11

По Дніпру, по Бугу: проблеми і перспективи розвитку водного транспорту [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http://agravery.com/uk/posts/show/po-dnipru-po-bugu-problemi-i-perspektivi-rozvitku-vodnogo-transportu  
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Звернемо увагу, що у 2014 році ресурсний парк річкових суден України 

складав 1 648 од., 20 % з яких непридатні до експлуатації. У структурі 

придатних до експлуатації суден найбільшу частку – 46,7 % (770 од.) і 44,4 % 

(731 од.) складають службово-допоміжні і транспортні судна. Також є: технічні 

судна, частка яких 6,9 % (113 од.) і судна спеціального призначення – 2,1 % (34 

од.). Транспортні судна мають загальну вантажопідйомність 899,8 тис. тон і 

пасажиромісткість – 16,4 тис. пасажирів. Це: вантажні наливні – 38 од; 

вантажні суховантажні – 590 од.; пасажирські та вантажопасажирські – 103 од. 

Транспортні річкові судна здебільшого належать таким судноплавним 

компаніям, як ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» (м. Ізмаїл), АСК 

«Укррічфлот» (м. Київ), KDM Shipping Public Ltd (Кіпр) – холдингової компанії 

судноплавного оператора ТОВ «Столична судноплавна компанія» (м. Київ), 

ТОВ СП «НІБУЛОН» (агропромислова група) та іншим. Середній термін 

експлуатації річкового флоту 21 – 25 років, лише 18 % флоту має вік менший, 

ніж 20 років. Технічний стан річкового флоту постійно погіршується. Значна 

частка суден наближається до критичного терміну служби. У структурі 

транспортного флоту найбільша частка застарілих суден припадає на: 

вантажопасажирські (97,1 %), вантажні наливні (89,5 %) і суховантажні (84,4 

%). У структурі флоту спеціального призначення найбільша частка застарілих 

суден припадає на: рейдове-маневрові, буксирні і роз‘їзні судна – 90,7 %; 

технічні –79,6 % і службово-допоміжні судна – 77,7 %. Наявна інфраструктура 

річкових причалів (вокзалів) не відповідає сучасним міжнародним технічним 

характеристикам та стандартам і використовується лише на 5 – 10 % від своєї 

пропускної спроможності. Переважна більшість річкових портів заснована за 

радянських часів
12

. Відсутність сучасної законодавчої бази функціонування 

річкового транспорту, коштів для державного фінансування розвитку 

інфраструктури та недостатня зацікавленість приватних інвесторів брати участь 

у її розбудові, створили загрозу розвитку потенціалу річкових перевезень 

туристів
13

.  

За часів незалежності галузь водного транспорту пережила багато подій, 

які так чи інакше призвели до занепаду річкової інфраструктури. В 1992 р. було 

приватизовано "Укррічфлот", до якого входило 53 підприємства річкового 

транспорту держави. У 1993-му розпочався продаж акцій підприємства, 500 

тис. акцій потрапило до фондової біржі. Цього ж року було створено перші 

приватні стивідорські компанії, що почали співпрацювати з державними 

підприємствами. Це був перший етап приросту інвестицій у галузь, були 

залучені додаткові вантажопотоки. Але у 2003 р. під тиском Міністерства 

транспорту договори з майже усіма компаніями (окрім трьох) було розірвано у 

добровільному чи судовому порядку. В 2008-му Мінтранс України остаточно 

заборонив державним портам співпрацювати з приватними компаніями. 

                                                 
12

 Стратегічний план розвитку річкового транспорту на період до 2020 року. Наказ Міністерства 

інфраструктури України 18 грудня 2015 № 543. [Електронний ресурс] –  Режим доступу: 

http://mtu.gov.ua/files/Стратегія%20річкового%20Додаток%20до%20наказу%20543.pdf  
13

 Nezdoyminov S. Cruise tourism as a factor of development of the investment potential of the Ukrainian Danube /S. 

Nezdoyminov// Journal of Danubian Studies and Research. - 2016, Vol 6, No 1, р. 312 - 319.   
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Натомість давали можливість здавати державні підприємства в оренду, приклад 

тому — історія з підприємством "Азовське морське пароплавство". У 1993 р. 

його здали в оренду на десять років, під кінець орендного строку із 146 суден 

пароплавства залишилося 33. Кінець "Азовського морського пароплавства" 

припав на 2003 р. Тоді весь флот, що залишився у підприємства, було передано 

ТОВ "Торговельний флот Донбасу". Трохи пізніше через великі борги та тяжке 

фінансове становище зупинив свою роботу розташований в Одесі 

судноремонтний завод "Україна". Фахівці вважають, що реформа внутрішнього 

водного транспорту в Україні назріла. За 25 років незалежності держави, рівень 

пасажирських перевезень по річкам зменшився в 40 разів. В країні з 2,5 тисяч 

суден залишилося близько 115, з них 12 – на підводних крилах, працюючих – 

лише чотири
14

. 

Аналіз проблем розвитку галузі показав, що для успішного 

функціонування ринку, необхідним є комплексний розвиток усіх елементів 

пасажирського судноплавства і відповідної йому інфраструктури, кооперація з 

туристичними операторами та розробка маркетингових заходів. Серед 

основних проблем галузі, на наш погляд, найбільш вагомими є недостатні 

обсяги залучення інвестицій щодо модернізації портової круїзної та 

туристичної інфраструктури, у будівництво сучасного круїзного флоту. Так, 

інвестиції в сфері водного транспорту у загальному обсязі капітальних 

інвестицій галузі у 2016 р. склали 233,8 млн. грн. або 9%. А обсяг капітальних 

інвестицій в секторі пасажирського річкового транспорту у 2016 році, складає  

0,3% у загальному обсязі інвестицій щодо водного транспорту, що явно 

недостатньо для модернізації річкового пасажирського флоту (див. табл. 1)
15

. 

Загальний обсяг пасажирообороту в 2016 році, за усіма видами 

транспорту України, складає 102,2 млрд. пас. км, що становить 105,4% від 

обсягу 2015р. та свідчить о позитивній динаміці щодо пасажирського та 

внутрішнього туристичного руху загалом (див. рис.2)
16

.  

Таблиця 1 – Капітальні інвестиції підприємств видів економічної діяльності 

«Транспорт, складське господарство, поштова та кур‘єрська діяльність» за 

2012-2016 рр. 

За галуззю та видами транспорту 
2012 2013 2014 2015 2016 

У фактичних цінах, млн. грн 

Транспорт, складське господарство, 

поштова та кур‘єрська діяльність, у т. ч.: 32807,9 18833,3 15498,2 18704,0 25107,8 

Водний транспорт: 117,3 132,6 204,8 302,5 233,8 

вантажний морський транспорт 27,5 83,9 100,3 33,9 48,4 

пасажирський річковий транспорт 0,4 …¹ …¹ …¹ 0,8 

вантажний річковий транспорт 74,2 44,5 …¹ 268,3 184,7 
1
 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" 

щодо конфіденційності статистичної інформації. 

        

                                                 
14

 Семенуха Р. Річковий транспорт України: вийдемо на воду чи сядемо на мілину? [Електронний ресурс] –  

Режим доступу: https://dt.ua/promyshliennost/richkoviy-transport-ukrayini-viydemo-na-vodu-chi-syademo-na-milinul 
15

 Транспорт і зв'язок України – 2016 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. –  Київ, 2017. – 

С. 67–68.  
16

 Транспорт і зв'язок України – 2016 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. –  Київ, 2017. – 

С. 67–68.  
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Показник пасажирообороту – це загальний обсяг пасажирської роботи, 

який дорівнює сумі добутків кількості пасажирів (групи пасажирів) на відстань 

їх перевезення, вимірюється в пасажиро-кілометрах (на морському транспорті - 

у пасажиро-милях).  

Рис. 2. Пасажирооборот підприємств транспорту у 2016 р. (у % до відповідного 

періоду попереднього року, наростаючим підсумком) 

 

В 2016 р. послугами пасажирського транспорту скористалися 4854,4 

млн. пасажирів, або 94,0% від обсягу 2015р. (див. табл. 2).  

Таблиця 2 – Пасажирські перевезення за видами транспорту у 2016 р. 
Види перевезень Пасажирооборот Перевезено пасажирів 

млн. пас. км у % до 2015 млн у % до 2015 

Усього за видами 

транспорту, у т. ч.: 
102239,4 105,4 4854,4 94,0 

залізничний 36954,0 104,5 389,5 99,9 

автомобільний 34488,0 99,7 2025,0 90,0 

водний 30,4 136,3 0,5 83,1 

авіаційний 15525,1 136,6 8,3 131,3 

 

Як бачимо, перевезення пасажирів водним транспортом також 

скоротилося на 17% порівняно з 2015 р. Також спостерігається негативна 

динаміка щодо пасажирообороту річкового транспорту за видами сполучення 

(табл. 3). 
 

Таблиця 3 – Пасажирооборот річкового транспорту за видами сполучення (тис. 

пас. км) 
 

За видами 

сполучення 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

міжнародне – 31117,4 24053,0 26073 24277,9 17208,3 20047,8 2682,1 7813,2 
внутрішнє 26727,3 22593,8 17550,8 18404,4 15220,4 16314,2 4753,3 5358,4 4740,9 

В цілому по 
Україні 

26727,3 53711,2 41603,8 44477,4 39498,3 33522,5 24801,1 8040,5 12554,1 

 

Але у 2017 році спостерігається невелике збільшення руху перевезень за 

рахунок туристичних перевезень малотоннажним флотом (рис. 3)
17

.  

                                                 
17

 Підсумки роботи транспорту в 2016 році [Електронний ресурс] –  Режим доступу:  

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/tr.htm 
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Рис. 3. Кількість перевезених пасажирів за видами транспорту у 2017 році, млн. 

          

Розвиток водних туристичних перевезень, на наш погляд, активізує 

загалом туристичний рух в державі.  Так за даними Світового економічного 

форуму, Україна наразі використовує менш ніж третину від наявного 

туристичного та рекреаційного потенціалу. За експертними оцінками, при 

повноцінному розкритті українського туристичного потенціалу надходження до 

бюджетів усіх рівнів можуть становити до 10 млрд дол. США на рік, скільки 

отримують країни, співрозмірні з Україною за туристично-рекреаційним 

потенціалом
18

. Інтеграція України в міжнародне співтовариство, реалізація 

стратегій регіонального розвитку, впровадження ринкових методів управління 

як економікою в цілому, так і окремими підприємствами сфери рекреації та 

туризму повинне ґрунтуватись на маркетингових дослідженнях динаміки 

туристичного потоку та попиту на  регіональний туристичний продукт, який 

виробляється і пропонується у регіонах України.   

Масштабність туристичного руху обумовила попит на транспортування 

туристів до туристично-рекреаційних територій та організацію подорожей на 

водному транспорті. Одним із показників розвитку туризму може слугувати 

обсяг туристичного потоку, що кількісно відображує фактичне перебування 

туристів на певної території. Розглядаючи структуру туристичного потоку 

країни, можна констатувати про наявність потенціалу розвитку окремих 

напрямків туризму в Україні. У 2015 році розподіл серед окремих видів 

туризму в Україні розподілився наступним чином: загальна кількість 

обслужених туристів - 2019576 чоловік (100.00%), в'їзний туризм 15159 чоловік 

(0,75%); виїзний туризм - 1647390 осіб (81,57%); внутрішній туризм - 357027 

осіб (17,68%). За офіційними даними статистики, досліджень науковців щодо 

стану організованого туризму, Україна є туристичною країною, яка відправляє 

своїх громадян більше ніж приймає іноземців на своїй території. До політичної 

кризи, питома вага в‘їзного туризму у загальному обсязі складала 7,21% у 2013 

р. та 9,80% у 2012 р. Зменшується питома вага внутрішнього туризму в цілому 

в державі, як у відносному, так і в абсолютному вираженні – у 2012 р. вона 

становила 24,00%, а у 2015 р. – 17,68%
19

.  

                                                 
18

 Нездоймінов С.Г. Дослідження туристичного руху на водному транспорті в Україні / С.Г. Нездоймінов, Н.М. 

Андрєєва // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2017. – № 1. – С. 205 – 212.  
19

 Nezdoyminov S. Prospects of development of tourist flow in Ukraine / S. Nezdoyminov, O. Shykina // Modern 

European Researches. Privat universität Schloss Seeburg. – Salzburg, Austria, 2016. – No 4. – P. 82-90. 
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Як свідчить світовий досвід, сучасні транспортні послуги є невід'ємною 

складовою здійснення подорожі, умовою розвитку туризму і належать до 

основних послуг туристичної галузі. Якість, обсяг та характер транспортних 

послуг в туризмі залежать від рівня розвитку транспортного комплексу і стану 

транспортної інфраструктури, як невід'ємних складових господарського 

комплексу країни. Туристичний потік, в свою чергу, забезпечує водному 

пасажирському транспорту обсяги діяльності, ритмічність його руху, а 

структура туристичного попиту впливає на географію перевезень, організаційні 

форми діяльності. Туристичні транспортні послуги, що здійснюються за видами 

пасажирського транспорту і надаються практично на всіх етапах 

подорожування, є основою комплексного туристичного продукту.  

Дослідження вказують на потенціал ринкового попиту туристів щодо 

організації водних подорожей по р. Дніпро. Так, згідно зі статистикою Річкової 

інформаційної служби водних шляхів України, протягом 2014 р. по р. Дніпро 

перевезли 75778 пасажирів. Кількість перевезень пасажирів річковим 

транспортом по р. Дніпро збільшилася у 5 разів порівняно з 2013 р. Звертає 

увагу розвиток нових трендів пасажирських перевезень по р. Дніпро – 

одноденних турів.  Так у 2016 р. було здійснено 120 тис. пасажиро-одноденних 

перевезень за туристичною програмою.  

Аналіз даних стосовно розподілу витрат суб'єктів туристичної діяльності 

України на послуги транспортування туристів за видами транспорту у 2012 – 

2015 рр., вказує на загальне їх збільшення на 26,4%
20

. Але скорочення  кількості 

пасажирських суден, придатних до експлуатації, пропозицій перевізників  

водного транспорту привело до зменшення витрат туристичних підприємств на 

транспортування туристів водними шляхами на 81,3 %, а в Одеській області, 

яка є приморським регіоном, майже в чотири рази (див. табл. 4). Як бачимо, 

найбільша питома вага приходиться на авіаперевезення, водний туризм за 

останні 3 роки тяжіє до спаду. Дослідження джерел статистики щодо витрат 

туристичних підприємств на перевезення туристів водним транспортом, в 

регіонах України, дає підстави вважати, що найбільш популярним цей вид 

туризму є у туристів Дніпропетровського, Одеського, Черкаського регіонів та 

м. Київ. На ринку водних транспортних подорожей по р. Дніпро та р. Дунай, 

туристичні перевезення за круїзною програмою, здійснюють судноплавні 

компанії «Червона рута» та ПрАТ «Українське Дунайське пароплавство» 

(УДП), які мають 8 суден загальною місткістю 1618 пасажиро – місць. УДП має 

4 круїзних пасажирських теплохода і 2 екскурсійно-прогулянкових судна. 

Круїзний флот УДП здійснює круїзи по маршрутам Пассау-Відень-Будапешт-

Пассау, Пассау-Відень-Будапешт-Вилкове-Пассау. За 2014 р. перевезено 9,0 

тис. пасажирів. 

Круїзні судна ПрАТ «УДП» здійснюють туристичні перевезення на 

самому конкурентному ринку річкових круїзів. Щорічно спостерігається 

зростання цього ринку на 5-7%. 

                                                 
20

 Туристична діяльність в Україні у 2015 році: статистичний збірник. – К.: Державна служба статистики 

України, 2016. – 76 с.  
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Таблиця 4 – Розподіл витрат суб'єктів туристичної діяльності України на 

послуги транспортування туристів по видах транспорту у 2012 – 2015 рр., (тис. 

грн.)                                                                                                                           

 

Регіон 

 

Роки 

Зміни у 

2012 –   

2015, % 

Загальний 

обсяг 

витрат на 

послуги 

транспорту

вання 

туристів 

у т. ч. по видах транспорту 

залізничний 

транспорт 

 

 

повітряний 

транспорт 

водний 

транспорт 

Україна 

2012 

збільшен

ня на 

26,4% 

1825956,8 18009,3 1752427,0 11057,9 

2013 1584743,1 30651,3 1455693,9 24410,1 

2014 1565247,4 16773,1 1521721,7 3282,1 

2015 2308483,1 12865,5 2243680,6 7915,8 

Одеська 

область 

2012 

зменшенн

я на 

72,5% 

120019,1 4444,0 103389,1 9481,2 

2013 38540,9 7546,7 28923,0 947,6 

2014 39716,2 5458,4 29795,6 2520,6 

2015 33042,9 2307,2 28171,1 1773,5 

 

Всього на Дунаї, перевезення туристів здійснюють близько 230 річкових 

суден. У 2015 р. загалом, на круїзних суднах в Дельту Дунаю перевезено 

близько 83 тис. туристів, що становить 93% від показника 2014 р.
21

. В 

українську частину дельти Дунаю у 2016-2017 рр. круїзні судна ПрАТ «УДП» 

не заходили. За обсягами внутрішніх пасажирських перевезень по річці Дунай у 

2013-2016 рр., річковий флот України значно поступається Румунії, а Болгарії в 

міжнародних туристичних перевезеннях (табл. 5) та складає 6% від загального 

обсягу міжнародних перевезень туристів по р. Дунай
22

.                                                                                

Розглядаючи стан пасажирських перевезень на р. Дунай, звернемо увагу 

на їх основні види: 

         - міжнародні круїзні лінії на судах з каютами (river cruises), основу яких 

складають туристичні круїзи в районі Верхнього Дунаю і круїзи в дельту 

Дунаю; 

         - короткі національні та міжнародні лінійні перевезення на судах без кают 

(liner services), основу яких складають лінії з придунайських центрів туризму 

(Відень, Будапешт, Братислава); 

         - перевезення на судах, які працюють без розкладу (nonscheduled services) 

в основних центрах туризму. 

Пасажирські перевезення на судах з каютами є динамічнішою частиною 

дунайського судноплавства; зростання пасажиропотоку на круїзних лініях 

Верхнього Дунаю за 2012-2016 рр. складає 72%. 

                                                 
21

 Нездоймінов С.Г. Туристичні перевезення крізь призму функціонування річкового транспорту в Україні / С.Г. 

Нездоймінов, Н.М. Андрєєва // Економічні інновації. Збірник наукових праць. – 2016 . –  № 62. – С. 50-56. 
22

 Статистика Дунайского судоходства в 2013-2016 гг. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.danubecommission.org/uploads/doc/STATISTIC/en_stat_2015_2016.pdf  
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Таблиця 5 – Динаміка перевезень пасажирів національними перевізниками по р. 

Дунай в 2013 – 2016 р.р. 

Показники 

2013 2014 2015 2016 

У
к
р
аїн

а 

Б
о
л
гар

ія
 

Р
у
м

у
н

ія 

У
к
р
аїн

а 

Б
о
л
гар

ія
 

Р
у
м

у
н

ія 

У
к
р
аїн

а 

Б
о
л
гар

ія
 

Р
у
м

у
н

ія 

У
к
р
аїн

а 

Б
о
л
гар

ія
 

Р
у
м

у
н

ія 

К-ть пасажирських 

суден, що 

знаходяться в 

експлуатації, (од.) 

6 5 6 6 13 8 6 14 6 6 14 6 

К-ть перевезених 

пасажирів  в 

межах кордонів 

країни (тис. чол.) 

7,0 – 173,0 4,0 2,0 150,0 7,0 5,0 169,0 3,0 5,0 156,0 

Кількість 

перевезених 

пасажирів в 

закордонному 

сполученні (тис. 

чол.) 

8,0 20,0 – 5,0 24,0 6,0 1,0 89,0 – 7,0 89,0 – 

 

За останні 15 років індустрія круїзного відпочинку Європи істотно 

розширилася і має стабільну тенденцію зростання. На р. Дунай, це знайшло 

віддзеркалення, перш за все на кількості введення нових пасажирських 

круїзних суден. Так за період з 2010 р. по 2015 р. річковий круїзний флот 

звеличився на 70 одиниць і складає 170 круїзних лайнерів (табл. 6). У 

загальному обсязі круїзного пасажиропотоку, 30% перевезень пов'язані з 

портами відбуття / прибуття річки Рейн і припадають на лінії Верхнього 

Дунаю
23

. В той же час круїзний пасажирський флот ПрАТ «УДП», який працює 

на лінії Верхнього Дунаю з іноземними туристами, за цій період зменшився на 

2 одиниці. Але на відміну від 2015 року, навігаційний сезон 2016 приніс «УДП» 

прибуток в розмірі понад 800 тисяч євро. Причому три чверті цієї суми 

забезпечило екскурсійне обслуговування, решта -  супроводжуючі послуги. В 

цілому, за пасажирськими перевезеннями, доходи «УДП» за 2016 рік склали 

близько 3 млн євро
24

. 

Таблиця 6 – Динаміка розвитку потенціалу круїзного флоту на р. Дунай 

Рік Кількість суден, од. Кількість місць, тис. од. 

2012 124 19980 

2013 137 22300 

2014 150 24700 

2015 170 28100 

                                                 
23

 Наблюдение за рынком дунайского судоходства: итоги 2016 г. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://danubecommission.org/uploads/doc/publication/Market_observation_2016/ru_Market_2016.pdf  
24

 Завоевываем Европу возрастным флотом. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://cfts.org.ua/articles/zavoevyvaem_evropu_vozrastnym_flotom__intervyu_s_rukovoditelem_ukrainskogo_dunaysk
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Необхідно відзначити, що в той час, як в усьому світі спостерігається 

тенденція до відродження судноплавства внутрішніми водними шляхами як 

найбільш економічного та екологічного виду транспорту, в Україні 

скорочується попит на річкові перевезення і, відповідно, зменшуються обсяги 

перевезень вантажів і пасажирів, скорочується кількість торговельних суден, в 

тому числі під національним прапором. Найбільш скорочення пасажирообороту 

річкового транспорту за регіонами, з 2005 року спостерігається у Одеському 

регіоні, майже у 11 разів, а в цілому по Україні у 6,7 разів (табл. 7)
25

.  

Таблиця 7 – Пасажирооборот річкового транспорту за реґіонами України 

у 2005-2015 рр., млн. пас. км 
Україна та області 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Україна 53,7 41,6 44,5 39,5 33,5 24,8 8,0 

Області:        

Дніпропетровська 1,4 – 0,3 0,3 0,6 0,4 0,5 

Запорізька 6,7 0,6 1,3 1,4 1,0 0,9 1,2 

Київська 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,01 – 

Миколаївська 2,1 – 0,6 0,4 0,4 0,4 0,3 

Одеська 31,6 24,5 26,2 24,7 17,6 20,3 2,9 

Тернопільська 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,3 

Херсонська 4,6 – 2,2 2,1 1,7 2,1 2,4 

Чернігівська 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

Місто Київ 6,6 16,0 13,3 9,9 11,6 0,1 0,2 

 

Якщо простежити динаміку руху прикордонного річкового іноземного 

пасажирського водного транспорту через державний кордон України, то можна 

звернути увагу на те, що в порівнянні з 2000 роком, рух водного пасажирського 

транспорту зменшився в три рази, з 2005 року призупинився в‘їзд іноземних 

туристів з Румунії, а з 2015 року з Білорусі, які подорожували річковими 

водними шляхами України (табл.8)
26.  

Таблиця 8 – Пропуск іноземного водного пасажирського транспорту через 

державний кордон України за 2000 – 2016 рр. (суден) 
Ділянки 

державного 

кордону 

2000 2005 2010 2013 2014 2015 2016 

Рух водного 

пасажирського 

транспорту за усіма 

ділянками, од 

708 424 836 1119 417 258 233 

у т. ч. за ділянками 

кордону  

      

румунська 508 – – – – – – 

білоруська – – 208 222 22 – – 

морська 200 424 628 897 395 258 233 

                                                 
25

 Транспорт і зв'язок України – 2015 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. –  Київ, 2016. – 

С. 67–68.  
26

 Транспорт і зв'язок України – 2016 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. –  Київ, 2017. – 

С. 109. 
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Таким чином, сегмент ринку іноземного туризму щодо річкового 

транспортування через прикордонні регіони України, річками Дунай (Болгарія, 

Румунія) та Прип‘ять (Білорусь) та подальшої організації подорожей водними 

або авто туристичними маршрутами не задіяно у національному туризмі. 

Аналізуючи статистичну інформацію про зовнішню торгівлю послугами 

водного транспорту, звернемо увагу на те, що українські підприємства 

річкового водного транспорту не здійснювали оренду іноземного флоту щодо 

транспортування і обслуговування українських туристів та пасажирів в 2016 р., 

але спостерігаємо позитивне сальдо щодо морських перевезень (див. табл. 9)
27

. 

Таблиця 9 – Експорт-імпорт послуг водного транспорту в 2016 році (тис. дол. 

США) 
За видами 

транспортних послуг 
Експорт послуг Імпорт послуг Сальдо 

послуги пасажирського 

морського транспорту 
139,0 17,2 121,8 

послуги пасажирського 

річкового транспорту 
2732,8 – 2732,8 

         

Відсутність коштів для державного фінансування розвитку 

пасажирського водного транспорту, річкової інфраструктури та недостатня 

зацікавленість приватних інвесторів брати участь у її розбудові, створили 

загрозу розвитку водного транспорту та привело до занепаду річкових 

перевезень туристів водними шляхами України, про що свідчать дані щодо 

ступеню зносу основних засобів галузі, які в 2014 році досягли 97,9 відсотків, 

але в 2015 р. вже спостерігаємо позитивну тенденцію (табл. 10)
28. 

Таблиця 10 – Основні засоби підприємств видів економічної діяльності 

«Транспорт, складське господарство» за 2013-2015 роки 
Транспорт, складське господарство 

 

Основні засоби 2013 2014 2015 

Введення в дію нових 

основних засобів, млн. грн 

12071 11914 9925 

Ступінь зносу основних 

засобів, відсотків 

96,7 97,9 51,7 

 

Розглядаючи, сучасні тренди внутрішніх водних туристичних 

подорожей відзначимо, що позитивною тенденцією 2017 року у сфері 

пасажирських перевезень було те, що судноплавної компанії «НІБУЛОН» 

(Миколаїв) вдалося відновити регулярні пасажирські рейси на суднах на 

підводних крилах між Дніпром і Південним Бугом. За рік на високошвидкісних 

«ракетах» змогли перевести більше 24 000 пасажирів та екскурсантів у ході 

рейсів по Дніпру у Києві, Каневі, Кременчуці, Черкасах, Миколаєві та інших 

містах України. Пасажирський флот компанії складається з чотирьох суден на 

                                                 
27

 Транспорт і зв'язок України – 2016 р. / Статистичний збірник Державної служби статистики. –  Київ, 2017. – 

С. 38. 
28
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підводних крилах (два судна типу «Восход» пасажиромісткістю 77 чол. та два 

судна типу «Полісся» пасажиромісткістю 53 чол.). Проводиться модернізація 

двох останніх придбаних компанією суден: встановлення мультимедійних 

систем, систем відеоспостереження та сповіщення тощо. «Стратегія організації 

регулярних пасажирських перевезень сезону 2018 року буде побудована з 

урахуванням результатів роботи та отриманого під час навігації досвіду», – 

зазначають фахівці відділу пасажирських перевезень компанії. Розглядаються 

нові туристичні маршрути  Очаків – Кінбурнська коса  –  Очаків, відновлення 

пасажирських перевезень до Одеси, Залізного Порту та Скадовська, у планах 

компанії придбання суден типу «катамаран», щоб здійснювати пасажирські 

перевезення туристів між містами узбережжя Чорного моря. Після цього, 

компанія зможе розширити і маршрути пасажирських перевезень у верхній 

частині Дніпра (Дніпро, Кременчук, Запоріжжя, Черкаси, Київ та інші). 

Судноплавна компанія «НІБУЛОН» планує запустити у новому сезоні 

пасажирських перевезень 2018 року, систему продажу квитків через Інтернет. 

Відроджуючи пасажирське судноплавство,  компанія має намір у майбутньому 

будувати власні пасажирські судна нового покоління на підводних крилах і 

невеликі пасажирські лайнери, щоб розвивати водні перевезення між 

населеними пунктами на Дніпрі, а також туристичні перевезення між великими 

українськими містами на березі Чорного моря. З цією метою, підприємство веде 

повномасштабну реконструкцію суднобудівного та ремонтного заводу 

«НІБУЛОН» таким чином, щоб у майбутньому розмістити на його території дві 

потокові суднобудівні та ремонтні лінії: для пасажирського і спеціалізованого 

флоту, а також торгових суден
29

.  

Згідно з оприлюдненою інформацією за результатами навігації 2017 

року на річці Дніпро, в порівнянні з показниками 2016 року, загальна кількість 

проходів судів збільшилася на 13%. При цьому, кількість вантажних суден 

зросла на 9%, пасажирських суден - на 32%, яхт - на 3%. Кількість іноземних 

судів збільшилася на 20%, суден у каботажному плаванні - на 12%
30

. 

Ще одним з перспективних напрямків розвитку внутрішніх водних 

туристичних перевезень є організація подорожей типу «річка-море», за 

водними шляхами по р. Дунай і р. Дніпро, з відвідуванням Української Дельти 

Дунаю. В навігацію 2016-2017 років базовим портом з прийому українських та 

зарубіжних круїзних лайнерів був морський порт Усть-Дунайськ. Круїзні 

заходи в порт забезпечують 2 іноземних оператора, компанії «GTA-Sky-Ways» 

та «Phoenix Reisen», судна яких здійснюють навігацію по маршруту Пассау - 

Вилкове - Пассау з заходом в порти Румунії, Болгарії та Словаччині. В Україні 

туристам пропонують екскурсії по дельті Дунаю та визначним пам'яткам м. 

Вилкове. В 2016 р. порт прийняв 13 пасажирських суден. Загальна кількість 

круїзних пасажирів склало 1340 осіб. З українських круїзних операторів, на 

                                                 
29
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даному напрямку працює компанія «Червона Рута», яка є оператором круїзного 

теплохода «Принцеса Дніпра». У 2017 році «Принцеса Дніпра» здійснила 10 

круїзів з іноземними туристами, з'єднавши Дунай з Дніпром. Стартуючи в 

румунському порту Фетешті, судно рухалось по Дунаю, туристи відвідували 

міста: Ізмаїл, Вилкове та Одесу. Далі після портів: Херсона, Запоріжжя і 

Дніпра, завершувало круїз в столиці України. Зворотний круїз слідував із 

заходом в ті ж порти. За період круїзної навігації порт Усть-Дунайськ прийняв 

27 судів і 4532 туристів, що надає підстави для нарощування туристичного 

потенціалу рекреаційних територій Нижнього Дунаю
31

. 

Підбиваючи підсумки нашого дослідження, відзначимо, що першою 

ключовою проблемою в контексті відродження внутрішніх водних шляхів є 

розробка довготривалої стратегії їх розвитку. Стратегія повинна передбачати 

вирішення таких питань як розвиток і відновлення портової інфраструктури; 

впровадження стандартів ЄС у цієї сфері; відродження судноплавства по інших 

річках, в тому числі малих; приєднання до зовнішніх шляхів річкового 

сполучення, зокрема до водного європейського маршруту Е-40 (рис. 4).  

 
 

Рис. 4. Схема відродження водного сполучення Е – 40 «Дніпро – Вісла»  

      

Другою ключовою умовою розвитку галузі є також розвиток 

суднобудування в Україні. В рамках стратегії повинні бути означені 

перспективи перевезень суднами класу «ріка-море», вирішення проблем 

стабільного функціонування об‘єктів воднотранспортної інфраструктури, 

прийняття інших законів і підзаконних актів, в яких будуть прописані прозорі 

механізми регуляції діяльності у цій сфері. На теперішній час в Україні 

практично відсутня законодавча база, що регулює виконання річних перевезень 

та роботу портової інфраструктури. Єдиним сучасним правовим актом на рівні 

закону, що регулює питання функціонування річкових портів та туристичних 

пасажирських перевезень є Закон України «Про транспорт». В цій сфері також 

дотепер використовують «Статут внутрішнього водного транспорту СРСР» від 

1955 року. Не найкращим чином на розвиток та вартість перевезень впливає і 

низька конкуренція. Більшість суден річкового флоту знаходиться у власності 

обмеженої кількості компаній, які займаються перевезеннями. Станом на 2016 

                                                 
31

 Украинский порт в Вилково принял уже более, тысячи иностранных туристов. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:http://cfts.org.ua/news/2016/07/15/ukrainskiy_port_v_vilkovo_prinyal_uzhe_bolee_tysyachi_inostrannykh_tu

ristov_35160   
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рік загалом нараховується більше 200 судновласників, яким належать річкові 

судна зареєстровані в Україні. Проте більш детальний аналіз показує, що 

більшість судновласників мають у своєму розпорядженні незначну кількість 

суден, яка не перевищує 10 одиниць
32

. 

Внутрішні водні шляхи – одна з ключових складових ресурсного 

потенціалу річкового транспорту України. Отже, для покращення 

макроекономічних показників галузі, розвитку ресурсного потенціалу 

туристичних перевезень на водному транспорті, підприємствам галузі заважає 

низка негативних чинників, до яких належать наступні: 

          - відсутність базового законодавства щодо внутрішнього водного 

транспорту; 

          -    скорочення капітальних інвестицій у галузь; 

          - високий рівень зносу основних фондів річкового транспорту, 

включаючи інфраструктуру портів і флот; 

          - скорочення державного фінансування, необхідного для утримання, 

обслуговування та модернізації річкових водних шляхів, проведення 

днопоглиблювальних робіт, ремонту шлюзів тощо; 

           - економічна завантаженість на видатки судновласників, пов‘язані з 

користуванням внутрішніми водними шляхами (плата за шлюзування, плата за 

спеціальне водокористування, акциз на паливо, оплата за розведення мостів 

тощо). 

           - низький рівень конкуренції в галузі та відсутність сучасного річкового 

малотоннажного  пасажирського флоту. 

Як підкреслюється у працях вітчизняних фахівців, для розвитку 

ресурсного потенціалу річкового транспорту необхідно розробити і впровадити 

науково обґрунтовану стратегію розвитку річкового транспорту України як на 

довгострокову перспективу, так і на середньостроковий і короткостроковий 

періоди
33

. Сучасний розвиток європейського ринку річкових туристичних 

перевезень відбувається за рахунок освоєння нових регіонів, зменшуючи 

навантаження на вже освоєні рекреаційні території, формування конкурентних 

переваг на основі якісного обслуговування і мобільності туристичного флоту 

нового покоління. Необхідність розвитку потенціалу річкових перевезень 

туристів диктується високою прибутковістю ринку круїзних послуг, завдяки 

визнаним у світі конкурентним перевагам транспортування водними шляхами.  

Впровадження сучасних інструментів управління туристичними 

перевезеннями на водному транспорті, вимагають розробки програмних заходів 

щодо відродження річкового пасажирського транспорту, модернізації 

транспортної інфраструктури. На нашу думку, активізації туристичних 

перевезень водним транспортом, буде сприяти розробка у співробітництві з ЄС 

стратегії розвитку річкового транспорту на основі національної транспортної 

                                                 
32

 Окороков, А.М.; Вернигора, Р.В.; Цупров, П.С. Річковий транспорт України: сучасний стан та перспективи 

використання // Транспортні системи та технології перевезень. – №12. – 2016. –  С. 62-68. [Електронний ресурс] 

– Режим доступу:http://tstt.diit.edu.ua/article/view/85886.doi:http://dx.doi.org/10.15802/tstt2016/85886. 
33

 Підлісний П. Внутрішній водний транспорт: історія, проблеми, напрями розвитку/ П. Підлісний // Економіст. 

– 2016. – №.1. – С. 10-20. 
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політики, включення річкового транспорту в систему мультимодальних 

перевезень та мережу пріоритетних транспортних маршрутів з огляду на 

підтримку впровадження державної політики щодо розвитку України як 

транзитної держави, імплементації до національного законодавства норм 

європейського права в галузі внутрішнього водного транспорту та туризму. 

Необхідно знизити економічну завантаженість на загальний обсяг видатків 

судновласників, що пов‘язані з користуванням внутрішніми водними шляхами 

(плата за шлюзування, плата за спеціальне водокористування, акциз на паливо, 

оплата за розведення мостів тощо); побудувати і ефективно використовувати 

сучасний малотоннажний пасажирський флот для забезпечення водних 

перевезень туристів.  

Сучасна інфраструктура, чесні ринкові умови та вільна ринкова 

конкуренція, ефективний розвиток і координація діяльності різних видів 

транспорту, разом із запровадженням ефективної системи державного 

регулювання та управління, забезпечать основу для розвитку та 

функціонального зростання національної транспортної системи України. 

Покращення ефективності, якості та рівня надання транспортних послуг 

дозволить підвищити конкурентоспроможність, стимулюватиме український 

експорт і сприятиме розвитку внутрішнього туризму, виробництва та торгівлі.  
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2.3. СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ «ЗЕЛЕНОГО» ТУРИЗМУ В 

РЕГІОНІ 
*
 

 

Загострення проблем соціально-економічної сфери українського села 

обумовлює пошук нових джерел забезпечення відродження сільських 

територій. В таких умовах посилюється значення розвитку «зеленого» туризму, 

який не портебує наявності у громади виняткових туристсько-рекреаційних 

ресурсів, що робить його привабливим напрямом розвитку для більшості сіл та 

селищ України. Особливе значення «зеленого» туризму підкреслюється в 

Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про туризм»
1
 від 

18.11.2003 р. №1282-IV, де вказано, що «основним пріоритетним напрямом 

державної політики у сфері туризму є розвиток сільського, екологічного 

(«зеленого») туризму». Останнє підтверджується та конкретизується в Стратегії 

розвитку туризму і курортів в Україні
2
, а також у Державній цільовій програмі 

розвитку українського села на період до 2020 року. 

Розвитку «зеленого» туризму присвячені дослідження відомих 

науковців, а також відомих практиків «зеленого» туризму. Серед іншого, 

науковці зосереджували свою увагу на розробленні теоретичних основ та 

принципів сегментування ринку, проте існує необхідність розвитку їх здобутків 

з урахуванням специфіки діяльності підприємств «зеленого» туризму, вивчення 

поведінки споживачів, окреслення моделей їх купівельної поведінки, 

дослідження процесу здійснення вибору під час купівлі туристичного продукту 

тощо.  

Вибір теми обумовлено необхідністю дослідити стан «зеленого» 

туризму у Вінницькій області. Область має об‘єктивні і вагомі передумови для 

його розвитку: природно-кліматичний потенціал, цілющі мінеральні води, 

привабливі туристичні маршрути, мальовничі ландшафти, чисте повітря, 

збережені національні традиції і фольклор, рекреаційні можливості, 

архітектурні пам‘ятки. «Зелений» туризм тільки нещодавно почав розвиватися 

у Вінницькій області, тому ця тема малодосліджена
3
. На даний час цьому виду 

туризму приділяється велика увага, туристів, які відпочивають у селах. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає у вирішенні 

комплексних проблем, пов‘язаних з удосконаленням фундаментальних 

теоретико-методичних і прикладних засад та обґрунтуванні практичних 

рекомендацій з напрямів удосконалення та впровадження «зеленого» туризму. 

Вінницька область - область у Центральній Україні. Утворена 27 лютого 

1932 року. Обласний центр -- місто Вінниця. Розташована на правобережжі 

                                                 
*
 Автори Добрянська Н.А., Попович В.В., Стоянова – Коваль С.С. 
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Дніпра в межах Придніпровської та Подільської височин. Має найбільше 

сусідніх областей серед всіх областей країни. На заході межує з Чернівецькою 

та Хмельницькою, на півночі з Житомирською, на сході з Київською, 

Кіровоградською та Черкаською, на півдні з Одеською областями України та з 

Республікою Молдова, в тому числі частина кордону приходиться на невизнане 

Придністров'я. 

Область займає майже 4,5% території України. На південному заході 

Вінниччини, по річці Дністер, на ділянці 202 кілометри проходить державний 

кордон з Республікою Молдова. Вінницька область лежить у межах 

лісостепової зони. На території області поширені ліси з дуба, граба, липи, 

ясена, клена, в'яза. Ґрунт в основному опідзоленний (близько 65%). На 

північному сході області переважають чорноземи, в центральній частині -- сірі, 

темно-сірі, світло-сірі, на південному сході і в Придністров'ї - глибокі 

чорноземи і опідзоленні ґрунти. Більш 70% території області зорано. 

Територією області протікає 204 річки протяжністю понад 10 км. Вони 

відносяться до басейнів Південного Бугу, Дніпра та Дністра. 

Населення Вінницької області становить приблизно 1,5 млн. чоловік, з 

них 700 тисяч - міське, 800 тисяч - сільське. Кількість сільського населення є 

найбільшою серед областей України. В області проживають представники 92 

національностей, серед яких 91,5% становлять українці, 5,9% - росіяни, 1,4%- 

євреї, 0,4% - поляки, 0,26% - білоруси, 0,2% - молдавани. 

Найбільшими містами області є Вінниця (300 тисяч жителів), Жмеринка 

(37 тисяч), Могилів-Подільський (33 тисяч), Хмільник (27 тисяч), Козятин (27 

тисяч), Гайсин (25 тисяч), Ладижин (23 тисяч), Калинівка (19 тисяч), Бар (17 

тисяч). Основні залізничні вузли - Козятин, Жмеринка, Вінниця, Вапнярка, 

Калинівка, Рудниця. Через область проходять автомобільні магістральні 

дороги: М12 - а/д Стрий-Тернопіль-Кіровоград-Знам'янка - 181,9 км; М21 - а/д 

Житомир-Могилів-Подільський - 178,1 км. Регіональні дороги: Р08 а/д 

Немирів-Ямпіль - 118,6 км; Р17 а/д Біла Церква-Тетіїв-Липовець-Гуменне - 93,7 

км; Р31 а/д Кременець-Козятин-Біла Церква - 45,0 км; Р32 а/д Бердичів-

Хмільник-Літин - 58,7 км; Р36 а/д Немирів-Могилів-Подільський - 107,1 км. 

В перспективі через область будуть проходити транспортні коридори: 

Лісабон-Неаполь-Будапешт-Київ, Варшава-Одеса («Балтійське море - Чорне 

море»). Всі населенні пункти області зв'язані з районними центрами дорогами з 

твердим покриттям. За щільністю залізничних колій на 1 тис. км
2
 території 

область займає п'яте місце в Україні. По річках здійснюється вантажно-

пасажирське судноплавство. Центр області пов'язаний авіалініями з іншими 

великими містами України. 

Успішно розвивається галузь зв'язку, особливо в містах обласного 

значення: Вінниці, Жмеринці, Козятині, Ладижині, Могилів-Подільському, 

Хмільнику. Вводяться нові цифрові телефонні станції, системами мобільного 

зв'язку UMC, Київстар покриваються міста і території, прилеглі до 

автомобільних доріг державного значення. 

Збільшується кількість операторів електрозв'язку, які включені в 

волоконно-оптичні лінії зв'язку (ВОЛЗ): «Дністер», «Захід», а з часом - 
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«Поділля», а також ті, що працюють в системах радіорелейного зв'язку (РЛЗ). 

ВОЛЗ і РЛЗ забезпечують високу швидкість і якість передачі інформації. 

В області взято на державний облік 580 пам'яток архітектури та 

містобудування, 1507 пам'ятки археології, 1660 пам'яток історії, 98 пам'яток 

монументального мистецтва. До списку історичних населених місць включено 

24 пункти Вінничини: Козятин, Бар, Бершадь, Браїлів, Брацлав, Вінниця, 

Вороновиця, Гайсин, Дашів, Жмеринка, Іллінці, Копайгород, Могилів-

Подільський, Муровані Курилівці, Оратів, Погребище, Немирів, Ситківці, 

Томашпіль, Тульчин, Хмільник, Чечельник, Шаргород, Ямпіль. 

Найцікавіші історико-культурні місця і пам'ятники: Немирівське 

скіфське городище; Державний історико-культурний заповідник «Буша»;· 

Вінницький обласний краєзнавчий музей;· Ставка Гітлера «Вервольф»;· музей-

садиба М. І. Пирогова;· літературно-меморіальний музей М. М. 

Коцюбинського;· дерев'яні церкви Миколи (1746 р.) і Юрія (1726 р.);· комплекс 

укріплених монастирських будівель «Мури» у м. Вінниці (XVII-XVIII ст.);· 

Меморіальний комплекс-музей Д. К. Заболотного;· Пам'ятник другої світової 

війни, с. Дзигівка;· залишки замку в Шаргороді (XVI ст.);· руїни замків у Бару, 

Озаринцях, Селищі, Хмільнику;· культові споруди XVI-XIX ст. у Шаргороді, 

Браїлові, Немирові, Вінниці, Могилеві-Подільському;· палаци у Тульчині 

(XVIII-XIX ст.), Немирові (XIX ст.), Мурованих Курилівцях (1805 р.);· 

літературно-меморіальні музеї Марка Вовчка та М. О. Некрасова у Немирові;· 

музей М. Д. Леонтовича у м. Тульчині;· музей С. В. Руданського у с. Хомутинці 

Калинівського району;· музей М. С. Грушевського у с. Сестринівці;· 

меморіальний комплекс Слави (1958 р.);· пам'ятник М. І. Пирогову (1971 р.);· 

пам'ятник Другої світової війни, с. Дзигівка;· меморіальний комплекс на честь 

воїнів-визволителів і воїнів-земляків у смт Тиврів (1978 р.). Найбільш 

популярним серед екскурсантів та туристів Вінниччини є фонтан «Roshen». 

Функції координації розвитку туристичної та екскурсійної діяльності на 

території області виконує управління культури і туризму облдержадміністрації. 

В області налічується 48 підприємства (приватних підприємців), які отримали 

ліцензії в Державній службі туризму і курортів України на провадження 

туроператорської та турагентської діяльності (6-туроператорів, 42-турагента). 

Найбільш потужними серед них є Вінницьке обласне закрите акціонерне 

товариство по туризму та екскурсіях «Вінницятурист», приватне підприємство 

туристична агенція «Укрвіза», товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю 

"Вінницьке бюро міжнародного молодіжного туризму "Супутник", приватне 

мале підприємство "Спадщина", приватне підприємство "Вінтур-плюс". 

Власну матеріальну базу, тобто власні підприємства розміщення 

туристів (готель, санаторій) та власні підприємства харчування має лише - ЗАТ 

«Вінницятурист». 

Для обслуговування приїжджих в області працює близько 30 

підприємств готельного господарства на 967 номерів, одноразова місткість яких 

становила 1985 місць. Готельне господарство області має 47 структурних 

підрозділів сфери сервісу, в тому числі 14 автостоянок, 15 підприємств 

харчування (ресторани, кафе, бари тощо), 5 саун (басейнів). 
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Наявна база туризму в області: санаторно-курортні (оздоровчі) заклади – 

25, в тому числі: санаторії – 16, санаторії-профілакторії – 6, пансіонати з 

лікуванням – 1, бази відпочинку – 2, а також готелі – 30. Музеї: державні - 25, 

народні – 27; пам'ятки історії та культури – 3433. 

Фізико - географічні та соціально - економічні умови Вінницької області 

є сприятливими для розвитку туристичної галузі господарства. Рельєф території 

Вінницької області сформувався в тісному зв'язку з геологічною будовою і в 

результаті дій зовнішніх факторів. Великий вплив на формування рельєфу мала 

(і тепер має) робота текучих вод. Вінницьке Придністров'я - це своєрідна 

«гірська країна». Тут Подільське плато має нахил у бік Дністра і відзначається 

великою розчленованістю річками на окремі пасма. Для Придністров'я також 

характерні цікаві форми вивітрювання. Все це створює можливості для 

організації зимових видів відпочинку, навчальних і пізнавальних екскурсій. 

Вінниччина одна з найпривабливіших куточків України. Славиться вона 

багатими природними скарбами і чарівною природою.  

Надзвичайно різноманітний її рослинний світ. Кращі зразки природньої 

скарбниці оголошено пам'ятками природи і охороняються законом. Серед них - 

вікові та екзотичні дерева, ділянки лісових масивів, цінні джерела ґрунтової 

води, поселення рідкісних видів фауни. 

Чи не найбільшу цінність, одначе, мають старовинні парки - пам'ятки 

садово-паркової архітектури 18-19 століть. Із 22 парків - пам'яток природи 

області 3 знаходяться в Томашпільському районі: Антопільський «парк 

державного значення», Комаргородський та Олександрівський. 

В Вінницькій області 320 територій та об'єктів природно-заповідного 

фонду, в тому числі 11 парків, що є пам'ятками садово-паркового мистецтва. 

Загальна кількість пам'яток історії, археології, містобудування і 

архітектури, монументального мистецтва становить 2204 одиниці. 511 пам'яток 

архітектури внесено до Державного реєстру національного культурного 

надбання. 

Цікавими туристсько-екскурсійними об'єктами є залишки скельних 

храмів. Печерний храм VI-VII ст. з унікальними рельєфними композиціями і 

написами був виявлений В. Антоновичем ще у 1883 р. в розколині скелі над 

річкою Бушка (с. Буша). Тут збереглися також Вежа, що входила в комплекс 

укріплень XVII ст., і Покровська церква з келіями (1787 p.). 

Скельний монастир - комплекс споруд ХІ-ХІХ ст., до якого входять 3 

печерних церкви (Усікновення голови Св. Іоанна Предтечі, Св. Параскеви 

П'ятниці, Св. Антонія Печерського), розташований над Дністром у с Ладова. 

Палацово-паркові ансамблі XVIII-XIX ст. збереглися у селах Антопіль, 

Верхівка, Вороновиця. 

У вороновицькому палаці розміщується музей авіації. У 1869-1876 pp. 

тут жив відомий авіаконструктор О.Ф. Можайський у маєтку брата, де провів 

свої перші експерименти, збудував дерев'яний планер із нерухомими крилами. 

В пейзажному парку селища Муровані Курилівці зберігся палац 

(1805p.), а також залишки укріплень XVI ст. з підземними казематами. 
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Палац із прилеглим парком (1897-1917 pp.) у м. Немирів з 1921 р. 

функціонує як будинок відпочинку. Тут у 1821 р. народився відомий 

російський поет М.О. Некрасов. Кращим зразком класицизму серед 

архітектурних споруд України вважається палац (1757 р.) у Тульчині. Художнє 

оздоблення інтер'єру майже повністю знищене вже в радянський період. Ремонт 

палацу триває з 1975 р. В Тульчині зберігся також малий палац (1782 р.). 

Обидви вони належали Потоцьким. 

Ще однією пам'яткою Тульчина є Успенська церква (1789). У 1796-1797 

pp. у Тульчині знаходилася штаб-квартира російської армії на чолі з О.В. 

Суворовим. У 1806 р. ад'ютантом командира корпусу, розквартированого в 

місті, служив І. Котляревський. Після закордонних походів 1813-1814 pp. в 

Тульчині квартирували частини 2-ї армії, де ад'ютантом командуючого був П. 

Пестель. У 1818 р. тут було створено тульчинський осередок «Союзу 

благоденства», а у 1821 р. - Головну управу Південного товариства декабристів. 

У документах XVII ст. Тульчин згадується як Нестервар. Топонімічний 

словник пов'язує назву Тульчин з турецьким пануванням в краї (1672-1699 pp.). 

У Нестерварі турки збудували фортецю, про яку в народі говорили: «У тій 

фортеці турчин стоїть». Пізніше звук «р» змінився на пом'якшене «л». 

Православні, католицькі, іудаїстські культові споруди XVII-XIX ст. 

збереглись у Вінниці. 

Миколаївський собор (1829 р.), привратний корпус із дзвіницею і вежа з 

оборонними мурами (XVIII ст.), а також господарчі споруди Миколаївського 

монастиря, костьол Непорочного зачаття (1627 p., 1791 p.) збереглись у 

Шаргороді. В м. Хмільник до наших днів дійшли оборонна вежа (1534 p.), 

костьол Усікновення голови Св. Іоанна Предтечі (1630 р.) і поміщицький палац 

(1911-1915 pp.). Проект і розписи церкви в с. Кукавка здійснений В. 

Тропініним, ще під час його перебування у кріпацтві. 

У Брацлові, в маєтку Надії фон Мекк, у XIX ст. бував П. Чайковський. 

Клод Дебюссі давав тут уроки музики. У Брацлаві, колишньому центрі 

воєводства, зберігся будинок, у якому жив винахідник польової кухні 

Турчанович. Не збереглась міська церква, в якій правив службу дід Ф. 

Достоєвського. 

Місто Рів називали «стіною Поділля». В 1537 р. фортеця, подарована 

королем Сигіз-мундом І його дружині Боні Сфорца, була перейменована на Бар. 

На Вінниччині народилися історик В. Антонович (с. Махнівка), архітектор В. 

Городецький (с. Шолудьки), письменник М. Коцюбинський (Вінниця), 

композитор М. Леонтович (с. Селевенці - нині Монастирьок), поет С. 

Руданський (с. Хомутинці - нині Руданське), поет В. Стус (Гайсині). 

Державний історико-культурний заповідник «Буша» в селі Буша 

Ямпільського району Вінницької області. Створений історико-культурний 

заповідник з метою збереження пам'яток архітектури, археології та історії. Всі 

пам'ятки комплексу „Буша‖ об'єднані спільною територією. Це 8 об'єктів - 4 

пам'ятки археології від ІІІ тис. до н. е. до ХІІ ст. н. е., залишки фортеці та 

підземних ходів ХVІ-ХVІІ ст., що увійшла в історію як один з форпостів 

боротьби українського народу за незалежність, міська ратуша ХVІ ст. 
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(розташована на території приватної садиби), дохристиянський та 

християнський скельний храм V-ХVІ ст. н. е. з унікальними художніми 

рельєфами, кладовище ХVІІІ-ХІХ ст. На території заповідника також 

розташований парк історичної скульптури, де щорічно проводяться міжнародні 

пленери скульпторів-каменотесів, та три музеї: археології, етнографії, оборни 

Буші. 

Немирівське скіфське городище - одне з найбільших міст скіфського 

часу в Україні поміж Дністром і Дніпром. Розташоване за 4 км від містечка 

Немирів на східному Поділлі (46 км на південний схід від Вінниці). У 900-1250 

рр. на території городища знаходилося селище Київської Русі. Городище займає 

площу понад 100 га. Обнесені ровом і земляним валом 9 га були безпосереднім 

місцем містечка. Решта території використовувалася, напевно під час війни для 

схованки мешканців краю. Земляні вали тут ще й дотепер подекуди сягають 7-8 

м висоти. Розкопками відкриті землянкові хати з глинобитними вогнищами, 

господарські ями та черені. Жителі городища займались землеробством і 

скотарством, торгували з Північним Причорноморрям, зокрема з грецьким 

містом Ольвією. 

Вінницький краєзнавчий музей - обласний краєзнавчий музей у місті 

Вінниці, найбільше зібрання матеріалів і документів з історії, етнографії і 

культури Східного Поділля. Музей розташований у самомму середмісті Вінниці 

за адресою: вул. Соборна, буд. 19, м. Вінниця-21050, Україна. З 1929 року 

займає будівлю, яка є частиною пам'ятки національного значення ‖Вінницькі 

мури‖ (єзуїтський комплекс середини 17 ст.; тривалий час у 3 кімнатах на 2-му 

поверсі була в'язниця). Музей був заснований у травні 1918 року. Відкритий 

для відвідування 1919 року як історико-побутовий музей. В основу його 

колекції були покладені музейні зібрання Вінницького повітового земства, 

Подільського товариства сільського господарства та сільськогосподарської 

промисловості, приватні збірки членів Подільського товариства охорони 

історичних пам'яток. 

Ставка Гітлера «Вервольф» (нім. Werwolf) - ставка Гітлера в 8 

кілометрах від Вінниці (Україна), близько села Стрижавка. «Вервольф» діяв з 

весни 1942 року до весни 1944 року, потім входи в бункер були підірвані 

відступаючими німецькими військами. Окремі джерела стверджують, що 

внутрішні приміщення при цьому мало постраждали. «Вервольф» будувався як 

ставка Гітлера. 16 липня 1942 Гітлер перевів із ставки «Вовче лігво» у 

Растенбург (Східна Пруссія) генеральний штаб і свою ставку у Вінницю.До 

появи назви «Вервольф» ставка називалася «Дубовий дім». Як свідчать 

документи, Гітлер вперше прибув в ставку 16 липня 1942 року, де пробув до 31 

жовтня. Саме тут була підписана знаменита директива № 45 - про взяття 

Чорноморського узбережжя Кавказу, Сталінграду і подальшого наступу на 

Баку. В останній раз фюрер побував у ставці 27 серпня 1943. Його особиста 

присутність знадобилося для вирішення долі Донбасу: треба було утримати цей 

стратегічно важливий район, і командувач групою армій «Південь» генерал-

фельдмаршал Манштейн наполегливо вимагав у Адольфа Гітлера 12 дивізій. 28 

грудня 1943 вирішувалося питання про ліквідацію «Вервольфу».  
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Національний музей-садиба М.І. Пирогова розташований в південно-

західній частині міста Вінниці, у живописній садибі Вишня, де впродовж 

останніх двадцяти років (1861-1881) жив і працював видатний вчений, 

геніальний хірург, анатом, творець воєнно-польової хірургії, засновник 

Товариства Червоного Хреста, прекрасний педагог і громадський діяч Микола 

Іванович Пирогов. Метою діяльності Національного музею-садиби М.І. 

Пирогова є збереження особливого культурного середовища, яке було за життя 

вченого. Це визначає сенс музею, представленого взаємозв'язаною системою 

об'єктів культурної спадщини і пам'яток садово-паркового мистецтва, до складу 

яких входять:· будинок, в якому жив М.І Пирогов, і де розміщена експозиція 

про його життя і діяльність,· музей-аптека з інтер'єрами приймальні та 

операційної М. І. Пирогова в його садибі Вишня,· церква-некрополь, де 

покоїться набальзамоване тіло ученого,· меморіальний парк, в якому 

збереглися дерева, посаджені М.І. Пироговим. 

Музей відноситься до найважливіших об'єктів культурної спадщини 

України і займає особливе місце у внутрішньому і міжнародному туризмі. 

Музей був відкритий 9 вересня 1947 року у колишній садибі М.І. Пирогова 

Вишня, яку він придбав у спадкоємців доктора медицини А.А. Гриколевського 

на торгах у Києві 1859 року, працюючи на посаді попечителя Київського 

учбового округу. 

Місто Немирів - архітектурні та історичні пам'ятки: Палац Щербатових і 

парк, закладений у XIX ст. (архітектор Іржі Стібрал); колишній костел Йосипа 

Обручника (1806). Вимурований коштом Станіслава Потоцького; церква Св. 

Трійці (1881); будівля чоловічої гімназії (1838); колишня електростанція 

(архітектор І. Стібрал); млин. У місті встановлено пам'ятники: М. Некрасову 

(1971, скульптор О. Скобліков, архітектори В. Жигулін і А. Крейчі), Марку 

Вовчку (1975, скульптор П. Мовчун, архітектор О. Гайдученя). Археологічною 

пам'яткою є Немирівське городище, розташоване за 3 км від міста. 

Розглянемо динаміку туристичних потоків Вінницької області в період з 

2000 року по 2016 рік, яку представлено в табл. 1. 

З даних табл. 1 видно, що кількість громадян Вінницької області, які 

виїжджали за кордон з кожним роком збільшується, так в 2000 році виїхало 

2825 осіб, а в 2016 році – біля 17,6 тис. осіб.  

Протилежна ситуація з кількістю іноземних громадян, які відвідали 

Вінницьку, так в 2000 році їх чисельність склала понад 1828 осіб, а в 2016 році 

зовсім не обслуговувались суб'єктами туристичної діяльності. Але слід 

відмітити, що найбільше іноземних громадян відвідали Вінницьку область в 

2007 році - 2844 осіб. 

Нажаль, питома вага внутрішніх туристів, які обслуговувались 

суб'єктами туристичної діяльності Вінницької області з кожним роком 

зменшується, а саме в 2000 році їх питома вага складала 93%, а в 2016 році 

лише 36,1 %. 

З 2000 р. до 2003 р. кількість туристів в Вінницькій області 

зменшувалась. Як видно з рис. 1, найбільша кількість туристів прибула у 2000 

році і становила 66466 особи. 
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Таблиця 1 – Розподіл туристів, які обслуговувались суб‘єктами туристичної 

діяльності Вінницької області, за організаційними формами туризму
4
 

Роки 

Кількість туристів, 

які обслуговувались 

суб'єктами 

туристичної 

діяльності – усього 

у тому числі 

іноземні туристи 

туристи-громадяни 

України, які 

виїжджали за кордон 

внутрішні туристи 

осіб % осіб % осіб % 

2000 66464 1828 2,8 2825 4,3 61811 93,0 

2001 36413 1506 4,1 2562 7,0 32345 88,8 

2002 37104 1439 3,9 1879 5,1 33786 91,1 

2003 32673 1354 4,1 2496 7,6 28823 88,2 

2004 27466 2088 7,6 2097 7,6 23281 84,8 

2005 29819 2527 8,5 4891 16,4 22401 75,1 

2006 39346 2544 6,5 8416 21,4 28386 72,1 

2007 47844 2844 5,9 11383 23,8 33584 70,2 

2008 49146 2392 4,9 13795 28,1 32959 67,1 

2009 37272 1889 5,1 11960 32,1 23423 62,8 

2010 38530 2193 5,7 13960 36,2 22377 58,1 

2011 26383 17 0,1 13583 51,5 12783 48,5 

2012 25878 52 0,2 18064 69,8 7762 30,0 

2013 29606 15 0,1 21308 72,0 8283 28,0 

2014 20744 - - 14553 70,2 6191 29,8 

2015 22748 42 0,2 13580 59,7 9126 40,1 

2016 27485 - - 17550 63,9 9935 36,1 

 

Різкий спад відбувся в 2003 році і кількість туристів склала 27466 осіб.  

 
Рис. 1. Динаміка кількості туристів, які обслуговувались суб‘єктами 

туристичної діяльності в Вінницькій області  

 

Основними показниками змін у динаміці є революційні та кризові події: 

2004 рік - Помаранчева революція, 2007-2009 роки - фінансова криза, 2013-2014 

роки - Революція Майдану. Саме це є причиною спаду активності туризму, а 

особливо іноземних гостей. У 2003 році спостерігається різкий спад через 

Помаранчеву революцію і до 2016 р. кількість продовжувала зменшуватися у 

зв‘язку з нестабільною політичною та економічною ситуацією. Кількість 

туристів прямопропорційно залежить від економічно-політичної ситуації в 

                                                 
4
 Статистичний бюлетень «Туристична діяльність в Вінницькій області у 2016р.» / Головне управління 

статистики в Вінницькій області. – Вінниця, 2017. –51с. 
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приймаючій країні. У 2014р. почалися терористичні дії на території України, 

тому спад спостерігався по всій території України і в тому числі в Вінницькій 

області, і склала найменшу кількість – 20744 особи. Після 2014 року йде 

повільний зріст, туристична ситуація 2017 року дає привід стверджувати про 

продовження даного процесу.  

Кількість туристів, які відвідали Вінницьку область зменшилась за 

період 2000-2016 років у 2,4 рази. Це можна пов‘язати з тим, що Україна не є 

привабливим направленням для мандрівок європейців у зв‘язку з 

економічними, політичними, соціальними кризами. Для туристів безпека та 

сервіс – найважливіше. 2016 рік відзначився тим, що представниця України 

Джамала приймала участь у пісенному конкурсі «Євробачення - 2016», тим 

самим прославив країну на всю Європу, з урахуванням цього почала 

збільшуватися кількість туристів. В 2016 р. Вінницьку область відвідали 27485 

чол. У 2016 цей показник почав активно зростати, через те що країна 

займається розробкою нових туристичних програм, готуються спеціалізовані 

фахівці даної галузі, залучаються інвестиції.  

Як видно з рис. 2, з 2000 року до 2003 року кількість іноземних туристів 

в Вінницькій області зменшилася. У 2003 р. зафіксовано іноземних туристів 

1354 осіб. З 2004 р. почався розвиток туристичної діяльності в Вінницькій 

області, почали з‘являтися різноманітні туристичні заходи. проводилися 

різноманітні виставки, концерти та з‘являтися турагентства. У 2003 р. 

спостерігається різкий спад через Помаранчеву революцію і чисельність 

іноземних туристів склала 1354 чол.  

 
Рис. 2. Динаміка кількості іноземних туристів, які обслуговувались суб‘єктами 

туристичної діяльності Вінницької області  

 

Аналізуючи місце Вінницької області у туристичному потенціалі 

України у цілому необхідно відзначити, що політичні події 2014 року також 

негативно відобразились у структурі туристичного потоку країни. Так, в 2014 р. 

та 2016 р. іноземці взагалі не відвідували Вінницьку область.  

Ці статистичні дані говорять про те, що Вінницька область є не дуже 

популярним напрямком серед іноземців і вони віддають перевагу іншим 

регіонам України та іншим країнам. 
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Аналізуючи динаміку виїзду українських туристів за кордон з 

Вінницької області, яку представлено на рис. 3, можливо відзначити, що після 

світової кризи у 2008 році кількість туристів знизилася, але в період з 2009-2011 

років кількість виїжджаючих за кордон трималась на досить високому рівні, на 

відміну від 2000-2005 років.  

 
Рис. 3. Туристи-громадяни України, які виїжджали за кордон з Вінницької 

області, що обслуговувались суб‘єктами туристичної діяльності 

 

З 2005 р. до 2008 р. кількість громадян України, які виїжджали, зростала 

у зв‘язку з розвитком різноманітних туристичних фірм та напрямків. З 2009 р. 

ситуація коливається по роках, це пов‘язано з економічною кризою та 

політичною ситуацією в країні. Найбільший показник виїжджаючих туристів за 

кордон з Вінницької області у 2013 р., це пов‘язано з тим, що в Вінницькій 

області надання туристичних послуг, інфраструктура, поступається  

європейському рівню та ціна є високою. Також громадяни активно вирушали за 

кордон у пошуках роботи.Однією із причин відвідування закордонних курортів 

українцями є недостатня розвиненість цікавих та унікальних маршрутів в 

Вінницькій області. 

 
Рис. 4 Динаміка чисельності внутрішніх туристів, які обслуговувались 

суб‘єктами туристичної діяльності Вінницької області 

 

З рис. 4 бачимо, що найбільший потік внутрішніх туристів зосереджено 

в 2000 р. і складав 61811 осіб. Але з 2000 р. по 2014 р. потік внутрішніх 

туристів зменшується.  
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2015 рік став часом, коли почали активно розвиватися приватні 

внутрішні тури. Це говорить про розквіт внутрішнього туризму Вінницької 

області, про інтерес туристів до рідного краю, а також низькою популярністю 

до іноземних поїздок (через їх високу вартість). 

Події, які трапились у 2014 році (майдан, конфлікт із Росією) нашкодили 

туристичним потокам та збільшили процент виїжджаючих закордон.  

Внутрішні туристичні потоки скорочуються за рахунок зниження купівельної 

спроможності громадян. Найменше внутрішніх туристів було в 2014р. і їх 

чисельність склала 6191 осіб, але починаючи з 2015 року їх чисельність почала 

збільшуватися і в 2016 р. досягла рівня 9935 осіб. 

Рис. 5 демонструє те, що у 2000 р. найбільша питома вага туристів 

приходиться на внутрішніх туристів це пояснюється тим, що людей 

влаштовував відпочинок на своїй території, оскільки були відповідні умови для 

відпочинку. 2000 рік відмічається розквітом внутрішнього туризму, оскільки 93 

% туристів відали перевагу відпочинку на території Вінницької області. 

Іноземці проявляли інтерес до Вінницької області і питома вага склала 2,8 %. 

Питома вага туристів, що від‘їжджали за кордон, лише 4,3 %, тому як люди не 

мали великого асортименту для подорожей та коштів для того, щоб її купити. 

Отже, зовнішній туризм не користувався великим попитом.  

  

Рис. 5 Питома вага туристів за організаційними формами туризму Вінницької 

області у 2000 р. і 2016р., % 

 

У 2016 році відмічається великий попит серед громадян Вінницької 

області до іноземних поїздок (розквіт зовнішнього міжнародного туризму) – 

63,9 %, тому, як люди вирішили витрачати кошти на дорогий та якісний 

відпочинок в інших країнах. 

І зовсім протилежна ситуація з інтересом іноземців до українського 

туристичного напрямку (зокрема і до Вінницької області, де іноземці зовсім не 

відвідували область), попит іноземних туристів дуже низький. 

Щодо внутрішніх туристів, їх кількість є на середньому рівні (тобто 

інтерес до внутрішнього туризму впав, але попит все ще є) – 36,1 %.  

В табл. 2 представлено кількість суб'єктів туристичної діяльності в 

Вінницькій області та в Україні. 
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Таблиця 2 – Кількість суб'єктів туристичної діяльності в Вінницькій області та 

в Україні, одиниць
5
 

Суб‘єкти 

2015 р. Питома 

вага 

Вінницької 

області в 

Україні, % 

2016р. Питома 

вага 

Вінницької 

області в 

Україні, % 

Україна 
Вінницька 

область 
Україна 

Вінницька 

область 

Юридичні особи - 

всього 
1785 28 1,57 1838 30 1,63 

в т.ч.: туропе-ратори 500 8 1,60 552 7 1,27 
тур-агенти 1228 19 1,55 1222 22 1,80 
суб'єкти, що 

здійснюють 

екскурсійну діяльність 
57 1 1,75 64 1 1,56 

Фізичні особи-

підприємці 
1397 35 2,51 1668 38 2,28 

в т.ч.: тур-агенти 1319 33 2,50 1581 36 2,28 
суб'єкти, що 

здійснюють 

екскурсійну діяльність 
78 2 2,56 87 2 2,30 

 

З даних табл. 2 видно, що кількість суб'єктів туристичної діяльності в 

Вінницькій області та в Україні за досліджуваний період збільшується. Так, в 

2016р. в Україні нараховувалося юридичних осіб 1838 од., а фізичних осіб – 

1668 од., тоді як в Вінницькій області відповідно 30 од. і 38 од. Юридичні 

особи, які займалися туристичною діяльністю в Вінницькій області в 2016 р. 

займають 1,63 % від цілого по Україні, тоді як фізичні особи склали 2,28 %. 

Розглянемо показники роботи суб'єктів туристичної діяльності у 2016 

році в цілому по Україні та Вінницькій області, які представлено в табл. 3. 

Таблиця 3 – Показники роботи суб'єктів туристичної діяльності у 2016 р.
5
 

Показники 
Україна Вінницька область 

тис.грн. % тис.грн. % 

Дохід від надання туристичних послуг 

(без ПДВ, акцизів і аналогічних 

обов'язкових платежів) 

11522520,4 100 13938,4 100 

у т. ч.  від екскурсійної діяльності 39939,5 0,35 445,4 3,19 

сума комісійних, агентських і інших 

винагород 
542977,5 4,71 2643,2 18,9 

Операційні витрати 9144060,3 100 8015,4 100 

у т. ч.  матеріальні витрати 7348522,9 80,36 5274,2 65,8 

витрати на оплату праці 290058,7 3,17 1161,1 14,5 

відрахування на соціальні заходи  61463,3 0,67 239,5 3,0 

суми нарахованої амортизації 26135,3 0,29 84,1 1,0 

інші операційні витрати 1417880,1 15,5 1256,5 15,7 

 

Дохід від надання туристичних послуг в 2016 р. в Вінницькій області 

склав більше 13,9 млн. грн., в тому числі від екскурсійної діяльності – 445, 4 

                                                 
5
 Статистичний бюлетень «Туристична діяльність в Україні у 2016р.» / Державна служба статистики в Україні. 

– К, 2017. – [Електронний ресурс]. –Режим доступу: http://ukrstat.org/uk/druk/publicat/Arhiv_u/15/Arch_td_bl.htm 
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тис.грн. Операційні витрати склали понад 8 млн.грн., з них матеріальні витрати 

складають найбільшу питому вагу і становлять 65,8 % від загальної суми 

витрат, тоді як по Україні цей показник склав понад 80%. Але слід відмітити, 

що питома вага витрат на оплату праці в Вінницькій області сягає понад 14,5 %, 

тоді як по Україні лише 3,17 %. В структурі витрат вагому частину складають 

інші операційні витрати, які в Вінницькій області склали – 15,7 %, а по Україні 

– 15,5 %. Комплексна оцінка ресурсів розвитку туризму здійснюється по 

визначених параметрах. В процесі дослідження складений перелік параметрів 

оцінки ресурсів розвитку «зеленого» туризму та були виявлені параметри 

оцінки, які важливі для туристів і для організаторів туризму в регіоні (табл. 4). 

Таблиця 4 – Параметри оцінки за групами ресурсів розвитку «зеленого» 

туризму 
Група ресурсів Параметри оцінки за групами ресурсів 

з позиції туристів з позиції туроператорів 

Природно кліматичні 

ресурси 

Екологічність Території які знаходяться під 

держав- 

Комфортність природно- ною або місцевою охороною 

кліматичних умов Пам‘ятники природи державного 

та місцевого значення Естетичні якості 

Контрастність (пейзажне Ємкість природних ресурсів 

різноманіття) Степінь туристичного засвоєння 

Туристичне навантаження на 

природні комплекси 

Історико-культурні та 

етнографічні ресурси 

Історична та культурна Значимість об‘єктів 

цінність Технологічність засвоєння 

Насиченість об‘єктами Ємкість культурно- 

Естетичні якості етнографічних ресурсів 

Аттрактивність Степінь туристичного засвоєння 

Технічний стан об‘єктів Туристичне навантаження на 

 культурні комплекси 

Соціально-економічні 

ресурси 

Транспортне сполучення Кадрові та освітні ресурси 

Матеріальні ресурси 

Інвестиційні ресурси 

Управлінські ресурси 

Динаміка туристичного 

попиту 

Туристична пропозиція 

Засоби розміщення 

Підприємства харчування 

Розважально-видовищні 

підприємства 

Санаторно-курортні 

підприємства 

Регіональний тур продукт 

Інформаційні ресурси 

 

І так, маючи такий ресурсний потенціал зелений туризм України та 

зокрема Вінницької області повинен сприяти зміцненню економіки країни, 

наповненню державного бюджету, зросту благополуччя українського народу, 

збереженню історико-культурного спадку, підвищення духовного потенціалу 

суспільства.  

Значною проблемою на сучасному етапі розвитку «зеленого» туризму 

постає питання якості надаваємих послуг та проходження процедури 
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категоризації зелених садиб
6
. Аналіз показав, що зі всієї кількості зелених 

садиб Вінницької області лише 43% відповідають параметрам вищої категорії. 

Інновації в туризмі – це система заходів, які володіють якісною 

новизною та призводять до позитивних зрушень в галузі. 

Інновації в зеленому туризмі визначені як напрямки, в яких присутня  

певна новизна, а також ряд принципів, які ведуть до позитивного стану справ у 

галузі. В «зеленому» туризмі, як ніде, взаємодіють різноманітні структури, такі 

як місцеві органи влади, туристичні компанії, оператори, власники готелів та 

садиб. При комплексних скоординованих діях буде досягнутий позитивний 

ефект в розвитку галузі. 

Один із основних способів залучення споживачів і збільшення свого 

прибутку, є пропозиція йому нового товару. В «зеленому» туризмі цей товар 

може бути новими маршрутами, видами та місцями відпочинку. Однак у кожної 

практично агенції (господаря) існує страх застосування новизни першим, 

вдосконалення механізму роботи з клієнтами. 

«Зелений» туризм є однією з важливих галузей сервісу і це потребує 

сучасних методів і механізмів обслуговування клієнтів. Однак далеко не всі 

застосовують інновації на практиці. Адже інноваційна діяльність 

характеризується високим рівнем невизначеності та ризику, складністю 

прогнозування кінцевих результатів. 

Інновації в «зеленому» туризмі дозволять покращити зайнятість 

населення, забезпечать ріст його доходів. 

Ефективне рішення існуючих проблем дозволить створити нову модель 

росту зеленого туризму в центрі якої буде вдосконалення матеріально – 

технічної бази та впровадження в цю сферу нової техніки і технологій, 

забезпечуючи тим самим ефективну рекламу тур продукту, належну 

інфраструктуру і створення висококваліфікованого персоналу, здатного 

запропонувати якісне обслуговування туристів. 

Інновації в зеленому туризмі направлені на вдосконалення 

інфраструктурних, готельних, рекреаційних культурно-пізнавальних, 

екскурсійних та інших послуг, а також технологій їх реалізації (інтерактивні, з 

використанням комунікаційних, інформаційних та інших видів сучасних 

технологій). Інновації можуть стосуватися як комплексного надання послуг, так 

і концентруватися на індивідуальних складових туристичного продукту
7
. 

В зв‘язку з цим, пропонується для регіональної галузі «зеленого» 

туризму Вінницької області така організаційна інновація як створення в її 

інфраструктурі туристичного консалтингового центру (ТКЦ). Туристичний 

консалтинговий центр – багатопрофільний заклад, мета якого – вдосконалення 

                                                 
6
 Програма добровільної категоризації садиб у сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна 

садиба», затверджена Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні від 6 травня 2008р. 

№46. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.greentour.com.ua/english/category/low 
7
 Кравчук А. О. Сільський туризм як стратегічний напрям диверсифікації операційної діяльності суб‘єктів 

аграрного сектору Одещини / Алла Олексіївна Кравчук // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський 

національний економічний університет; редкол.: В. А. Дерій (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-

поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету ―Економічна думка‖, 2014. – 

Том 18. – № 3. – С. 45-51. – ISSN 1993-0259 
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туристичної діяльності, а основними видами – надання різноцільових 

консалтингових і туристичних послуг. 

На відміну від існуючих та працюючих туристичних інформаційних 

центрів, мета яких - створення системи інформаційного забезпечення 

Вінницького регіону та підсилення маркетингу дестинації, метою створення 

ТКЦ є підтримка підприємств туріндустрії та досягнення якісного ривка в 

розвитку регіонального «зеленого» туризму. При цьому в структурі ТКЦ 

створюються відділ консалтингових послуг та відділ аналітичної роботи. Для 

досягнення поставленої мети необхідно розвивати межах ТКЦ наступні 

напрямки роботи: 

- аналітичне дослідження ринку туризму з наступним внесенням 

пропозицій в стратегію розвитку зеленого туризму в регіоні;  

- здійснення консалтингових заходів, які спрямовані на 

вдосконалення інфраструктури туристичних об‘єктів Вінницького регіону 

(послуги консультантів за різними видами консалтингу: фінансовий, 

юридичний, управлінський), включаючи організацію та проведення тренінгів, 

семінарів тощо, а також індивідуальний консалтинг послуг в галузі туризму; 

- реалізація маркетингових заходів, які направлені на провадження 

регіонального туристичного продукту на ринку наявних та потенційних 

споживачів, зарубіжних та українських фірм, котрі реалізують або планують 

продавати регіональний туристичний продукт. 

Спектр туристичних послуг, котрі пропонує ТКЦ повинен бути 

різноплановим. Можливими перспективними напрямками розробки та 

реалізації специфічних консалтингових послуг в сфері «зеленого» туризму 

можуть бути :  

 маркетинговий консалтинг,  

 бренд – консалтинг,  

 стратегічний консалтинг,  

 інвестиційний консалтинг тощо.  

Безумовно, впровадження комунікаційних, інформаційних та 

туристичних консалтингових послуг – нові актуальні напрямки розвитку тур 

індустрії, які достатньо швидко надають можливість отримати позитивний 

економічний ефект. В той же час, існують відомі напрямки туристичної 

діяльності, які можуть бути новими для Вінницького регіону, але які не 

розвиваються або розвиваються досить повільно, хоча практика вже довела їх 

економічну вигоду. 

Однак, при їх реалізації в Вінницькому регіоні, вони можуть дати 

належний економічний ефект, зокрема: 

 розвиток внутрішнього туризму; 

 пріоритетна підтримка екологічного туризму; 

 реалізація послуг з інтерпретації культурної та природної 

спадщини; 

 брендинг дестинації. 
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Брендинг території - термін, що включає в себе в тому числі дефініцію 

регіонального маркетингу. Маркетинг дестинації може здійснюватися по 

відношенню до Вінницького регіону або туристичному напрямку в питаннях їх 

конкуренції за туристів, інвесторів, жителів. Такий маркетинг оснований на 

стратегічних зв‘язках з громадськістю, який передбачає , що зміна іміджу – 

безперервний, цілісний, системний і широкомасштабний процес, який вимагає 

набагато більшого чим швидка зміна або впровадження логотипу. 

На сьогодні і в зеленому туризмі Вінницької області проявляється 

тенденція перетворення наукових досягнень в інновацію – отримання 

позитивного результату, який достатній для прикладної реалізації. Для 

досягнення реальних результатів в діяльності по розвитку зеленого туризму 

Вінницької області необхідно вивчати нові наукові напрацювання та 

розробляти можливості їх застосування в практичній роботі, на своїй території, 

садибі. Однак, робота по реалізації інновацій повинна бути системна і 

безперервна. Для забезпечення ефективної роботи, динамічного розвитку та 

підвищення конкурентоздатності кожному учаснику туристичного ринку 

необхідно розробити та реалізовувати інноваційну стратегію, визначити 

основні напрямки впровадження нововведень та забезпечення ресурсами для 

досягнення поставленої мети, тобто підготувати інноваційний проект. 

Інноваційний проект – це документ в якому визначені цілі та завдання для 

створення і впровадження інноваційного продукту, який характеризує форми 

управління інноваційною діяльністю, процес її реалізації та комплект 

документів. При плануванні впровадження інновацій необхідно: 

1. поставити завдання по цілям, ресурсам, термінам і умовам 

кожному учаснику; 

2. підготувати обґрунтовані управлінські рішення, котрі враховують 

сприятливі та несприятливі умови; 

3. скоординувати діяльність всіх учасників процесу; 

4. визначити базу та період часу для контролю інноваційного 

процесу. 

Слід відмітити, що інноваційну стратегію суб‘єкту туристичного ринку 

Вінницької області необхідно розробляти в залежності від завдань, які він має 

вирішувати з урахуванням його місця на ринку, спеціалізації діяльності, 

можливих конкурентних переваг, які зможе надати його інноваційний 

потенціал. 

В такому випадку, нововведення обов‘язково дадуть ефект, принесуть 

реальну вигоду не тільки самому суб‘єкту туристичного ринку, але і дестинації 

та туристам, які відвідають об‘єкти тур індустрії Вінницької області. 

Однією з головних складових відпочинкової пропозиції є умови 

проживання. Умови проживання повинні гарантувати можливість зручного 

нічлігу, дотримання особистої гігієни, наявність повноцінного харчування. 

Тому господарям варто керуватися рекомендаціями з категоризації 

«зеленого» житла Української спілки сприяння розвитку «зеленого» туризму. 

Присвоєння категорії житлу, що надається у користування відпочиваючим, дає 

право господареві оселі повідомляти про відповідну якість житлових умов у 
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рекламних засобах Спілки, що сприятиме збільшенню відпочинкового попиту 

та доходів господаря. 

Більшість господарів надають таку послугу, як харчування, яке 

базується на продуктах, вироблених у власному господарстві. Утім, для 

туристів необов'язково готувати окремо, оскільки це є однією з характерних рис 

«зеленого» відпочинку. 

Як правило, більшість відпочиваючих скаржаться на брак інформації 

щодо відпочинку. Отже, надзвичайно важливими є визначники якості 

проживання, такі як інформаційні позначки на дорогах і біля оселі, а також у 

самій оселі. 

Треба довести до свідомості всіх селян Вінницького регіону, що 

організація прийому гостей сприятиме зміцненню їхніх фермерських 

господарств. При цьому зацікавлені селяни більше переймуться проблемами 

збереження сільських ландшафтів та чистоти довкілля. «Зелений» туризм також 

може допомагати лісівництву, урізноманітнюючи джерела його доходів. 

Можливо, що за відсутності дієвої державної політики в цій галузі 

«зелений» відпочинок так і залишиться у напівлегальному статусі, без чіткої 

організаційної структури, без поставленої на належному рівні інформаційно-

маркетингової діяльності, просто як своєрідний додаток до інших напрямків 

туризму. В українських містах є категорії людей, які активно сприймають ідеї 

народження (чи відродження) «зеленого» відпочинку. На сьогодні в Україні 

основні сегменти потенційних споживачів послуг «зеленого» туризму 

утворюють: 

– мешканці промислових центрів (через екологічність цієї форми 

відпочинку); 

– справжні городяни (3–4-те покоління – через екзотичність); 

– шанувальники українських народних традицій (через принади 

«зеленого» способу життя та чистоту довкілля); 

– люди з малим і середнім достатком (через вартість відпочинку у селі). 

Разом із тим, проведені в останні роки за допомогою мас-медіа рекламні 

акції більше уваги звертали на привабливі сторони села, ніж на роботу з 

певними категоріями городян та технолого-економічні аспекти цього 

відпочинку. Отже, потрібно урізноманітнити форми пошуку прихильників 

цього виду відпочинку, якомога швидше створити механізм, що дозволить 

забезпечити реальних відпочиваючих для сіл Вінницького регіону. 

Важливим є також налагодження тіснішої взаємовигідної співпраці з 

турфірмами, які можуть сприяти активізації руху іноземних туристів у села з 

метою короткотривалого відпочинку, ознайомлення з традиціями, участі у 

фестивалях і «зеленого»сподарських роботах. Але якщо власники гостинних 

«зелених» садиб не зроблять зустрічних кроків щодо облаштування житла, 

забезпечення його санітарно-гігієнічного стандарту, благоустрою села, 

впорядкування привабливих місць, то відпочинок на сільських територіях 

Вінницького регіону не зрушиться з місця. 

Сильні сторони Вінницької області як території, сприятливої для 

розвитку «зеленого» туризму: 
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– переважно чисте та безпечне довкілля; 

– гарні краєвиди, багаті флора та фауна; 

– наявність річок, ставків, озер, лісів; 

– багатство історико-культурних пам'яток; 

– невелика ціна на проживання та харчування; 

– збережені сільські традиції; 

– гостинність населення. 

Слабкі сторони Вінницької області, що можуть заважати розвитку 

«зеленого» туризму: 

– низька якість нічліжної бази; 

– відсутність достатньої практичної туристичної інформації про регіон; 

– незнання господарями іноземних мов; 

– не надто привабливий імідж України в цілому та Вінницької області в 

очах іноземців; 

– недостатньо розвинута інфраструктура; 

Потенційні можливості та вигоди від розвитку «зеленого» туризму в 

Вінницькій області: 

– розвиток «зеленого» туризму значно збільшить доходи селян, що 

поліпшить економічний розвиток сіл; 

– збільшиться зайнятість «зеленого» населення; 

– приїзд туристів сприятиме кращому збереженню культурно-

історичних пам'яток регіону; 

– будуть створюватися нові робочі місця в сфері обслуговування, 

медицини, транспортній мережі, які зможуть надати роботу і випускникам 

вищих та середніх навчальних закладів. 

Виходячи з огляду сильних та слабих сторін для подальшого розвитку 

«зеленого» туризму Вінницької області необхідно: 

– провести категоризацію відпочинкових осель; 

– розробити анімаційні заходи для збільшення тривалості перебування 

відпочиваючих у сільських оселях; 

– налагодити обмін досвідом з іншими областями, де накопичено 

чималий практично-господарський досвід розвитку «зеленого» туризму; 

– регулярно проводити тренінги для господарів гостинних «зелених» 

садиб та сільських працівників, задіяних в агротуристичному сервісі; 

– створити веб-сторінку про «зелений» туризм з каталогом усіх 

гостинних «зелених» садиб Вінницької області ; 

– розробити комп'ютерну систему резервування місць; 

– розробити заходи з покращення іміджу Вінницької області як місця 

відпочинку, оздоровлення й духовного збагачення, зокрема такі, як публікація 

рекламних проспектів, виступи у засобах масової інформації, проведення 

різноманітних рекламних акцій тощо. 

Водночас перспективи розвитку «зеленого» відпочинку у Вінницькій 

області виглядають потенційно сприятливими з огляду на наявність значних 

рекреаційних ресурсів. Зокрема, розквіт «зеленого» відпочинку має відбуватися 

при активній співпраці з рекреаційними природно-заповідними установами 
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Вінницької області. На загальнодержавному, регіональному та місцевому 

адміністративних рівнях треба пам'ятати, що підтримка «зеленого» туризму – 

це підтримка «зеленого» населення і «зеленого» господарства в цілому. 

Насамкінець, зазначимо, що лише «зелений» туризм у сучасних 

економіко-демографічних умовах здатний реально допомогти малим 

поселенням Вінницької області вижити, адже саме малі села своєю 

специфічністю притягують відвідувачів. 

За розробленим методичним підходом комплексна оцінка ролі 

«зеленого» туризму в економічному потенціалі підприємств аграрної сфери 

Вінницької області проводилась за чотирма групами домінантних критеріїв: 

природно-кліматичні ресурси, історико-культурні та етнографічні ресурси, 

соціально-економічні ресурси.  

Аграрний сектор Вінницької області є одним з найпотужніших у складі 

України. Загальна площа сільськогосподарських угідь області становить більше 

2 млн. га. Загальна просторова потужність «зеленого» туризму області 

вимірюється площею, що дорівнює 1090 кв. км. 

Найцікавіші історико-культурні місця і пам'ятники: Немирівське 

скіфське городище; Державний історико-культурний заповідник «Буша»;· 

Вінницький обласний краєзнавчий музей;· Ставка Гітлера «Вервольф»;· музей-

садиба М. І. Пирогова;· літературно-меморіальний музей М. М. 

Коцюбинського;· дерев'яні церкви Миколи (1746 р.) і Юрія (1726 р.);· комплекс 

укріплених монастирських будівель «Мури» у м. Вінниці (XVII-XVIII ст.);· 

Меморіальний комплекс-музей Д. К. Заболотного;· Пам'ятник другої світової 

війни, с. Дзигівка;· залишки замку в Шаргороді (XVI ст.);· руїни замків у Бару, 

Озаринцях, Селищі, Хмільнику;· літературно-меморіальні музеї . Найбільш 

популярним серед екскурсантів та туристів Вінниччини є фонтан «Roshen». 

Разом з тим, оцінка ролі «зеленого» туризму в економічному потенціалі 

суб‘єктів аграрного бізнесу показала, що на сучасному етапі його питома вага 

залишається незначною. Так, співвідношення виручки від надання «зелених» 

послуг та сукупного доходу від здійснення господарської діяльності суб‘єктами 

агарного сектору становить 1:0,07, співвідношення кількості персоналу, 

зайнятого в сільському туризмі і працівників, які задіяні у сфері аграрного 

виробництва, складає 1:0,01. Дослідженнями встановлено, що диференціація 

господарської діяльності суб‘єктів аграрного сектору в напряму розвитку 

«зеленого» туризму дає позитивний ефект. Рівень рентабельності аграрних 

формувань, які протягом 2014-2016рр. надавали «зелені» послуги, є вищим, ніж 

в традиційних сільськогосподарських підприємствах. 

Основними джерелами інвестицій зелених сільських садиб залишаються 

власні кошти (52,9%). Дослідженнями встановлено, що відносна дешевизна та 

креативний підхід до механізму організації «зеленого» туризму потенційно є 

джерелом надходження інвестиційних ресурсів, інструментом забезпечення 

самозайнятості сільського населення, підвищення рівня доходів і якості життя. 

Підвищення рівня інноваційності розвитку зеленого туризму Вінницької 

області об‘єктивно має ґрунтуватись на ключових класифікаційних ознаках 

інновацій в даній галузі, в якості яких визначені: джерело інновацій; вид 
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інновацій; ступінь їхньої новизни широта впливу, масштабність, зв‘язність та 

інвестиційна наповненість. З урахуванням специфіки становлення й розвитку 

«зеленого» туризму в Вінницькій області в якості перспективних напрямів 

впровадження інновацій у практику господарювання зелених садиб мають 

стати: 1) концепція екоменеджменту; 2) електронний туризм; 3) використання 

кризових інновацій; 4) сегментація ринку та поява «нішевих» спеціалізованих 

послуг і «зелених» турпродуктів у сільській місцевості; 5) активізація 

маркетингу туристичних дестинацій. 

З метою організаційного забезпечення процесів інноваційних 

перетворень галузі «зеленого» туризму запропоновано створення туристичного 

консалтингового центру, мета якого полягає у вдосконаленні туристичної 

діяльності, а основними видами – надання різноцільових консалтингових і 

туристичних послуг, що забезпечать якісний ривок в розвитку регіонального 

«зеленого» туризму. 

Перспективними напрямами розробки та реалізації специфічних 

консалтингових послуг в сфері «зеленого» туризму мають стати: 

маркетинговий консалтинг, бренд – консалтинг, стратегічний консалтинг, 

інвестиційний консалтинг, брендинг та маркетинг-дестинації. Для подальшого 

розвитку «зеленого» туризму Вінницької області необхідно: 

– провести категоризацію відпочинкових осель
8
; 

– налагодити обмін досвідом з іншими областями, де накопичено 

чималий практично-господарський досвід розвитку «зеленого» туризму; 

– регулярно проводити тренінги для господарів гостинних «зелених» 

садиб та сільських працівників, задіяних в агротуристичному сервісі; 

– створити веб-сторінку про «зелений» туризм з каталогом усіх 

гостинних «зелених» садиб Вінницької області ; 

– розробити комп'ютерну систему резервування місць; 

– розробити заходи з покращення іміджу Вінницької області як місця 

відпочинку, оздоровлення й духовного збагачення, зокрема такі, як публікація 

рекламних проспектів, виступи у засобах масової інформації, проведення 

різноманітних рекламних акцій тощо. 

Водночас перспективи розвитку «зеленого» відпочинку у Вінницькій 

області виглядають потенційно сприятливими з огляду на наявність значних 

рекреаційних ресурсів. Зокрема, розквіт «зеленого» відпочинку має відбуватися 

при активній співпраці з рекреаційними природно-заповідними установами 

Вінницької області. На загальнодержавному, регіональному та місцевому 

адміністративних рівнях треба пам'ятати, що підтримка «зеленого» туризму – 

це підтримка «зеленого» населення і «зеленого» господарства в цілому. 

Насамкінець, зазначимо, що лише «зелений» туризм у сучасних 

економіко-демографічних умовах здатний реально допомогти малим 

поселенням Вінницької області вижити, адже саме малі села своєю 

специфічністю притягують відвідувачів. 

                                                 
8
 Програма добровільної категоризації садиб у сфері сільського зеленого туризму «Українська гостинна 

садиба», затверджена Спілкою сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні від 6 травня 2008р. 

№46. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.greentour.com.ua/english/category/low 
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2.4. ЛІКУВАЛЬНІ САПРОПЕЛЕВІ ГРЯЗІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ ВИКОРИСТАННЯ У САНАТОРНО-КУРОРТНОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ 
*
 

 

У міру вивчення та дослідження рекреаційних ресурсів Українського 

Полісся стає зрозуміло, що регіон має високий рекреаційний і бальнеологічний 

потенціал за рахунок природних лікувально-оздоровчих ресурсів, що 

включають місцевості зі сприятливим мікрокліматом, естетичними 

ландшафтами, озерними комплексами та їх узбережжями, лісами, джерелами 

мінеральних вод і родовищами лікувальних грязей, тощо. Наявність сучасних 

санаторно-курортних закладів та туристичної інфраструктури створює значні 

передумови для розвитку рекреації та лікувально-оздоровчого чи медичного 

туризму здатного забезпечити лікувально-профілактичні потреби населення. У 

санаторіях, косметичних і SPA-центрах зростає популярність різних масажів, 

обгортань, аплікацій, тощо із застосуванням пелоїдів. Особливу наукову 

зацікавленість у цьому аспекті становлять сапропелеві лікувальні грязі, за 

балансовими запасами яких Рівненщина посідає друге місце в Україні  

(геологічні запаси оцінені у 14 млн. т)
1
. Порівняно з іншими грязями вони 

мають більш високу пластичність, теплоємність, повільну тепловіддачу, 

зручність зберігання, транспортування та можливість застосування без 

особливих засобів та навичок у домашніх умовах. 

Сапропель (грец. sapros – гнилий, pelos – мул) – органо-мінеральні 

колоїдні донні відклади озер, із вмістом органічної речовини не менше 15 %, а 

також неорганічні компоненти біогенного, хемогенного і теригенного 

характеру
2
. Сапропелі в природному стані – це багатокомпонентні 

полідисперсні системи. У них виділяють три головні складові: воду (від 60 % до 

97 %), зольну частина (пісок, глина, карбонати, фосфати, кремнезем, сполуки 

заліза та ін.) і органічну речовину дуже складного і неоднорідного складу. 

Сапропель відноситься до поновлюваних природних ресурсів. Процеси його 

накопичення тривають і в даний час, причому для багатьох водойм вони носять 

прогресуючий характер.  

Згідно з усталеною класифікацією (табл. 1), сапропелі поділяються на 

три типи: біогенний, кластогенний, змішаний. Типи у свою чергу розділені на 

класи сапропелів: органічний, кремнистий, органо-силікатний, силікатний, 

карбонатний і залізистий. У назві виду відображено склад органічної та 

мінеральної частин, їх співвідношення і походження. Усього виділяється 14 

видів. Для кожного виду сапропелю даються кількісні показники зольності, 

вмісту оксиду кальцію і заліза, складу органічної речовини й визначається 

типологічна характеристика водойми, у якій нагромаджується певний вид 

сапропелю.  

                                                 
*
 Автори Ільїн Л.В., Пасічник М.П. 

1
 Справочник ресурсов сапропеля Украины по состоянию на 1.01.1993 г. Кн. 1. Волынская область. – К. : ГГП 

«Севукргеология», 1994 а. – 194 с. 
2
 Ільїн Л.В. Озерознавство. Українсько-російський тлумачний словник. Поняття і терміни. – Луцьк: РВВ 

«Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки, 2000. – 118 с. 
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                                 Таблиця 1 – Класифікація сапропелю
3
 

Т
и

п
 

Клас Вид 

Діагностичні ознаки виду 

Зола, % 

Вміст 

оксидів, % 
Біотичний і 

мінералогічний 

склад, % CaO Fe2O3 

Б
ІО

Г
Е

Н
Н

И
Й

 

Органічний 

Протококовий <30 <8 <5 протококові >35 

Ціанофіційний <30 <8 <5 ціанофільні >35 

Змішано-

водоростевий 
<30 <8 <5 сума водоростей >35 

Торф‘яний <30 <8 <5 вищих рослин >35 

Зоогеново-

водоростевий 
<30 <8 <5 тварин >15 

Кремне-

земнистий 
діатомовий <65 <8 <5 діатомові >35 

К
Л

А
С

Т
О

Г
Е

Н
Н

И
Й

 

Органо-

силікатний 

Органо-піщаний 31–65 <8 <5 органічні залишки 40 

Діатомово-піщаний 31–65 <8 <5 
кварц 30 

діатомові 20 

Органо-глинистий 31–65 <8 <5 

органічні залишки 40 

глинисті матеріали 

>30 

Діатомово-

глинистий 
31–65 <8 <5 

діатомові 20 

глинисті матеріали 

>30 

Силікатний 

піщаний 65–85 <8 <10 кварц 30-50 

глинистий 65–85 <8 <10 
глинисті мінерали 

30-50 

З
М

ІШ
А

Н
И

Й
 

Карбонатний 

Органо-вапняковий 31–65 8–20 <10 
органічні залишки 40 

кальцит до 20 

Глинисто-

вапняковий 
31–65 8–20 <10 глинисті мінерали 30 

Вапняковий 31–65 <20 <10 

органічні залишки 

15-20 

кальцит 20-40 

Залізистий 

Органо-залізистий 31–65 8–20 5–10 

органічні залишки 

15–20 

лімоніт 5-10 

Вапняково-

залізистий 
31–65 <8 5–10 

кальцит > 20 

лімоніт 5–10 

Лімонтовий 

сульфідний 
31–65 <8 10 

лімоніт >10 

піріт, марказит 10 

 

Залежно від діагностичних та типологічних ознак органо-мінеральної 

сировини виділяють основні напрями використання сапропелю: біогенні види 

сапропелю можуть використовуватись в якості органічного добрива, кормових 

добавок (крім торф‘янистого), лікувальних грязей, для виробництва 

будівельних матеріалів, клеючих розчинів; кластогенні види (органо-силікатні 

класи) рекомендується використовувати якості добрив та лікувальних грязей; 

змішані типи сапропелю рекомендується використовувати в якості кормової 

                                                 
3
 Инструкция по разведке озерных месторождений сапропеля. – М. : Геолторфразведка, 1975. – 67 с. 
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добавки для тварин та в якості меліоранта для нейтралізації кислих ґрунтів. У 

рекреації сапропелі застосовуються в якості лікувальних грязей та косметичних 

препаратів. Використовуються низькозольні органічні сапропелі з умістом 

амінокислот і карбонових кислот, мінеральних макро- і мікроелементів, 

фізіоактивних гумінових речовин
4
.  

У природному заляганні сапропелі мають желеподібний вигляд. Колір їх 

чорний, коричнеий, сірий, темно-маслиновий, сіро-жовтий, блакитнуватий і 

рожевий до червоного. Він засвідчує присутність певних органічних і 

неогранічних складників: чорний – заліза, сірий – глини або вапна, оливковий – 

хлорофілу, блакитнуватий – вівіаніту, рожевий – каротину або марганцю. 

Звичайно сапропелі не мають запаху, лише деякі різновиди пахнуть 

сірководнем. Реакція середовища сапропелів – від слабокислої до слаболужної 

(рН = 4,2–8,2). Їх фізичні властивості: щільність – 1,4–2,7 г/см
3
; питома 

поверхня – 1100–3200 м
2
/кг; природна вологість – 72–98 %; вологоємність – 78–

87 %; об‘ємна маса – 1090–1170 кг/м
3
; дисперстність – 50–250 мкм; 

гідролітична кислотність – 30–50 мг. екв/100 г; ємність поглинання – 60–75 мг. 

екв/100 г; сума обмінних основ – 90–200 мг. екв/100 г; ступінь насиченості 

основами – 64–80 %
5
. Подібний склад і властивості сапропелю значно 

знижують їх хімічний вплив при процедурах, обумовлюючи лікувальну дію 

сапропелю, в основному, їх тепловим ефектом. При оцінці лікувальних і інших 

властивостей сапропелів найбільш важливі їх фізичний стан і хімічний склад, 

найбільшу зацікавленість бальнеологів викликають біологічні компоненти 

пелоїдів. Це вітаміни, амінокислоти, мікроелементи, гумусові речовини, 

ферменти, які є похідними мікроорганізмів. Порівняно з іншими лікувальними 

грязями вони мають більш високу пластичність, теплоємність, повільну 

тепловіддачу, зручність зберігання, транспортування та можливість 

застосування без особливих знань та навичок
6
. 

Родовища озерного сапропелю в Україні активно досліджувалися 

фахівцями Київської геологорозвідувальної експедиції. Докладні 

цілеспрямовані дослідження були зумовлені планами меліоративного освоєння 

Полісся, яке потребувало здійснення постійного діючого водно-стокового 

моніторингу озер. Обліковано 308 родовищ сапропелю у Волинській (190), 

Рівненській (37), Сумській (55), Харківській (22), Чернігівській (2) і Київській 

(2) областях
7
. Проте, на сьогодні сапропель залишається ще не затребуваною 

сировиною. В Україні видобуток здійснюється лише на трьох родовищах, два з 

них у Волинській та одне у Київській областях. Результати дослідження 

озерних сапропелів Українського Полісся наводяться в працях Л. В. 

                                                 
4
 Грязи лечебные сапропелевые : каталожный лист продукции № 8035 ТУ РБ 100217946.001-2000, BY 

5
 Металічні і неметалічні корисні копалини України. Т ІІ. Неметалічні корисні копалини / Гурський Д.С., 

Жсипчук К. Ю., Калінін В. І. та ін. – К. : Центр Європи, 2006. – 552 с. 
6
 Антонов И. П. Основные итоги и перспективные вопросы лечебного использования сапропелевых грязей / И. 

П. Антонов, Э. С. Кашицкий, И. С. Сикорская // Проблемы использования сапропеля в народном хозяйстве. – 

Минск: Б.и., 1981. – С. 146–148. 
7
 Справочник ресурсов сапропеля Украины по состоянию на 1.01.1993 г. Кн. 1. Волынская область. – К. : ГГП 

«Севукргеология», 1994 а. – 194 с. 
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Ільїна
8,9,10,11,12,13

, М. Й. Шевчука
14

 та інших
15,16,17

. Однак, наявні дослідження 

потребують цілісного узагальнення про структуру запасів та їхній якісний 

склад з метою їх використання у санаторно-курортних закладах. 

Територія Рівненської області характеризується достатньою вивченістю 

родовищ сапропелю. З 80-их років ХХ ст. різними стадіями геологічних 

розвідок оцінено 37 озерних родовищ сапропелів, загальною площею – 12,41 

км
2
. У них за категорією А+С2 розвідано 13900 тис. т сапропелю, що становить 

14,3 % від загальноукраїнських запасів. До балансових належить 8381,3 тис. т, 

що становить 60,3 % від розвіданих. Пошуково-оцінювальні роботи виконані на 

18 озерах, у яких розвідано 7012,8 тис. т  сапропелю за категорією С2. До 

балансових запасів належить 2151,9 тис. т, або 30,7 %. Загальна кількість 

розвіданих запасів сапропелю за категорією А становить 6887,2 тис. т, із яких 

6229,2 тис. т, або 90,4 % належать до балансових. На 13 озерах до прогнозних 

ресурсів віднесено 1231,0 тис. т сапропелю
18

. Розвідані запаси сапропелю 

вивчені в основному з метою сільськогосподарського його використання – на 

придатність в якості добрив і добавки в корми тварин. Детальних 

бальнеологічних розвідок і комплексних робіт на родовищах фактично не 

проводилося.  

Згідно фондових матеріалів ДП «Українська геологічна компанія» запаси 

сапропелю наявні у межах шести адміністративних районів Рівненщини. 

Найбільше розвіданих родовищ у Зарічнянському адміністративному районі. За 

категорією розвідки А+С2 тут виявлено 7672,2 тис. т сапропелю, що становить 

55,2 % від розвіданих. В інших районах області запаси сапропелю значно менші 

і лише у Володимирецькому, Дубровицькому та Костопільському 

адміністративних районах перевищують 1 млн. т (табл. 2). Під родовищем 

                                                 
8
 Ільїн Л. В.  Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 1: Природничо-географічні основи дослідження 

та регіональні закономірності / Л. В. Ільїн. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 

316 с.   
9
 Ільїн Л. В.  Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2-х т. Т. 2: Регіональні особливості та оптимізація / Л. В. 

Ільїн. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки, 2008. – 400 с. 
10

 Ильин Л. В. Водоемы замедленного водообмена Украины: ресурсы и проблемы рационального 

использования / Л. В. Ильин // Прикладная лимнология. – 2002. – Вып. 3. – С. 265–271. 
11

 Ilyin L. V. Geochemical peculiarities of bottom sediments in polytypic lakes of Ukrainian Polissya / Leonid Ilyin // 

Limnological Review. – 2002. – Vol. 2. – P. 155–163 
12

 Ilyin L.V. The lake-swamp complexes of Volyn Region / L. V. Ilyin, O. V. Ilyina // Lakes and artificial water 

reservoirs-functioning, revitalization and protection. – Sosnowiec: University of Silesia, 2004. – C. 71–76. 
13

 Ilyin L. V. The resource appraisal of the pools of slow water exchange of Ukraine / L. V. Ilyin // Limnological 

Revier. – 2001. – Vol. 1. – P. 137–141 
14

 Шевчук М. Й. Сапропелі України: запаси якість та перспективи використання / М. Й. Шевчук. – Луцьк: 

Надстир‘я, 1996. – 384 с. 
15

 Пасічник М. П. Озеро Велика Близна: лімнолого-географічний аналіз / М. П. Пасічник, О. В. Ільїна // 

Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Географічні науки. – 

2017. – Вип. 8. – С. 26–33. 
16

 Ільїна О. В. Озерний сапропель Волинської області: ресурси та перспективи використання у рекреаційно-

курортній діяльності / О. В. Ільїна, М. П. Пасічник, Н. В. Пасічник // Географія та туризм: Наук. зб. / Ред. кол.: 

Я. Б. Олійник (відп. ред.) та ін. – К. : Альфа-ПІК, 2016. Вип. 35. – С. 115–124. 
17

 Пасічник М. П. Оцінка рекреаційної придатності озерних відкладів за вмістом 
137

Cs / М. П. Пасічник // 

Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. 

конф. (15 грудня 2016 р.) / відп. ред. доц. Н. В. Коленда. – Луцьк, 2016. – С. 376–377. 
18

 Шевчук М. Й. Сапропелі України: запаси якість та перспективи використання / М. Й. Шевчук. – Луцьк: 

Надстир‘я, 1996. – 384 с. 
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сапропелю слід розуміти геологічне формування озерного генезису, складене з 

нашарувань сапропелю понад один метр, експлуатація якого економічно 

вигідна
19

. За умовами залягання розрізняють відкриті й поховані сапропелеві 

відклади. До відкритих належать відклади сучасних водойм, процес 

нагромадження відкладів яких відбувається і тепер. Поховані залягають 

головним чином під торфовими покладами, іноді під мінеральними 

відкладами
20

. У багатьох озерних родовищах наповненість улоговини 

відкладами сягає 90 %
9
. 

      Таблиця 2 – Вивченість озерних родовищ сапропелю Рівненської області 
(узагальнено за фондовими матеріалами ДП «Українська геологічна компанія») 

Адміністративні 

райони 

Кількість 

розвіданих 

родовищ 

% до 

розвіданих по 

області 

Геологічні 

запаси 

сапропелю,  

тис. т 

% до загальних 

розвіданих по 

області 

Володимирецький 10 27 1959,5 14 

Дубровицький 7 19 1973,0 14 

Зарічнянський 14 38 7672,2 55 

Костопільський 1 3 1218,2 9 

Рокитнянський 2 5 223,5 2 

Сарненський 3 8 853,0 6 

Усього 37 100 13900,0 100 

 

Розвідані балансові запаси сапропелю кластогенного типу – найбільші і 

становлять 3876,6 тиc. т або 46,3 % від загальної кількості по області; 

змішаного – 3832,0 тис. т (45,7 %), біогенного – 672,5 тис. т (8 %).  

Кластогенний тип сапропелю складають такі його види: органо-мінеральний – 

1732,4 тис. т, органо-глинистий – 1940,7 тис. т, діатомово-глинистий – 61,5 тис. 

т. Причому сапропелі кластогенного типу найбільше поширені у 

Зарічнянському та Володимирецькому адміністративних районах. Менш 

поширений у Рівненській області  сапропель змішаного типу, який 

представлений органо-вапняковим видом – 262,0 тис. т; глинисто-вапняковим – 

1019,9 тис. т; вапняковим – 608,3 тис. т; органо-залізистим видом – 1949,8 тис. 

т. Запаси сапропелю біогенного типу в регіоні найменші. Вони представлені 

такими видами: змішано-водоростевим – 280,2 тис. т; торф‘янистим – 226,3 тис. 

т; зоогенно-водоростевим – 166,0 тис. т
7
. Найбільше таких видів розвідано у 

Володимирецькому адміністративному районі – 570,8 тис. т (табл. 3). 

Серед розвіданих озерних родовищ сапропелю переважають невеликі 

родовища площею до  0,5 км
2
, або 70 % від загального числа родовищ. Решту 

становлять озерні родовища площею 0,5–1,0 км
2
. Площа найбільшого не 

перевищує 5,0 км
2
 (оз. Нобель – 4,55 км

2
). Потужність глибини сапропелю 

коливається в широких межах (від 0,64 м у оз. Ніжиця до 7,70 м у оз. 

Стрільське), при цьому усереднена глибина становить – 3,89 м. Найбільші 

                                                 
19

 Березовский Н. И. Торфяные и сапропелевые местороджения / Н. И. Березовский, Б. В. Курзо, В. М. Слыш. – 

Белорусский национальный технический университет, Кафедра «Горные машины». – Минск : БНТУ, 2011. – 56 

с. 
20

 Штин С. М. Озерные сапропели и их комплексное освоение / С. М. Штин. – М.: Издательство Московского 

государственного горного университета, 2005. – 373 с. 
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запаси сапропелю розвідані у озерах Нобель (4308,0 тис. т), Мар‘янівське 

(1218,2 тис. т), Островське (700,4 тис. т) та Сосне (555,7 тис. т) Зарічнянського 

адміністративного району, озерах Острівське та Луко (513,0 тис. т) 

Володимирецького адміністративного району, озері Верхнє (792,4 тис. т) 

Дубровицького адміністративного району та озерному родовищі Карасин  

(510,1 тис. т) Сарненського адміністративного району. 

Таблиця 3 – Розподіл балансових запасів сапропелю за видами в Рівненській 

області 

(узагальнено за фондовими матеріалами ДП «Українська геологічна компанія») 

Адміністратив

ні 

райони 

Тип сапропелю, тис. т 

біогенний кластогенний змішаний 
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Володимирецький 154,8 
108,

0 
166,0 

142,

0 
34,0 

1060,

7 
– – – – 284,0 

Дубровицький – – – – 391,4 361,3 – – – – 700,5 

Зарічнянський 121,4 17,3 – – 
1095,

1 
78,0 – 262,0 402,0 – 834,3 

Костопільський – – – – – – – – 608,9 
609,

3 
– 

Рокитнянський – 
101,

0 
– – – 61,0 61,5 – – – – 

Сарненський – – – – 211,9 379,7 – – – – 131,0 

 

Більшість родовищ мають середню потужність відкладів до 5 м, і лише 7 

родовищ 5 метрів і більше. В залежності від морфогенетичних особливостей 

озерного родовища і природних умов, речовинний склад сапропелю може 

сильно різнитися. Як засвідчують результати геологорозвідувальних робіт, 

навіть у межах одного озера іноді нараховується до кількох видів сапропелю. 

Відклади  із зольністю до 30 % наявні у родовищах озер Біле (16,6 %), 

Журавлине (20,8 %), Двірське (22,1 %), Запрудське (22,4 %), Заозір‘є (26,8 %), 

Кримно (28,1 %), Бухово (30,0 %) та Велике ІІ (30,0 %). У двох родовищах 

присутні поклади високозольного сапропелю (А ≥ 65 %) – у оз. Задовж‘є – 71,5 

% та в оз. Нобель – 75,9 %. Специфічною особливістю сапропелю є його високе 

водонасичення у природному стані. Вологість сапропелю змінюється у значних 

межах, від  79,0 % (оз. Нобель) до 95,0 % (оз. Біле), що обумовлено вмістом 

органічної речовини і хімічного складу. Реакція середовища (рН) у більшості 

донних відкладів регіону є слабокислою. Максимальна кислотність відмічена у 

сапропелях оз. Велике Почаївське (рН – 4,4). 

Сапропель хоча і є цінною сировиною, проте має і негативний вплив на 

екологічний стан озер, так як при його нагромадженні виникають процеси 

евтрофікації, в результаті яких водойми втрачають здатність до самоочищення і 

заболочуються
14

. Згідно розрахункових даних об‘єм донних відкладів значно 

перевищує об‘єм води в озерних родовищаї Оскуп‘є, Журавлине, Миляч, 
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Оріхове, Бухово, Мар‘янівське та Карасин. Ці водойми перебувають на 

дистрофній стадії розвтку (коефіцієнт заповнення улоговини сапропелем > 

0,80). У решті водойм активно проходять процеси евтрофікації, зокрема у 14 

озерах улоговина на 60 % і більше заповнена донними відкладами. Екосистеми 

таких озер досягли природної деградації. Єдиним у таких ситуаціях вбачаємо 

заходи по екскавації сапропелю, для зменшення його біогенного впливу на 

водойму. Освоєння озерних родовищ сапропелю сприятиме відновленню 

водно-стокового режиму водойми і забезпечить сировиною різноманітні галузі 

економіки. Рентабельними для промислового освоєння є водойми площею до 

0,5 км
2
, глибиною води до 4 м та середньою товщею сапропелю більше 1,5 м

20
 

(табл. 4). 

Слід зауважити, що озерні родовища Оскуп‘є, Журавлине, Миляч, 

Оріхове, Бухово, Мар‘янівське та Карасин потребують невідкладного повного 

або часткового очищення від донних відкладень. В цьому випадку видобуток 

сапропелю призведе до поліпшення екологічної обстановки – поглиблення 

улоговини озера, а отже, поліпшить водно-стоковий, гідрохімічний і біотичний 

режим озера
9
. Способи добування сапропелевих відкладів залежать від 

особливостей родовища. Загалом технологія включає такі операції: екскавація 

сапропелю, транспортування його до місця сушки, зневоднення та подальша 

обробка. Існують такі технології добування сапропелю: 

- землерийними машинами при попередньому осушені водойми; 

- болотними екскаваторами – з-під шару торфу; 

- гідро механізований спосіб у чеки, або кольматація на берег озера; 

- грейферний спосіб; 

- механізований спосіб із допомогою шнекових пристроїв; 

- ковшово-елеваторний спосіб
14

. 

Сапропелі досліджуваного регіону за своїм речовинним складом і 

властивостями мають широкий спектр застосування в багатьох галузях 

економіки. Зокрема, середні вмісти біофільних елементів і сапропелях вищі, 

ніж в ґрунтах і воді. У складі органічної частини наявні біотично активні 

речовини – гумінові кислоти, вітаміни. Фахівці пов‘язують лікувальну дію 

пелоїдів з їх хімічним складом і в першу чергу роглядають окремі компоненти 

грязі. Елементний склад органічної маси сапропелю складається з вуглецю 53–

60 %, кисню 30–36 %, водню – 6–8 % і сірки 1,5–2,5 %
19

. Уміст азоту сягає 4–6 

%. Сапропелі Українського Полісся на 1 кг сухої речовини вміщують до 20 мг 

марганцю, 10 мг – міді, 0,5 мг – кобальту, 0,2 мг цинку
8
. Уміст фосфору в 

сапропелях коливається від 0,05 % до 7 % (на суху речовину у перерахунку на 

P2O5). Головними джерелами надходження кальцію у донні відклади є процеси 

хімічного вивітрювання та розчинення мінералів, переважно вапняків, 

доломітів, гіпсу, кальцієвмісних силікатів, та ін. У водоймах, на водозборах 

яких широко розвинені вапнякові породи, кальцит може складати основну 

фракцію відкладів
21

. 

                                                 
21

 Даувальтер В. А. Геоэкология донных отложений озер / В. А. Даувальтер. – Мурманск : Изд-во МГТУ, 2012. 

– 242 с.  
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Таблиця 4 – Озерні родовища сапропелю Рівненської області 

(укладено за фондовими матеріалами ДП «Українська геологічна компанія») 

Назва озера 
Площа,  
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рН 

у % на суху речовину 

СаО Fe2O3 

Володимирецький адміністративний район 

Велике ІІ 0,27 1,71 0,75 5,26 308,0 91 30,0 6,03 1,65 1,12 

Луко 0,85 1,41 0,75 4,18 513,0 91 41,0 6,12 2,67 4,20 

Мале 0,05 1,15 0,75 3,44 51,0 91 35,7 6,24 1,98 5,28 

Островацьке 0,76 1,51 0,73 4,15 577,0 91 39,0 6,52 1,96 5,10 

Озеро 0,23 4,60 0,50 4,61 351,7 85 57,0 5,98 1,80 1,42 

Запрудське  0,10 2,65 0,58 3,62 60,4 92 22,4 5,60 1,60 1,10 

Воронки 0,20 2,83 0,34 1,48 29,5 91 30,0 5,10 1,40 0,80 

Журавлине 0,02 0,66 0,85 3,80 6,8 95 20,8 5,10 2,10 1,10 

Двірське 0,05 1,98 0,66 3,89 22,0 94 22,1 4,80 1,10 1,50 

Кримно 0,03 3,14 0,68 6,80 40,5 94 28,1 5,10 1,40 1,10 

Дубровицький адміністративний район 

Верхнє 0,47 2,10 0,72 5,59 792,4 86 57,6 6,02 1,87 10,86 

Озерське 0,54 1,80 0,71 4,38 413,1 92 49,3 5,04 1,19 3,85 

Сомине 0,20 3,30 0,54 3,96 186,1 90 51,0 5,00 1,10 9,24 

Миляч 0,13 0,90 0,81 3,81 103,4 91 52,6 6,20 2,08 9,67 

Вел. Почаївське 0,52 2,55 0,59 3,71 363,0 91 36,8 4,40 0,90 2,50 

Мал. Почаївське 0,25 0,63 0,59 0,92 28,4 94 34,2 5,10 2,00 2,60 

Оскуп‘є 0,04 0,47 0,93 5,95 86,6 86 46,7 6,30 2,60 17,50 

Зарічнянський адміністративний район 

Оріхово 0,04 0,80 0,85 4,68 167,0 90 33,6 6,70 2,38 4,93 

Осовітське 0,28 2,14 0,63 3,72 262,0 83 47,1 7,41 28,32 1,09 

Любитівське 0,27 2,10 0,66 4,03 366,0 86 48,2 6,09 2,03 1,77 

Бухово 0,08, 1,00 0,81 4,38 68,6 93 30,0 6,57 3,44 3,35 

Сосне 1,08 1,77 0,55 2,15 555,7 86 53,4 7,13 10,56 4,13 

Омит 0,25 1,30 0,75 4,02 220.4 87 46,8 7,00 7,98 9,82 

Засвітське 0,74 6,80 0,25 2,22 28,7 90 46,7 6,20 1,60 0,80 

Задовж‘є 0,63 6,10 0,22 1,71 169,0 82 71,5 5,90 1,30 1,40 

Заозір‘є 0,05 3,15 0,69 6,94 52,1 94 26,8 5,60 1,50 1,50 

Нобель 4,95 5,45 0,34 2,83 4308,0 79 75,9 6,60 2,60 13,20 

Біле 0,26 2,72 0,52 2,91 69,3 95 16,6 5,20 1,70 1,30 

Чорне 0,12 2,89 0,64 5,11 190,4 89 52,0 6,10 1,80 14,80 

Островське 1,10 6,20 0,37 3,60 700,4 88 46,0 5,10 1,40 1,60 

Велике 0,93 6,18 0,30 2,62 403,3 89 55,3 5,90 1,50 7,50 

Костопільський адміністративний район 

Мар‘янівське 0,14 0,63 0,85 3,60 1218,2 79 42,9 7,70 18,80 4,25 

Рокитнянський адміністративний район 

Більське 0,08 2,10 0,66 4,14 162,0 92 31,5 4,53 2,10 1,68 

Вежиця 0,23 0,70 0,48 0,64 61,5 89 58,5 6,36 2,27 4,04 

Сарненський адміністративний район 

Карасин 0,27 0,30 0,94 4,86 510,1 88 46,7 6,18 2,18 10,58 

Стрільське 0,09 4,02 0,65 7,70 131,0 93 38,7 5,50 1,60 5,90 

Сомино 0,62 4,41 0,37 2,58 211,9 91 53,6 5,10 1,10 5,00 

Значна кількість кальцію виноситься зі стічними водами та стоками із 

сільськогосподарських угідь, особливо в разі використання кальцієвмісних 

мінеральних добрив. Уміст СаО коливається в сапропелях від 0,90 % (оз. 
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Велике Почаївське) до 28,32 % на суху речовину (оз. Осовітське), усереднене 

значення –  3,39 %. Родовища сапропелю Осовітське, Сосне, Омит та 

Мар‘янівське можна віднести до озер-карбонатонагромаджувачів.  

Залізо – один із найбільш поширених елементів в природі (кларк в 

земній корі становить 4,65)
21

. Джерела надходження сполук заліза у донні 

відклади – залізовмісні мінерали, ґрунтові й підземні води, а також 

мінералізація органічної речовини у водоймі. Як правило, воно представлене 

легко рухомими формами (до 80 %), які здатні формувати в залежності від 

фізико-хімічних умов середовища окисні й закисні форми заліза. Кларкові 

показники вмісту оксиду заліза для донних відкладів озер Українського Полісся 

знаходяться в межах 5 % на суху речовину
9
. Карбонатні сапропелі мають менші 

концентрації заліза, в середньому 2,5 % на суху речовину. У донні відклади 

залізо надходить у вигляді колоїдних (мінеральних і органічних) розчинних 

утворень
21

. У сапропелях Рівненської області мінімальні показники вмісту 

оксиду заліза – 0,80 % (оз. Воронки та оз. Засвітське), максимальні – 17,50 % на 

суху речовину (оз. Оскуп‘є). Усереднений вміст оксиду заліза становить – 4,8 

%. 

Основу біотичного складу озерних відкладів Українського Полісся 

складає аморфний детрит (10–40 %), синьо-зелені водорості (5–50 %), діатомові 

водорості (5–45 %), залишки рослинного і тваринного світу (5–40 %), частинки 

глини і піску (5–45 %), спори та пилок (5–15 %)
22

.  

Хімічний склад і особливості властивостей сапропелю різних родовищ 

істотно різняться і визначаються умовами його формування, а також 

різноманітністю рослинного і тваринного світу озер. Тому, при виборі 

родовища враховуються якісні характеристики сировини, які повинні 

відповідати вимогам нормативних документів
23

. Рекомендовані запаси грязей 

на родовищі повинні становити не менше 100 тис. м
3
, що дозволить 

функціонувати курортно-оздоровчому закладу більше 50 років при споживанні 

на одну повну процедуру тривалістю 0,5 год. близько 0,025 м
3
 грязей вологістю 

90–92 %. Родовище має бути максимально наближене до споживача, мати 

розвинену транспортну мережу, проте розміщуватися не ближче 400–600 м від 

автомобільних доріг. Середня глибина води не повинна перевищувати 3 м, а 

шар сапропелю, придатного в якості лікувальної грязі, повинен залягати 

безперервним контуром і мати потужність не менше 1 м. Поблизу родовища 

лікувального сапропелю не повинні знаходитися об‘єкти і споруди, які можуть 

бути джерелом забруднення озера і сапропелевих покладів
24

.  

Лікувальний вплив сапропелевих грязей складається з дії теплового та 

хімічного чинників. Тепловий вплив зумовлюється високою теплоємністю, 

                                                 
22

 Ільїна О. В. Біотичний склад сапропелю озера Мале Згоранське (Західне Полісся України) / О. В. Ільїна, М. П. 

Пасічник, Н. В. Пасічник // Проблеми відтворення та охорони біорізноманіття України. Матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава : Астрая, 2016. – 66–68. 
23

 Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисих копалин державного фонду надр до 

родовищ лікувальних грязей / ДКЗ; Наказ, Інструкція від 29.12.2004 № 298 
24

 Пунтус Ф. А. Лечебние сапропелевие грязи как сирье для получения лечебних и косметических компонентов 

/ Ф. А. Пунтус, А. Ф. Пунтус // Косметическое средства и сирье: безопасность и еффекивность. – М.: Б.и., 

1999.– С. 22–24. 
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здатністю до утримання тепла, малою теплопровідністю. Хімічний чинник 

зумовлений впливом органічних і неорганічних сполук, мікроелементів і газів. 

Неорганічні хімічні компоненти, в основному, абсорбуються шкірою, 

викликаючи подразнення її рецепторів. Частки деяких органічних речовин 

проникають крізь шкіру, циркулюють у крові і можуть впливати на різні органи 

і системи організму. При грязевій процедурі підвищується активність деяких 

ферментів, унаслідок чого прискорюються окисно-відновні процеси, 

поліпшуються газообмін і тканинне дихання. Завдяки великій кількості 

речовин, що беруть участь в утворенні сапропелевих грязей, в них 

нагромаджуються естрогени, фосфоліпіди, органічні кислоти, спирти, ефіри, 

гумінові речовини, вільні і зв‘язані амінокислоти, каротиноїди, ферменти, 

вітаміни (В1, В6, В12, D та ін.), широкий спектр макро- і мікроелементів та інші 

біологічно активні речовини, які визначають високу лікувальну і 

профілактичну ефективність
25

. Належний медичний ефект досягається не тільки 

від застосування грязей, але й від умілого поєднання з іншими видами 

фізіопроцедур. 

Досвід з використання сапропелю у терапевтичній практиці показує, що 

водоростевий органічний сапропель доцільно застосовувати для грязелікування 

хворих із захворюваннями шлунка, торф‘янистий сапропель – при лікуванні 

захворювань периферичної нервової системи
26

. При дослідженні відновних 

процесів у травмованих нервових волокнах за допомогою 

електрофізіологічного методу виявлено позитивний вплив інших типів 

сапропелю. Переконливі результати отримані при використанні карбонатного 

сапропелю в лікуванні захворювань периферичної нервової системи та опорно-

рухового апарату. Для грязелікування хворих із захворюваннями шлунка 

доцільно, поряд з органічним, використовувати кремнеземний сапропель
27

. 

Згідно результатів дослідження Інституту проблем використання природних 

ресурсів та екології НАН Білорусі, використання сапропелю у медицині дає 

значний лікувальний ефект (табл. 5).  

Таблиця 5 – Клінічні результати лікування сапропелем
20 

Захворювання 
Кількість 

випадків 

Значне покращення і 

клінічне виздоровлення 
Покращення Без змін 

Суглобів 170 132 31 7 

Периферійної нервової 

системи 
48 37 10 1 

Жіночої статевої сфери 53 39 14 – 

Шкіри 43 38 4 1 

               Всього 314 246 (78,5 %) 59 (18,7 ) 9 (2,8 %) 

 

У 78,5 % випадків пацієнти одужали, у 18,7 % – відчули покращення, та 

лише 3 % людей, які використовували сапропелеву грязь при лікуванні 
                                                 
25

 Холопов А. П. Грязелечение / А. П. Холопов, В. А. Шашель, Ю. М. Перов, В. П. Настенко. – Краснодар: 

Периодика Кубани, 2003. – 283 с. 
26

 ТУ РБ 100217946.001–2000. Грязи лечебные сапропелевые. Минск, 2000. – 13 с. 
27

 Антонов, И.П. Основные итоги и перспективные вопросы лечебного использования сапропелевых грязей / 

И.П. Антонов, Э.С. Кашицкий, И.С. Сикорская // Проблемы использ. сапроп. в нар. хоз- ве: Тез. докл. 3 

республ. научн. конф. – Минск, 1981. – С. 146–148. 
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захворювань, не відчули належного лікувального ефекту. При цьому найкращі 

показники терапевтичної ефективності виявлені при лікуванні жіночої статевої 

системи. 

Пелоїдотерапевтична реакція настає, як правило, після 3–4 процедури і 

проявляється незначними функціональними змінами з боку серцево-судинної 

системи і легкими вегетативними реакціями. У зв‘язку з цим, особливо при 

застосуванні великих за площею грязьових аплікацій, призначаються 

антигістамінні препарати, зменшення навантаження на серцево-судинну 

систему (тривалий відпочинок, більш субтильні методики тощо)
25

.  

Окрім сапропелю область багата на торфові грязі. Одне з найбільших 

розвіданих родовищ торфових грязей   родовище «Вичавка» (0,4 км
2
), 

приурочене до лівобережної заплави р. Стир. Будова грязьового покладу 

представлена трьома видами торфів: осоковим, очеретяно-осоковим, деревно-

осоковим. Потужність покладів коливається від 0,9 м до 3,95 м і в середньому 

становить 2,27 м. За своїми якісними характеристиками торфова грязь 

родовища належить до прісноводних слабосульфідних високозольних 

слаболужних торфів.  Балансові запаси лікувальних торфових грязей родовища 

склали: за категорією «А» – 151828 м³; за категорією «В» – 279118 м³; за 

категорією «С» – 63610 м³. Ступінь розкладу торфу становить 58–65,8 %. Грязі 

мають нейтральну реакцію середовища (рН 7,00–7,10) та не містять 

сірководню. Рослинні залишки складають 4,25 %–6,48 %. Зольність торфу має 

значення в межах 21,26 до 29,25 %. Вміст органічних речовин – в межах 28,6–

32,5 % (у перерахунку на повітряно-сухий торф), що відповідає вимогам до 

лікувальних торфових грязей. Одеським НДІ медичної реабілітації та 

курортології виконано роботи щодо бальнеологічної оцінки і складено 

інструкцію щодо їхнього застосування
34

. Лікувальні препарати на основі 

сапропелю та торфу застосовують для лікування хвороб шкіри, опорно-

рухового апарату, нервової, статевої, серцево-судинної систем, органів 

травлення, дихання; захворювань і наслідків травм центральної нервової 

системи
23

. На основі сапропелю виготовляють косметичні маски для обличчя, 

які сприяють омолодженню шкіри, протидіють процесам старінню шкіри
24

. 

Протипоказаннями до грязелікування є гострі і хронічні запальні 

процеси в стадії загострення, злоякісні та деякі доброякісні новоутворення, 

порушення функції яєчників з підвищеним утворенням жіночих статевих 

гормонів, туберкульоз, деякі захворювання серцево-судинної системи, 

захворювання крові та кровотворних органів, схильність до повторюваних 

кровотеч, хвороби нирок, тиреотоксикоз, інфекційні хвороби, в тому числі 

венеричні в гострій і заразних стадіях, різко виражене виснаження. 

Грязелікування абсолютно протипоказане при вагітності терміном понад 5 

місяців. Максимальний лікувальний ефект від грязелікування досягається при 

відповідних його якісних показниках. Основні вимоги до якості сапропелю при 

його використанні для грязелікування наведені у табл. 6. 

                                                 
34

 Інструкція щодо лікувального застосування торфових грязей родовища «Вичавка». Одеський НДІ фізичної 

реабілітації та курортології. – Одеса: Б. в., 2002. – С. 8. 
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Таблиця 6 – Критерії оцінки сапропелевої лікувальної грязі 

(узагальнено за
14, 25, 35, 36, 37

) 

Показник Розмірність Норми для грязі 

Колір - однорідний, від сірого до чорного 

Запах - відсутність 

Консистенція - в‘язкопластична 

Включення - 
може містити рештки не повністю 

розкладених макрофітів чи лімнофілів 

Вологість % 60-90 % 

Залишок від проколювання % 50 % 

Засміченість мінеральними 

частинками розміром 0,25-5 мм 

% на природну 

речовину 
< 2.0 % 

Тверді мінеральні включення 

розміром понад 5 мм 

% на природну 

речовину 
відсутні 

Зольність % на суху речовин < 30 % 

Опір зрушенню Па 50-750 

Мінералізація грязевого розчину г/дм
3
 <1 

Вміст сульфідів 
% на нативну 

грязь 
0,01 % 

Загальне мікробне число 
10 г готового 

продукту 
500 тис. 

Мікроелементи, важкі метали: 

кадмій / свинець / цинк / миш‘як / 

ртуть / залізо / нікель / марганець / 

мідь / хром 

мг/кг на суху 

речовину 

 

10,0 / 50,0 / 300,0 / 10,0 / 0,05 / 10,0 / 10,5 / 

100,0 / 10,0 / 12,5 

Радіонукліди 

сумарно 

- радій 

- стронцій 

- цезій 

Бк/кг 

 

50,0 

8,0 

30,0 

8,0 

Нафтопродукти (сумарно) г/кг 1,0 

Пестициди мг/кг 0,03 

феноли мг/кг 0,05 

Реакція середовища рН 7,0-9,0 

 

Сапропелева лікувальна грязь, якість якої у природному стані не 

відповідає становленим вимогам, може бути доведені перед використанням до 

відповідних нормативних показників: 

- підвищена засміченість сапропелю може бути зменшена обробкою на 

віброситі; 

- низький опір зсуву можна збільшити шляхом часткового зневоднення, 

високий – помірного розведення з прісною водою; 

- величина рН доводиться до необхідних значень шляхом аерації або  

вивітрювання сапропелю на повітрі при  збереженні  величини  вологості  не  

нижче  60 %  і за умови відсутності переокислювання,  що виявляється при  

появі вохристих окисів заліза; 

                                                 
35

 Порядок здійснення медико-біологічної оцінки якості та цінності природних лікувальних ресурсів / Уклад.: К. 

Д. Бабов, Т. А. Золотарьова, Б. А. Насібуллін та ін. — К.: КІМ, 2008. – 176 с. 
36

 Нікіпелова О. М. Щодо проекту показників безпечності лікувальних грязей (пелоїдів) / О. М. Нікіпелова, С. І. 

Ніколенко, Л. Б. Солодова // Праці Одеського політехнічного університету: Науковий та науково-виробничий 

збірник . – Одеса, 2013. – Вип. 2 (41). – С. 205–208. 
37
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- мікробіологічні  показники  доводяться  до   норми   шляхом  

самоочищення  грязей  у  родовищі  за рахунок поліпшення загальної  

санітарної обстановки чи в процесі їхнього збереження в басейнах
25

. 

Для застосування сапропелю в якості лікувальних грязей необхідні 

додаткові лабораторні дослідження покладів на відповідність нормативам за 

фізико-хімічними, санітарно-бактеріологічними, екологічними та іншими 

показниками. Медико-біологічний висновок в Україні видає єдина установа – 

Одеський науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології, 

фахівці якого вивчають механізм дії лікувальної грязі, її безпечність та якість та 

розробляють інструкцію щодо їхнього застосування. 

Практично всі курорти Рівненської області є багатопрофільними 

закладами. Більшість з них застосовують різні види бальнео- та пелоїдотерапії. 

У санаторіях «Червона калина», «Горинь», та «Хрінники» наявні камери для 

зберігання та регенерації грязей, змішувачі та ємності для доведення грязей до 

необхідної температури, кондиційного стану тощо. У оздоровчих центрах та 

санаторіях, які не мають необхідної інфраструктури для зберігання пелоїдів та 

доведення їхніх властивостей до процедур, існує технологія використання 

фасованих грязей.  Загалом усі заклади санаторного типу Рівненської області 

мають можливості для проведення грязетерапевтичних процедур. Для кожного 

санаторно-оздоровчого закладу регіону на відстані 50–75 км наявні потенційно 

придатні сапропелеві грязі.   

Такі унікальні ресурси потребують особливої охорони. Основними 

елементами, які слід розглядати та враховувати при організації санітарної 

охорони родовищ, є: місця утворення пелоїдів (території, в межах яких під 

впливом геологічних процесів формуються сапропелеві грязі); водозбірні площі 

озер; поверхневі водотоки, а також джерела і горизонти підземних вод, які 

приймають участь у формуванні водного балансу озер.  

Отже, у Рівненській області наявні перспективні органо-мінеральні 

рекреаційні ресурси придатні для організації санаторно-курортного 

господарства та лікувально-оздоровчого туризму. Є значні передумови і 

бальнеологічний потенціал для організації грязелікарень у вже існуючих 

курортних закладах. Залучення сапропелю Рівненської області до лікувально-

оздоровчої рекреації є перспективним напрямком рекреаційного 

природокористування, що дасть можливості розширити використання 

лікувальних препаратів природного походження, диверсифікувати спектр 

послуг у санаторно-курортних закладах та сприятиме надходженню інвестицій 

у рекреаційну сферу регіону. Подальші дослідження сапропелевих покладів 

пов‘язуємо з підготовкою і реалізацією державної цільової програми щодо 

модернізації інфраструктури санаторно-курортного комплексу регіону, зі 

створенням інтегрованої системи управління використання природних ресурсів, 

стабілізацією і покращенням екологічного стану оточуючого природного 

середовища, а також організацією моніторингу на території курортів і об‘єктах 

природних лікувально-оздоровчих ресурсів. Збереження та раціональне 

використання озерних сапропелів, вивчення та освоєння інших родовищ 

сприятиме їх подальшому залученню у санаторно-курортну галузь. 
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2.5. РЕСПУБЛІКА ТУНІС НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ 

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 
*
 

 

Сьогодні туризм є потужною рушійною силою багатьох галузей 

економіки. Він охопив сотні країн, сприяючи розширенню географії 

туристичних подорожей та вдосконаленню передових технологій 

обслуговування туристів. Рівень розвитку індустрії туризму в окремих країнах 

став показником їх загального економічного розвитку. Туризм за суттю 

вирізняється багатоплановістю в отриманні соціальних результатів. У ньому 

поєднані можливості задовольняти потреби у відпочинку, оздоровленні, в 

пізнанні, естетичному сприйнятті, вдосконаленні освіти та виховання, а також у 

спілкуванні з людьми та природою. Світовий туризм розвивається під впливом 

багатьох чинників, які можна об‘єднати в три групи: демографічні, економічні, 

соціальні. Крім чинників, властивих саме індустрії гостинності та туризму, 

відмічаємо вплив зовнішнього середовища, а саме політики, права, культури, 

економічної та політичної стабільності, участі в міжнародних організаціях, 

характеру міжнародних відносин та ступеня інтегрованості у світову 

господарську систему, бізнес-середовища, розвитку торгівлі, транспорту, 

інфраструктури та науково-технічного прогресу
1
. 

В епоху глобалізації важлива роль відводиться і міжнародним чинникам. 

Серед них виділяють: пом‘якшення міжнародного клімату, перехід від 

конфронтації між провідними державами до співробітництва і порозуміння, 

вирішення спірних міжнародних питань шляхом переговорного процесу. 

Розвиток міждержавних зв‘язків і культурних обмінів між країнами привело до 

розширення міжособистісних зв‘язків між регіонами та всередині самих 

регіонів. До цієї групи чинників слід віднести й ослаблення обмежень на вивіз 

валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонних формальностей. Разом з 

тим, дану групу чинників можуть поповнювати і чинники негативного 

характеру, на кшталт розвиток тероризму та сепаратизму в окремих регіонах 

світу, соціальні потрясіння, війни тощо 

Своєрідним каталізатором розвитку міжнародного туризму стали 

процеси інформатизації суспільства та розвиток інформаційно-комунікаційних 

технологій. Особливого значення для конкурентоспроможності країни на ринку 

міжнародного туризму набувають інфраструктура інформаційно-

комунікаційних технологій, розвиток мережі Інтернет та доступність до неї, 

розробка та запровадження програмного забезпечення, розвиток електронної 

комерції. Оцінюючи конкурентоспроможність країн на ринку міжнародного 

туризму, досліджують та враховують: стан політико-правової бази регулювання 

сфери міжнародного туризму в країні; тенденції бізнес-середовища та розвиток 

туристичної інфраструктури; ресурсний потенціал
2
.  

                                                 
*
 Автори Чир Н.В., Єрко І.В. 

1
 Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. – К. : Альт-прес, 2003. – 

436 с. 
2
 Темник І.О. Умови та чинники розвитку міжнародного туризму / І.О. Темник // «Ефективна економіка» 

[Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/temnyk.htm 
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Республіка Туніс – держава Північної Африки із надзвичайно 

сприятливим для розвитку міжнародного туризму природно-ресурсним 

потенціалом. У давнину Туніс був центром карфагенської держави, потім став 

серцем римської провінції Африки. У XVI ст. Туніс потрапив під владу 

Туреччини, а в кінці XIX ст. став протекторатом Франції. У 1956 р. була 

проголошена незалежність країни
3
.  

Сьогодні, будучи аграрно-індустріальною державою, уряд країни визнав 

сферу гостинності пріоритетним напрямом розвитку економіки. Доходи від 

туризму покривають 60% торгового дефіциту країни, випередивши за цим 

показником Марокко, Кенію та Сенегал
4
.  

Туніс як туристична дестинація активно завойовує позиції на 

міжнародному туристичному ринку, про що свідчить зростаючий інтерес 

іноземних туристів, а також стабільне підвищення рівня туристичних прибуттів 

та прибутків від міжнародного туризму впродовж останніх років. Тому 

питання, пов‘язані з оцінкою туристичного потенціалу, його ефективного 

використання під час формування та реалізації туристичного продукту, 

особливості розвитку туристичного ринку в досліджуваній країні набуває 

особливої актуальності. 

Питанню розвитку міжнародного туризму присвячена ціла низка 

наукових праць зарубіжних та вітчизняних учених. Серед них варто згадати 

напрацювання А. Александрової, В. Безносюка, М. Долішнього,                                

В. Євдокименка, В. Квартальнова, Н. Коніщева, В. Кравціва, В. Мацоли,                     

Л. Шевчука, О. Бейдика, С. Кузика, О. Стафійчука, О. Любіцевої, М. Мальської, 

Н. Крачила та інших
1,5,6,7,8

. Окремі аспекти дослідження туристично-

рекреаційного потенціалу Тунісу знаходимо в контексті дослідження 

Північноафриканського туристичного регіону в працях І.В. Смаля, П.О. 

Масляка, В.В. Безуглого, А.Ю. Парфіненка, М.П. Мальської
9,10,11,12,13

. Наукові 

праці щодо особливостей розвитку туристичної сфери Туніської Республіки та 

її місця на міжнародному ринку туризму як такі, зустрічаються вкрай рідко. 

Крім того, розвиток туризму, особливо в контексті міжнародного масштабу, 

                                                 
3
 Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. ‒ К .: Знання, 2007. ‒ 292 с.  

4
 Салига Н.М. Вплив міжнародного туризму на економіку країн Північної Африки / Н.М. Салига // Матеріали І 

Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Наука III тисячоліття: пошуки, проблеми, 

перспективи розвитку» (м. Бердянськ, 20-21 квітня 2017 р.). ‒ Бердянськ : БДПУ, 2017. ‒ Ч.1. ‒ С. 77-80. 
5
 Александрова А.Ю. Международный туризм: учебное пособие для вузов. – М. : Аспект-Пресс, 2001. – 464 с. 

6
 Квартальнов В.А. Туризм: теория и практика. ‒ Москва : «Финансы и статистика», 2008. ‒ 157 с. 

7
 Крачило Н.Л. Географія туризму. – К., 1987. – 208 с. 

8
 Мальська М.П. Міжнародний туризм і сфера послуг / М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. : підруч. – 

К. : Знання, 2008. – 661 с. 
9
 Безуглий В.В. Регіональна економічна та соціальна географія світу: посібник / В.В. Безуглий, С.В. Козинець.  

– К. : Видавничий центр «Академія», 2008. – 688 с. 
10

 Масляк П.О. Країнознавство : підручник / П.О. Масляк. ‒ К .: Знання, 2007. ‒ 292 с.  

 
11

 Міжнародний туризм і сфера послуг [Текст] : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Мальська, Н.В. 

Антонюк, Н.М. Ганич. ‒ К. : Знання, 2008. ‒ 661 с. 
12

 Парфіненко А.Ю. Туристичне країнознавство : навч. посіб. / А.Ю. Парфіненко. ‒ Харків : Бурун Книга, 2009. 

‒ 288 с.  
13

 Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. – Ніжин : Видавництво ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя, 2010. – 336 с. 
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настільки динамічний процес, що виникає необхідність відслідковувати сучасні 

тенденції його розвитку в регіональному аспекті.  

Важливу роль у розвитку туризму та рекреації Тунісу відіграє 

географічне положення. Упродовж тривалого історичного минулого країну 

називали «воротами в Середземне море», так як через її територію проходили 

шляхи, що з‘єднували західну Сахару, приатлантичні райони Тропічної Африки 

з Близьким Сходом та Європою. Довжина берегової лінії країни становить 1148 

км. Прямолінійні і мало розчленовані береги переважно скидового та брилового 

походження, утворені внаслідок розчленування, та підтопленням височин у 

вигляді горстів, які виступають в обрисах берегової лінії мисами та 

півостровами. Різко розрізняються північне і східне узбережжя Тунісу зі 

скелястим та стрімчастим узбережжям, ускладнені дрібними бухтами. Східне 

узбережжя країни майже всюди низьке, місцями заболочене. Тут багато дрібних 

і великих лагун. На південь від затоки Хаммамет вздовж усього узбережжя 

тягнеться шельфова зона з середніми глибинами 100-200 м
13

. 

Природно-ресурсний потенціал виступає потужною основою розвитку 

туристичного бізнесу досліджуваного регіону. В межах території країни 

переважає рівнинний рельєф. Основні гірські масиви є східним продовженням 

гір Атласу і займають менше 1/3 площі Тунісу. У межах країни вони 

утворюють три хребти: Тель-Атлас ‒ на півночі, Тебесса ‒ на півдні, а також 

Туніський хребет. Окремі відроги Туніського хребта простягаються на 

північний схід країни аж до півострова, що розділяє Туніську затоку і затоку 

Хаммамет. Уся гірська система в кінці неогену зазнала сильного вертикального 

підняття, що відокремило її від гір Південної Європи і визначило сучасні 

обриси
14

. Гірські ланцюги Атласу на території Тунісу невисокі ‒ в середньому 

1200-1400 м. У західній частині Туніського хребта знаходиться найвища точка 

країни ‒ гора Шамба (1544 м). Гірські вершини даної частини Атлаських гір 

мають округлі форми, що утворились внаслідок фізичного вивітрювання. 

Хребти доповнюються кам‘янистими розсипами і розділені вузькими 

ущелинами. Між зонами хребтів на висоті 1000-1200 м лежить смуга 

внутрішніх високих плато (месет), які відповідають міжгірним прогинам. 

Високі плато на сході звужуються і розділяються невеликими бриловими 

хребтами. 

Найбільшим багатством Тунісу вважаються пляжні ресурси. Вони 

переважно піщані. Найкращими пляжними ресурсами володіє східне узбережжя 

країни – так звана зона Сахелю. 

Кліматичні рекреаційні ресурси Тунісу сприятливі для пляжного 

туризму впродовж року. Клімат на більшості території субтропічний 

середземноморський, з жарким сухим літом та прохолодною вологою зимою. В 

північній частині країни переважає сухий субтропічний клімат 

середземноморського типу, на півдні ‒ жаркий клімат тропічних пустель і 

напівпустель.  

                                                 
14

 Атлаські гори [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://npu.edu.ua/!e-book/book/html/D/ipgoe_kfg_ 

regionalnui_fizuko-geografichnui_oglyad_Afruku/ 
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Середні річні температури коливаються від +22°С до 32°С, зимові ‒ від 

+5°С до 12°С (рис.1). Різниця між середніми температурами найжаркішого і 

найхолоднішого місяців не перевищує 15-18°С. Головні кліматичні відмінності 

в межах цієї відносно невеликої країни визначаються не середніми 

температурами, а ступенем континентальності, а також кількістю опадів. 

 
Рис. 1. Амплітуда коливання температури повітря протягом року на курортах 

Тунісу, °С (складено авторами на основі
15

) 

Лімітуючим чинником розвитку туризму природного генезису можуть 

виступати місцеві вітри та піщані бурі. Найбільш важко переноситься сироко ‒  

вітер, що дме впродовж 2-3 днів із Сахари, і має щорічний характер. 

Температура повітря при сироко може сягати +53-59°С.  

На півдні країни (південніше затоки Габес) клімат більш 

континентальний і сухіший. Найбільш спекотні місяці ‒ липень і серпень із 

денними температурами до +40°С, а у найбільш «дощовому» жовтні випадає не 

більше 33 мм опадів. Східне узбережжя зі своїм мʼяким кліматом, піщаними 

пляжами є відмінним місцем для відпочинку. Не випадково тут знаходяться 

основні туристичні центри країни: Туніс, Хаммамет, Набуль, Сус і Монастір. 

Туристичний сезон в Тунісі розпочинається в кінці квітня і триває до 

початку листопада. Сезон «комфортних температур» відмічається з вересня  по 

середину жовтня. Температура води на середземноморському узбережжі 

піднімається вище позначки +18°С уже у травні і, як видно з рисунку, не 

опускається нижче цієї позначки до грудня (рис. 2).  

 
Рис. 2. Динаміка середніх значень температури води на середземноморському 

узбережжі Тунісу, °С (складено авторами на основі
15

) 
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 Температура на курортах Туниса //  Курорты мира [Электронный ресурс]. ‒ Режим доступа: 
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Водні рекреаційні ресурси країни обмежені. Вони представлені єдиною 

великою річкою – Меджерда. Свій початок Маджерда бере на північно-східних 

відрогах гірської системи Тель-Атлас (Алжир), між хребтами Могодс і Крумірія 

і впадає в Туніську затоку Середземного моря. Це єдина річка Тунісу, яка не 

пересихає навіть під час літньої посухи. 

Нечисленні озера залишкового та лагунного походження можуть мати 

бальнеологічне значення. У сухий сезон озера пересихають, перетворюючись 

на природні туристичні атракції, що сьогодні є дуже популярними серед 

туристів. Прісні води концентруються в таких нестійких регіонах, як оази 

Сахари. Внаслідок розбудови мережі туристичних готелів відбувається процес 

виснаження водних ресурсів. 

Про мінеральні води країни відомо мало. Окремі родовища мінеральних 

воду розташовані поблизу столиці країни Тунісу. Серед них відомі: Айн-Лікар 

(Ain Oktor), Сафія (Safia), і Айн-Гарсія (Ain Garcie). 

Заслуговують на увагу національні парки Бу-Комін, Джебель-Бу-Хедма, 

Джебель-Шамбі, Ішкьоль, острови Зембра і Зембретта, що можуть стати ядрами 

розвитку різних форм екологічного туризму. 

Джебель-Бу-Хедма розташований в південно-східній частині 

Сахарського Атласу і являє собою субтропічний степ. Загальна площа території 

резервату становить 169,88 км², при цьому він розділений на три функціональні 

зони: ядро ‒ 88,14 км², буферна зона ‒ 42,74 км² та зона співпраці ‒ 39,0 км². 

Рослинний світ Джебель-Бу-хедме в цілому є типовим для Тунісу і являє 

собою середземноморський біом з напівпосушливими лісами і степами, 

репрезентований 485 видами представників флори. На території парку 

зустрічаються сліди перебування доісторичних людей, а також періоду 

неоліту
16

.  

Джебель-Шамбі ‒ національний парк є частиною лісового масиву 

Тебеса. На його території розташована гора Шамбі ‒ найвища точка Тунісу, що 

дала назву парку. Загальна площа території, яка становить 437,23 км², розділена 

на три основні зони: ядро ‒ 67,23 км², буферна зона ‒ 70,0 км² і зона співпраці ‒ 

300,0 км². Всього в парку зростає 262 види рослин. 

На території резервату створено освітній екологічний музей. Крім того, 

тут збереглися залишки древніх пристосувань, в тому числі кілька старовинних 

пресів, які використовувалися за часів протекторату. 

Біосфернй резерват Зембра і Зембретта розташований в Туніській затоці 

Середземного моря на одноіменних островах. Загальна площа ‒ 164,88 км², 

розділена на дві основні зони: ядро ‒ 5,5 км² (з них 4 км² ‒ морські акваторії) та 

буферна зона ‒ 2,41 км². Зони співпраці відсутня.  

На острові Зембра зростають характерні для Середземноморʼя види 

рослин: олива європейська, мастикове дерево, суничник великоплідний тощо, 

характерні також вічнозелені чагарники, зокрема ерика деревоподібна. На 

острові Зембрета в основному зростають галофіти. 

                                                 
16
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Національний парк Ішкель ‒ природна територія на півночі Тунісу. У 

XIII столітті на території парку знаходилися мисливські угіддя династії 

Хафсидів. У 1977 році він оголошений біосферним заповідником, а у 1980 році 

був включений у список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та список територій, 

що охороняються Рамсарською конвенцією
13

. 

Парк складається з озера Ішкель, площею 50 км², заболочених територій, 

а також скельного масиву, що досягає висоти 510 м. Він використовується як 

місце зимівлі 180 видам птахів, серед яких є й рідкісні. В озеро впадають шість 

прісноводних ваді, які постачають воду тільки взимку. Влітку озеро через канал 

Тінджі і озеро Бізерта з‘єднане з Середземним морем, тому солоність води у 

цей період дещо збільшується. У парку розташований один з найважливіших 

орнітологічних заповідників Північної Африки, з багатим розмаїттям фауни і 

флори. Зустрічаються рідкісні види, на кшталт, султанки і мармурового чирка, 

широко поширені ‒ гуси, качки, лебеді та фламінго. Екосистема знаходиться 

під загрозою через будівництво дамб вище озера. Внаслідок підвищення 

солоності води, у 1996 році парк був включений в список обʼєктів Всесвітньої 

спадщини, що знаходяться в небезпеці. Для часткового вирішення даної 

проблеми ЮНЕСКО розробило антикризовий план покращення управління 

парком.  

У природному відношенні Туніс ділиться на чотири великих райони, які 

в основному збігаються з кліматичними районами ‒ «Тель», «Сахель», «Степ», 

«Сахара».  

Туніський Тель ‒ північна, в основному гірська і найбільш освоєна 

частина країни. Тут розташовано чимало курортів країни, до прикладу: Сус, 

Хаммамет, Бізерта, Монастір, Туніс, Табарка. Регіон спеціалізується на пляжно-

відпочинковому та пізнавальному туризмі. Зважаючи на наявний природно-

ресурсний потенціал, він також може стати перспективним в плані розвитку 

спортивно-оздоровчих видів туризму, екологічного туризму, що будуть 

здійснюватися на базі гірських територій та ландшафтів. 

Туніський Сахель ‒ східний прибережний низовинний регіон, придатний 

для вирощування сільськогосподарських культур, що власне і визначає його 

спеціалізацію в господарському відношенні. Разом з тим, приморське 

положення вздовж затоки Габес перетворює регіон на рекреаційну зону з 

відомими курортами Сфакс, Габес, Джерба. 

Туніськими «Степами» називають ступінчасті рівнини центральної 

частини з напівпустельними ландшафтами, що менш придатні для будівництва 

курортів та рекреаційних зон з огляду на географічне положення. Однак, вони 

можуть використовуватись для окремих екстремальних видів туризму, як 

мотосафарі, сендбординг, ралі тощо. 

Для Степу характерна наявність величезних безстічних западин, 

розташованих нижче рівня моря (до -17 м) і заповнених солонцюватою водою. 

Їх називають Великими шоттами: Шотт-Джерід (5 тис. км²), Шотт аль-Гарса 

(1300 км²)
13

. Варто відзначити, що вже більше ста років в країні періодично 

обговорюються проекти штучного відродження внутрішнього туніського моря 

шляхом перекидання в ці западини морських вод із затоки Габес. Вважається, 
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що штучне море могло б забезпечити недорогий транспортний шлях для 

вивезення мінеральної сировини з внутрішніх районів, створило б запаси води в 

посушливих районах, де її можна було б використовувати (за допомогою 

опріснення) для потреб сільського господарства. У плані розвитку туризму це 

дало змогу розширити туристичний продукт річковими круїзами. 

Сухі степи на південь від Великих Шотт переходять в злегка горбисту 

пустельну рівнину ‒ туніську частина Сахари. Тут поєднуються ландшафти 

камʼянистих пустель ‒ хамад та піщано-глинистих пустель ‒ серирів. 

Південніше вони переходять у суцільну піщану пустелю Рмель-ель-Абіод. Для 

цього району характерні міражі. Туристичні потоки у дану частину країни 

фактично відсутні. 

Країна надзвичайно багата історичними, архітектурними та 

археологічними пам‘ятками, які сформувались впродовж тривалої історії. Тут 

налічується сім історико-культурних об‘єктів, занесених до Всесвітньої 

спадщини ЮНЕСКО: Медина міста Туніс, Руїни Карфагену, Амфітеатр в Ель-

Джемі, Північне місто Керкуан і його некрополь, Медина міста Сус, історичне 

місто Кайруан, стародавнє місто Дугга
11

. 

Потужним центром пізнавального туризму сьогодні є столиця країни –                

м. Туніс. Тут зосереджена велика кількість пам‘яток старовини і середньовіччя, 

серед яких всесвітньо відомий Карфаген, акведук, безліч середньовічних 

мечетей. Для туристів найцікавіша середньовічна частина міста ‒ Медина. У 

1979 році вона була занесена до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Найвідомішими туристичними атракціями тут являються: старовинна 

цитадель Касба, камʼяні брами Баб аль-Джадід (1276 р.) і Баб аль-Манара (XIV 

ст.); у Медвмі, середньовічній частині столиці ‒ мечеті: Велика, або Джамі аз-

Зітуна (732-863 рр.), із мінаретом (1894 р.), аль-Ксар (1106 р.) із мінаретом 

(1647 рр.), аль-Хауа, або Тауфік (1249-1277 рр.), аль-Халік (1375 р.), Мелласія 

(1435 р.), Юсуф Бея (1616 р.) із мінаретом і медресе (1677 р.), Хамуда-паша 

(1655 р.), Сіді Махрез (1675р.); мавзолеї Бені Хорасан (1093 р.), Хусейнідів 

(XVIII ст.); палаци: Дар Осман (ХVII ст.), Дар аль-Бей (ХVIII-ХIХ ст), де 

розташована урядова резиденція, Дар аль-Монастірі (XVIII ст.), Дарбен-

Абдаллах (XVIII-XIX ст.), Бардо (XVIII-XIX ст.) з Національним музеєм Бардо 

(найбільше у світі зібрання римських мозаїк), Дар Хусейн (XVIII ст.) із Музеєм 

ісламського мистецтва, Дар Бен Абдалла (XIX ст.); музей Сіді Бу Хрисан
13

. 

Найбільш відвідуваний туристами об‘єкт історико-культурної спадщини 

‒ Карфаген ‒ давній фінікійський порт, в минулому місто-держава, столиця 

римської імперії, захоплена і зруйнована римськими військами у 146 році до 

н.е. Сьогодні тут активно проводяться археологічні розкопки. Туристичними 

атракціями в Карфагені є Національний музей Карфагена, Археологічний 

музей.  

В Туніській Республіці розміщений потужний світовий центр 

релігійного туризму, четвертий за значенням в ісламському світі після Мекки, 

Медини та Єрусалиму ‒ м. Кайруан. У країнах Магрибу вважається, що 

семикратний хадж до святинь Кайруана заміняє паломництво до Мекки. У місті 

збереглися давні мечеті, серед яких почесне місце займає Соборна мечеть 
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Кайруана, закладена разом з містом у 670 р. Для її будівництва використали 

матеріали зі зруйнованого Карфагену. Головною релігійною святинею 

Кайруана є гробниця одного з супутників Магомета. У Кайруані туристів 

приваблює  Велика мечеть (Сіді-Окба, 670-836 рр.) із мінаретом (VIII ст.) ‒ 

перша мечеть Магрибу, центр паломництва мусульман Північної Африки, 

«Мечеть трьох дверей» (866 р.), завії: Сіді аль-Ґаріані (XIV ст.), Сіді Сахіб 

(ХІV-ХVІІ ст.), Сіді Амр Аббад (XIX ст.), Музей ісламського мистецтва. 

Історичне частина міста також є частиною Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Не зважаючи на той факт, що Туніс – це країна мусульманська, є тут 

пам‘ятки, що пов‘язані з християнством. Сбейтла – одне з найвизначніших 

місць країни щодо історичного зв‘язку з християнством. У ньому знаходяться 

сім будівель релігійного значення, які свідчать про важливу роль релігії у 

період IV-V ст. Залишки християнських будівель також можна побачити у 

Мактарі, а у музеї Енфіди, що знаходиться неподалік, представлена цікава 

колекція мозаїк. Хоча Сбейтла – це одне з найкраще збережених міст Тунісу, 

його історія досліджена не достатньо. Цікаве воно і з точки зору археологічних 

досліджень. Окремі знахідки, такі як відкриття пунічної стели, а також 

наявність у цій місцевості мегалітів, свідчать про те, що життя з‘явилось у 

регіоні досить рано, хоча жодних слідів міської цивілізації до прибуття римлян 

тут не було знайдено. 

Чисельність населення країни у 2016 року становила 11,4 млн. осіб (79-

те місце у світі) (рис. 3). Країна належить до другого типу відтворення: 

народжуваність станом на 2016 рік ‒ 16,64‰ (113-те місце у світі), смертність ‒ 

5,98‰ (166-те місце у світі), природний приріст ‒ 10,7‰ (126-те місце у світі)
17

.  

 
Рис. 3. Динаміка кількості населення Тунісу, млн.ос. 

 

На динаміку та склад населення істотний вплив роблять зовнішні 

міграції. В останні десятиліття неухильно наростав потік еміграції туніських 

робітників до Франції, ФРН, з 70-х років ‒ до Лівії та країни Перської затоки. 

Станом на 2017 рік сальдо міграції складало - 6867 осіб або 0,6‰
17

. 

Населення Тунісу однорідне в національному відношенні: переважну 

його частину складають тунісці арабо-берберського походження (98%), 

європейці становлять 1%, представники інших національностей ‒ теж близько 

1%. 

                                                 
17

 Населення Тунісу [Електронний ресурс]. ‒ Режим доступу: http://countrymeters.info/ru/Tunisia 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D1%96
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До останнього часу Туніс серед арабських країн дещо виділявся 

характером перетворення в сфері соціального і культурного життя, що зробило 

певний вплив і на демографічну ситуацію в країні. У 1956 р. був прийнятий 

Кодекс законів про сімʼю і шлюб, який заборонив полігамію, встановив 

юридичну рівноправність чоловіків і жінок. З середини 60-х років активно 

пропагується практика планування сімʼї. Медичні заходи, проведені в рамках 

цієї кампанії, дали деякі позитивні результати в поєднанні з політикою, 

спрямованою на емансипацію жінок.  

Середній вік населення Тунісу становить 32,4 роки (97-ме місце у 

світі)
17

. Співвідношення вікових груп представлено на рис. 4. 

За масштабами діяльності, спрямованої на розвиток освіти і народної 

освіти, Туніс займає одне з перших місць серед арабських і афро-азіатських 

країн. Рівень письменності 2016 року становив 81,8% дорослого населення: 

89,6% ‒ серед чоловіків, 74,2% ‒ серед жінок. Державні витрати на освіту 

становлять 6,2% ВВП країни
4
. Це один з найвищих показників серед країн 

Африки. 

 
Рис.4.  Співвідношення вікових груп населення Республіки Туніс  

(складено авторами на основі
17

) 

 

Середній показник густоти населення становить 72,4 ос./км². Найменш 

заселені південні пустельні території країни. За особливостями умов життя, 

укладу життя, матеріальної культури населення, країна традиційно поділена на 

дві великі групи: городян і сільських жителів з однієї сторони, та бедуїнів-

кочівників ‒ з іншої.  

Поняття «бедуїни» досить умовне. Скотарські племена, що населяли 

передпустельну область та сухі степи, а подекуди північ країни (Західний 

Телль), здавна вели напівосілий спосіб життя. Приблизно з XVII ст. великі 

племена (злас, фрашіш хаммаме) не змінювали основних місць розселення і 

здійснювали лише сезонні перекочування. Однак ще на початку XX ст. жителі 

степів і напівпустель сахарської зони мешкали в наметах, які називають Гурби. 

Зазвичай такі помешкання зустрічаються ізольовано або утворюють поселення 

‒ дуар. Дуари в даний час є основним типом поселення в степах і на півдні, 

часто вони зустрічаються в північно-західних районах Тунісу. Вони сьогодні 

використовуються як атракційні об‘єкти для туристів. 

Повну протилежність являє собою система сільського розселення в 

Сахель і на півночі та сході країни ‒ у дельті р. Меджерди і на мисі Ет-Тіб. 

Великі села, що мають по кілька тисяч мешканців, розташовані недалеко один 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
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від одного, утворюючи свого роду ланцюги поселень. Характерною рисою 

приморських районів є схожість міської та сільської забудови.  

Туніс ‒ країна з відносно високою часткою міського населення. Рівень 

урбанізації становить 66,8% (станом на 2016 рік), темпи зростання частки 

міського населення, починаючи з 2010 року становлять в середньому 1,38% 

щороку. Найбільші міста країни: Туніс, Сфакс, Сус, Бізерта, Кайруан
18

. 

Трудові ресурси у 2016 році становили 4,044 млн. осіб (92-ге місце у 

світі)
4
. Структура зайнятості населення неухильно зазнає змін впродовж 

останніх п‘ятдесяти років. За останню чверть століття різко скоротилася частка 

зайнятих у сільському господарстві. У 50-х роках населення, зайняте у 

аграрному секторі складало 70%. Згідно з результатами перепису 1966 р. їхня 

частка скоротилася до 41%, а в 1975 р. вона склала уже 32%. Сьогодні 

структура зайнятості населення Тунісу виглядає наступним чином: 

 

Рис. 5. Структура зайнятості населення Тунісу (складено авторами на основі
19

) 

 

Безробіття станом на початок 2016 дорівнювало 15,4% працездатного 

населення, 2014 року ‒ 14,9% (154-те місце у світі): серед молоді у віці 15-24 

років ця частка становила 37,6%, серед юнаків ‒ 35,7%, серед дівчат ‒ 41,8% 

(10-те місце у світі)
17

. 

За роки незалежності в структурі економіки Тунісу відбулися істотні 

зміни. До середини 70-х років ХХ століття обсяг продукції обробної 

промисловості зріс у порівнянні з 1960 р. у 5 разів. Частка промисловості 

піднялася до 20-25% ВВП, а частка сільськогосподарської продукції знизилася 

майже до 20%. Понад половини вартості валового внутрішнього продукту 

складають доходи від транспорту, туризму, торгівлі та послуг. 

Однією з пріоритетних галузей Республіки Туніс є міжнародний туризм. 

За даними UNWTO міжнародний туризм дає 5,8% ВВП країни і 14% експорту 

(станом на 2017 рік). Сьогодні у туристичній сфері зайнято 5,3% населення
20

. 

Доходи від туризму покривають 60% торгового дефіциту країни. 

В економіці країни міжнародний туризм виконує ряд важливих 

функцій:  

- є джерелом валютних надходжень і засобом для забезпечення 

зайнятості; 
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- розширює вкладення у платіжний баланс і ВНП країни;  

- сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, які обслуговують 

сферу туризму;  

- зі зростанням зайнятості у сфері туризму збільшуються доходи 

населення і підвищується рівень добробуту нації
4
.  

Початок розвитку масового туризму в Тунісі відноситься до 70-х років 

ХХ століття. Ставка на туризм, як основний двигун розвитку країни була 

зроблена президентом Тунісу Зін Ель Абідін Бен Алі в 1987 р. Відносна 

політична стабільність, що зберігається в Тунісі вже багато років, сприяла 

припливу зарубіжних інвестицій, в першу чергу в розвиток туризму. 

За даними UNWTO впродовж останніх десяти років можна простежити 

стабільну позитивну динаміку вʼїзного міжнародного туризму в регіоні 

Північна Африка в цілому. На нашу думку, причинами такого прояву стали: 

покращення туристичної інфраструктури, зниження ціни на туристичний 

продукт, часткове поліпшення міжнародної відкритості та певний прогрес у 

збереженні культурної спадщини. Для Тунісу характерна дещо інша тенденція
21

 

(рис. 6).  

 
Рис. 6. Динаміка туристичних прибуттів в Республіку Туніс, млн. ос.  

 

Так, аналізуючи офіційну статистику UNWTO, можна спостерігати, що в 

регіоні найвищий показник міжнародних прибуттів спостерігався у 2014 році ‒ 

7,16 млн. осіб. Станом на 2017 рік їхня кількість знизилась до найнижчої за 

останні п‘ять років позначки у 5,36 млн. осіб. 

У 2017 році Туніс опустився на вісім позицій за індексом 

конкурентоспроможності у сфері туризму, порівняно з минулим роком, і 

сьогодні займає 87-е місце у світі. Негативна динаміка пояснюється низьким 

рівнем безпеки (102-е місце в світі), високими терористичними загрозами (112-

е місце), а також низькою конкурентоздатністю на ринку трудових ресурсів і 

людського потенціалу (113-е місце)
20

. 

Так, у Тунісі після терактів у 2015 р. закрилася половина готелів. 

Найбільшого удару по турсектору Тунісу завдало зниження інтересу з боку 

туристів з Європи. При цьому найбільших втрат зазнала іспанська мережа RIU 

Hotels & Resorts, якій належав готель Imperial Marhaba, на пляжі якого 26 

червня 2015 р. стався терористичний акт. Тоді жертвами атаки стали 38 
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туристів з усього світу. Припинили свою роботу курортний комплекс Djerba la 

Douce на Джербі (французька мережа Club Med), готель Dar Djerba і Palm Beach 

Djerba (французька мережа Marmara) та ін. У 2015 р. Туніс недорахувався 

близько мільйона туристів.  

Іншими складовими індексу конкурентоспроможності Республіки Туніс 

UNWTO визначила
20

: 

- конкурентоспроможність бізнес-середовища – 66-е місце; 

- конкурентоспроможність між народної відкритості – 76-е місце; 

- конкурентоспроможність цінової компоненти у сфері туризму – 9-е місце; 

- конкурентоспроможність екології навколишнього середовища – 89-е 

місце; 

- конкурентоспроможність гігієни та санітарії – 75-е місце; 

- конкурентоспроможність рівня сервісу у сфері туризму та рекреації – 69-е 

місце; 

- конкурентоспроможність пізнавального та ділового туризму – 83-е місце; 

- конкурентоспроможність відпочинкового туризму – 94-е місце; 

- конкурентоспроможність наземної та водної туристичної інфраструктури 

– 95-е місце; 

- конкурентоспроможність повітряної туристичної інфраструктури – 85-е 

місце. 

Вʼїзний туризм Тунісу залежить від європейського ринку. Для 

європейців Туніс став найбільш відвідуваним напрямком в Африці ще 15 років 

тому. З європейських країн сюди приїжджають близько 80% туристів. Головні 

постачальники туристів у Туніс ‒ Франція (1 млн. 200 тис. туристів) та 

Німеччина (1 млн.). Дуже активно відвідують країну бельгійці, італійці, 

англійці. А в останні роки значний інтерес виявляють до Тунісу туристи країн 

Східної Європи: Польща ‒ 80 тис. осіб, Чехія ‒ більше 100 тис. осіб, Росія ‒ 100 

тис. осіб. 

Географія туристичного потоку до Тунісу виглядає наступним чином 

(рис. 7): 

 
Рис. 7. Географія в‘їзного туризму Тунісу (складено авторами на основі

22
) 

Зниження числа туристичних прибуттів відповідно привело до певного 

зменшення і прибутків від міжнародного туризму. Динаміка даного показник 

продемонстрована на рис. 8. 
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Рис. 8. Динаміка прибутків від міжнародного туризму в Республіці Туніс, 

млн. дол. США (складено авторами на основі
23

) 

 

У 2017 році доходи від туризму були аналогічними за показник 2015 року 

‒  на рівні 1,3 млрд. дол. США, що є найнижчим показником, починаючи з 2000 

року. Варто зазначити, що найбільше доходів від туристичних прибуттів 

залишають французи, іспанці, англійці та німці
24

. 

У 2016 році більш, ніж на 20% знизились середні витрати туристів під 

час перебування в країні у порівнянні з 2008 роком. Станом на 2017 рік цей 

показник становить 257,7 дол. США. Відмічаємо також зниженням загальної 

тривалості перебування в країні іноземних туристів. Якщо у 2014 році туристи 

проводили в країні в середньому 29 день, то у 2017 році – 17,8 днів
20

. 

Природно-ресурсна складова туристично-рекреаційного потенціалу та 

історико-культурна спадщина є основними мотивами для відвідування країни ‒ 

52% туристичних прибуттів. Вважається, що за ступенем розвитку 

таласотерапії, Туніс займає 2-е місце у світі після Франції. SPA-комплекси є на 

кожному туніському курорті. Усього в Тунісі налічується 20 центрів 

таласотерапії, і в основному вони сконцентровані на північному сході країни, 

навколо міст Хаммамет, Сус, Порт Ель Кантаун і Монастір
4
.  

Окрім відпочинкового туризму значний сегмент доходів від 

міжнародного туризму приносить і діловий туризм. Дедалі популярнішими 

стають джип-сафарі, дайвінг, пішохідний туризм, подорожі на верблюдах, 

гольф-туризм, паломницькі тури. Перспективними є екотуризму та інсентив-

туризму.  

Важливу роль у розвитку туризму відіграє туристична інфраструктура. 

Туріндустрія країни налічує 755 готельних комплексів загальною місткістю 

близько 206 тис. місць. У галузі зайнято близько 340 тис. робочих місць, з них 

82 тис. ‒ на постійній основі
20

. Дві третини з усіх готелів ‒ це чотири-і 

пʼятизіркові готелі. На ринку туристичних послуг країни представлені усі 

відомі світові готельні ланцюги ‒ «Маріотт», «Шератон», «Хілтон», «Холідей 
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Інн» і т.д. Фукціонують також досить якісні місцеві готельні ланцюги: Abou 

Nawas, El Hana, Marhaba, Les Oranges.  

Туніс ‒ це найбільш європеїзована країна арабського світу, тому 

принципи класифікації туніських готелів цілком відповідають європейським 

вимогам. Найпоширеніша система харчування в готелях ‒ напівпансіон. У 

Тунісі практично немає готелів, які працюють за схемою «все включено». 

Навіть готелі 2-3* надають вельми якісний пансіон з непоганим вибором страв. 

У низький сезон при слабкій заповнюваності в деяких невеликих 

«малозіркових» готелях вечеря може пропонуватися за меню. Багато готелів 

влаштовують «тематичні» вечері, змінюючи кухню кожен вечір: 

інтернаціональна, італійська, далекосхідна і т.д.  

Транспортна інфраструктура представлена понад 19 тис. км 

автомобільних шляхів, максимальна густота яких відмічається у північних і 

східних районах. Загальна довжина залізниць ‒ близько 2,244 тис. км
25

. 

Основна залізниця проходить по узбережжю, звʼязуючи між собою міста Туніс, 

Сус, Сфакс, Габес. Як туристична атракція функціонує потяг «Червона Ящірка» 

‒ відновлений потяг беїв, з вікон якого можна подивитися на ландшафти 

ущелини Сельджа. У Тунісі діють дві міжнародні авіакомпанії ‒ «Туніс-Ер» і 

«Ер Ліберті Тунізі». Міжнародний аеропорт столиці Тунісу ‒ «Картаж» 

знаходиться в 8 км на північний схід від столиці. Крім того, в Тунісі 

функціонують міжнародні аеропорти Сфакс Ель-Май, Джерба-Меліта, Сакнес-

Монастір, Таузар-Нефта. Можливості внутрішніх рейсів в країні досить 

обмежені. Три аеропорту здійснюють внутрішні перельоти за трьома 

напрямками: Туніс ‒ Джерба, Туніс ‒ Сфакс і Туніс ‒ Таузар. Основні 

перевезення водним транспортом здійснюються через глибоководні порти: 

Табарке, Бізерте, Туніс (Хальк-ель-Уед), Сус, Сфакс, Сехир, Габес.  

Позитивним поштовхом для розвитку туристичної індустрії відіграв 

Закон «Про інвестиції», прийнятий в 1972 році і доповнений у 1986 і 1994 

роках, що дозволив отримати значний притік іноземних інвестицій в економіку 

країни. Більша частина інвестицій пішла на будівництво готельних комплексів. 

При цьому сама держава в багатьох випадках фінансувала на 40-60% 

будівництво закладів готельного господарства. Дуже швидко були побудовані 

комфортабельні зони відпочинку в Хаммамете, Сусі і на острові Джерба. 

Управління туризмом в Тунісі здійснюється Міністерством з туризму та 

ремесел
20

. Слід зазначити, що в його руках сконцентрований значний контроль 

над туристичною сферою. Так, він встановлює для туніських туристичних 

компаній жорсткі нормативи на вартість трансферів та екскурсій. Рішення 

міністерства обовʼязкові до виконання усім туристичним фірмам. Держава 

також встановлює для готелів кожної категорії цінову вилку raquo для 

попередження цінових воєн на зразок турецького прикладу. Все це робить 

туристичний бізнес Тунісу дуже організованим та добре прогнозованим. Уряд 

Тунісу щорічно виділяє зі свого бюджету мільйони доларів на рекламу і 
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маркетинг, займається державним інвестуванням в туристську інфраструктуру, 

на поліпшення екології, розвиток транспорту, рекламу країни за кордоном. 

Уряд активно сприяє зростанню громадських та приватних інвестицій в об‘єкти 

туристичної інфраструктури, особливу увагу приділяє модернізації аеропортів. 

Іншими важливими заходами розвитку національного сектору туризму Тунісу є 

активна промоційна діяльність на міжнародному туристичному ринку, 

сприяння іноземним та місцевим приватним інвестиціям у туризм, підготовка 

та підвищення кваліфікації туристичних кадрів, гарантування безпеки туристів 

та розвиток туристичних регіонів. 

Завдяки таким заходам з боку держави зростає якість сервісу, 

різноманітність послуг, падає середня ціна турів і, як наслідок, зростає потік 

туристів. Можна з упевненістю стверджувати, що ця тенденція збережеться і в 

майбутньому. Довготермінова туристична стратегія Тунісу спрямована на 

створення необхідних умов для зростання кількості іноземних туристів, на 

збільшення середньої тривалості їхнього перебування в країні та обсягу 

валютних надходжень. Практичний аспект дослідження виявляється у 

проведеному SWOT-аналізі розвитку туристичної індустрії Республіки Туніс 

(табл. 1). 

Таблиця 1 – SWOT-аналіз розвитку туристичної індустрії Республіки Туніс 
Позитивний вплив Негативний вплив 

Сильні сторони:  

- країна затребувана на туристичного ринку  

- державна підтримка індустрії туризму  

- велика кількість визначних памʼяток  

- високий сервіс європейського рівня  

- постійний потік туристів 

- тривалий купальний сезон  

- сприятливий клімат впродовж усього року 

Слабкі сторони:  

- значний вплив чинника сезонності на 

прибуток  

- варіюється цінова політика 

 - високий рівень безробіття 

Можливості: 

 - збільшення темпів зростання ринку  

- можливість зниження цін  

- можливість турів в кредит 

 - система знижок для студентів 

- розвиток нових видів туризму 

- підвищення рівня сервісу 

Загрози:  

- спад в економіці країни, викликаний кризою 

 - несприятливі зміни в темпах зростання в 

курсах валют  

- зниження платоспроможності населення  

- зміни в уподобаннях споживачів 

 - природні катаклізми 

- політична нестабільність 

- близькість до «гарячих точок», теракти  

 

Лімітуючим чинником розвитку туризму природного генезису можуть 

виступати місцеві вітри та піщані бурі. Найбільш важко переноситься сироко ‒  

вітер, що дме впродовж 2-3 днів із Сахари, і має щорічний характер. 

Температура повітря при сироко може сягати +53-59°С.  

Туніська Республіка володіє потужним потенціалом для розвитку 

іноземного туризму. Для збільшення в‘їзних туристичних потоків необхідна 

активізація маркетингової діяльності в галузі туризму, спрямованої на 

створення позитивного іміджу країни, як регіону безпечного та комфортного 

перебування.  
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2.6. ЧИННИКИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 
*
 

 

Не зважаючи на значні резерви, вітчизняна туристична галузь 

демонструє незадовільний рівень участі у формуванні ВВП, нестабільну 

динаміку, відсутність бажання її операторів розуміти потреби і можливості 

сучасного вітчизняного туриста, а ринок туристичний послуг розвивається 

стихійно. Враховуючи її потенціал, ці та інші проблеми потребують 

якнайшвидшого вирішення, що і визначає актуальність теми дослідження цієї 

частини монографії. Метою дослідження є з‘ясування кількісного характеру 

впливу головних факторів на функціонування туристичної галузі України та 

вишукування резервів її розвитку. На нашу думку, для досягнення даної мети, 

найбільш інформативним та значимим статистично буде використання 

кореляційно-регресійного аналізу. 

Туристична галузь України має важлив соціально-економічне значення. 

Це пов‘язано із вагомим потенціалом  розвитку мікро-, малого та середнього 

підприємництва, створення сотень тисяч нових робочих місць, формування 

стабільних джерел наповнення місцевих бюджетів, залучення внутрішніх та 

зовнішніх інвестицій, формування повноцінного внутрішнього продовольчого 

ринку, соціальної інфраструктури та ін. за рахунок ефективного 

функціонування даного сектору економіки.  

Економіка туристичної галузі є об‘єктом досліджень багатьох 

закордонних та вітчизняних вчених. Зокрема роботи Kim S. and Dombrosky J.
1
, 

Сінклейра М.Т. та Стеблера М.
2
, Дваєра Л., Форсіта П. та Папатеодороу А.

3
, 

Тюрнера Р.
4
, Антоненко І.Я.

5
, Мальської М. П.

6
 та інших. Однак, не зважаючи 

на значну розробку теми, багато її аспектів залишають не до кінця 

дослідженими. Наприклад, додаткової дослідницької уваги потребує вивчення 

питання трансформації підприємницького світогляду операторів ринку 

туристичних послуг, обґрунтування способів реалізації невикористаних 

резервів галузі, розробка комплексної програми розвитку туризму тощо. 

Туристична галузь України переживає важкі часи (табл.1 та рис.1). 
 

 

                                                 
*
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Таблиця 1 – Туристичні потоки (осіб) 
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Рис. 1. Туристичні потоки іноземних та внутрішніх потоків, осіб (складено 

авторами) 
 

Причинами суттєвого скорочення туристичного потоку є  російсько-

український військовий конфлікт на Сході нашої країни та економічна криза 

2013-2015 років. На це вказує зменшення кількості іноземних туристів у 15 

разів. Для внутрішніх туристів, поряд із військовим конфліктом, важливою 

причиною зменшення кількості подорожей є економічна криза. На це вказує 

зменшення кількості внутрішніх туристів у 2014 році проти попереднього року 

на 55 %. Натомість у 2015 році, після появи ознак відносної стабілізації 

політичного та економічного стану, їх кількість проти попереднього року 

зросла на 10,5 %. Проте уже зараз необхідно здійснювати активний пошук 

резервів зростання економіки туристичної галузі, яка спроможна формувати 

мультиплікативний ефект − один зайнятий у галузі туристичних послуг 

забезпечує роботою 4-6 зайнятих у суміжних галузях суспільного виробництва. 

Поряд із здійсненням міжнародних порівнянь та вивченням практичного 

досвіду інших країн із розвинутою економікою туризму, пошук резервів 

зростання слід також шукати і на основі внутрішнього порівняльного аналізу − 

регіональної диференціації розвитку ринку туристичних послуг. 

Результати такого аналізу є особливо цінними, виходячи із того, що 

оператори внутрішнього ринку туристичних послуг працюють в однакових 

політичних, економічних, культурних та інших умовах. Тому досвід успіху 

одних буде цілком прийнятним до практичного використання іншими. На нашу 

думку, для досягнення даної мети, найбільш інформативним та статистично-

значимим буде використання кореляційно-регресійного аналізу, вихідні дані до 

якого наведено у таблиці 2. 

Характеристика функціональної та факторних ознак: 

1) Y – дохід від надання туристичних послуг (без ПДВ, акцизів і 

аналогічних обов‘язкових платежів), тис. грн.; 
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Таблиця 2 – Вихідні дані для проведення кореляційного-регресійного аналізу 

впливу вибраних факторів впливу на розміри регіонального туристичного 

потоку (розраховано авторами)
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Вінницька 8798,7 29 339 41 0 6 84,2 

Волинська 9427,5 35 288 30 0 0 41,0 

Дніпропетровська 19903,3 135 287 49 0 0 299,0 

Донецька 19729,5 7 302 59 0 0 1077,8 

Житомирська 1844,9 13 280 34 0 0 38,4 

Закарпатська 5281,7 33 261 47 0 33 117,9 

Запорізька 9043,3 85 251 36 4 0 409,8 

Івано-Франківська 260757,2 113 296 36 0 9 203,4 

Київська 6981,5 43 306 28 0 0 498,0 

Кіровоградська 2665,7 14 252 36 0 0 31,9 

Луганська 338,7 2 219 41 0 0 42,5 

Львівська 177567,8 338 376 58 0 53 1056,0 

Миколаївська 2703 29 195 29 3 0 126,1 

Одеська 176891,8 277 342 31 21 0 806,9 

Полтавська 2030,8 14 308 30 0 0 42,2 

Рівненська 7067,4 20 252 29 0 0 43,6 

Сумська 2906,6 33 282 30 0 0 24,4 

Тернопільська 3747,2 17 361 41 0 0 25,5 

Харківська 19495,7 170 299 48 0 0 366,1 

Херсонська 25936,8 16 174 16 4 0 74,2 

Хмельницька 4868,5 28 346 36 0 3 28,1 

Черкаська 6084 35 284 28 0 0 44,8 

Чернівецька 12035,1 68 355 51 0 3 79,6 

Чернігівська 1304,5 23 227 27 0 0 56,1 
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2) х1 – штатні працівники суб'єктів туристичної діяльності, які мають 

вищу або середню спеціальну освіту в галузі туризму, осіб
10

; 

3) х2 − щільність автомобільних доріг загального користування з 

твердим покриттям, км на 1000 км
2
 території регіону

11
; 

4) х3 − щільність залізничних колій загального користування
12

, км на 

тис. км
2
 території регіону; 

5) х4 – морський відпочинок, кількість курортних населених пунктів
13

, 

одиниць; 

6) х5 – лікувально-оздоровчий відпочинок (бази відпочинку, 

пансіонати, садиби, санаторії)
14

, одиниць; 

7) х6 – інвестиції у тимчасове розміщування й організацію харчування, 

наростаючим підсумком за 2012-2017 роки
15

, млн грн.
 
 

Результати кореляційно-регресійного аналізу: 

1) коефіцієнт кореляції – 0,742, це означає, що рівень зв‘язку – 

високий. Коефіцієнт детермінації – 0,55, це означає, що мінливість 

функціональної ознаки на 55 % визначається мінливістю вибраних факторних 

ознак; 

2) фактичний критерій Фішера дорівнює 3,469, табличний 

(критичний) критерій Фішера = 2,699. Це означає, що економетрична модель є 

статистично значимою; 

3) фактичний критерій Стьюдента = 6,804, табличний (критичний) 

критерій Стьюдента = 2,109. Це означає, що коефіцієнт регресії є статистично 

значимим; 

4) перевірка моделі на мультиколінератність: кореляційна матриця R 

(табл. 3) не містить елементів, які більші, ніж 0,7 – це означає, що модель не 

мультиколінеарна; рівняння регресії: 

Y = 15437,673 + 451,356 х1 + 115,243 х2 – 1512,349 х3 + 873,649 х4 + 

964,259 х5 + 22,855 х6 

Для формування остаточних висновків важливо встановити вагу 

кожного із факторів. Це зроблено за допомогою парних коефіцієнтів кореляції 

ryxi та β-коефіцієнтів (βхі) (табл. 4). Отже, виходячи із результатів кореляційно-

регресійного аналізу, головним фактором впливу на відмінності у обсягах 

доходу від надання туристичних послуг є відмінності у якісному складі 

штатного персоналу суб'єктів туристичної діяльності – більша кількість 

працівників з вищою або середньою спеціальною освітою в галузі туризму 

                                                 
10

 Туристична діяльність в Україні у 2017 році // Державна служба статистики України. – 2017. [Електронний 

ресурс]. – http://ukrstat.gov.ua 
11

 Довідка щодо підготовки фахівців сфери туризму // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. – 

2017. [Електронний ресурс]. –http://www.me.gov.ua 
12

 Постанови КМУ 
"
Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного 

значення" від 16 вересня 2015 р. N 712 // Ліга Закон. – 2018. [Електронний ресурс]. – http:// 

search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP150712.html  
13

 Курортні ресурси України / Під ред. проф. М. В. Лободи. — К.: Укрпрофоздоровниця; Тамед, 1999 
14

 Лікування в санаторіях України // Дороговказ. – 2018. [Електронний ресурс].–https://ua.dorogovkaz.com 

/sanatornoe_lechenie.php 
15

 Average expenditure per night (from 2012 onwards) // Eurostat. – 2018. [Електронний ресурс]/http://ec.europa. 

eu/eurostat 
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забезпечує одержання вищого доходу від надання туристичних послуг. Вага 

даного фактору складає 40,7 %. На вагу решти факторів припадає 18,03 %. 

Таблиця 3 – Кореляційна матриця 
 х1 х2 х3 х4 x5 х6 

x1 1      

x2 0,4618 1     

x3 0,3758 0,5279 1    

x4 0,4864 0,0555 -0,2281 1   

х5 0,5468 0,3127 0,4916 -0,1141 1  

х6 0,6725 0,3612 0,5269 0,3655 0,4090 1 

 

Таблиця 4 – Розкладання загальної варіації  доходу від надання туристичних 

послуг  на фактори (без ПДВ, акцизів і аналогічних обов‘язкових платежів) 

Фактор ryxi βхі 
Коефіцієнт  

детермінації 
Відсоток впливу 

x1 0,7159 0,5679 0,4066 40,66 

x2 0,3235 0,0878 0,0284 2,84 

x3 0,1562 -0,2334 -0,0364 -3,65 

x4 0,4094 0,0558 0,0228 2,29 

х5 0,4361 0,1754 0,0765 7,65 

х6 0,4899 0,1071 0,0524 5,25 

 

Результати економетричного моделювання дозволяють зробити два 

важливих висновки: 

1) для успішного конкурентного позиціонування у вітчизняній 

туристичній галузі уже лише кількісного нагромадження капіталу у відповідних 

об‘єктах недостатньо. Необхідно проводити якісні зміни у менеджменті, 

організації транспортного, побутового обслуговування туристів, їх дозвілля, 

розвитку ресторанного господарства тощо. Наразі, для таких змін практичного 

досвіду та інтуїції власників туристичного бізнесу уже також недостатньо. 

Необхідно залучати людей із відповідною освітою, організовувати курси 

підвищення кваліфікації, брати участь у тренінгах та закордонному стажуванні; 

2) значна частина ринку туристичних послуг перебуває в тіні. На це 

вказує кілька фактів: 

 є дуже сумнівним низький рівень зв‘язку між інвестиціями у 

тимчасове розміщування й організацію харчування та доходами, отриманими 

від надання туристичних послуг. На нашу думку, мова йде про приховування 

реальних обсягів інвестицій та, що швидше за все, − про приховування 

реальних обсягів отриманого доходу; 

 є дуже сумнівним низький рівень зв‘язку між кількістю морських 

курортних населених пунктів, лікувально-оздоровчих об‘єктів відпочинку та 

доходами, отриманими від надання туристичних послуг. Наприклад, за 

непрямими підрахунками щорічно чорноморські курорти України відвідують 

понад 6 млн. внутрішніх та в‘їзних туристів. Кожен турист за 1 тиждень 

відпочинку біля моря в режимі «економ» лише на проживання та харчування 

витрачає щонайменше 1200 грн. (проживання – 560 грн., харчування – 630 грн. 

за цінами 2016 року). Тобто 6 млн. туристів витрачають не менше, ніж 7,2 млрд. 



201 

 

грн. Натомість, за даними Державної служби статистики, доходи усіх 

операторів ринку туристичних послуг Причорноморського регіону України в 

2016 році становили лише 214,6 млн грн., тобто у 33,5 рази менше. За даними 

тієї ж служби, у 2015 році усіма операторами ринку туристичних послуг 

Причорноморського регіону було обслуговано в‘їзних та внутрішніх туристів у 

кількості 31109 осіб, в тому числі: Запорізька область – 13725, Миколаївська 

область – 833, Одеська область – 12065, Херсонська область – 4486 особи. З 

чого можна зробити висновок, що ринок туристичних послуг, принаймні в 

сегменті морських курортів, більш, ніж на 90 % перебуває в тіні. 

Ці висновки дозволяють групувати основні проблеми галузі: 

1) поряд із здійсненням міжнародних порівнянь та вивченням 

практичного досвіду інших країн із розвинутою економікою туризму, пошук 

резервів зростання слід також шукати і на основі внутрішнього порівняльного 

аналізу − регіональної диференціації розвитку ринку туристичних послуг. 

Результати такого аналізу є цінними, виходячи із того, що оператори 

внутрішнього ринку туристичних послуг працюють в однакових політичних, 

економічних, культурних та інших умовах. Тому досвід успіху одних буде 

цілком прийнятним до практичного використання іншими; 

2) виходячи із результатів аналізу, головним фактором впливу на 

відмінності у обсягах доходу від надання туристичних послуг є відмінності у 

якісному складі штатного персоналу суб'єктів туристичної діяльності – більша 

кількість працівників з вищою або середньою спеціальною освітою в галузі 

туризму забезпечує одержання вищого доходу від надання туристичних послуг. 

Вага даного фактору складає 40,7 %. 

3) туристична галузь України у 2000-2017 роках демонструвала 

нестабільну динаміку із спадним трендом. Причинами цього є непрозорість 

підприємницької активності та загальна довготривала економічна криза; 

4) тіньові відносини не лише суттєво ускладнює економічний аналіз та 

формулювання обґрунтованих висновків і пропозицій, але й завдає суспільних 

збитків − місцеві бюджети недоотримують значну суму доходів, які могли б 

бути направлені не лише на соціальні потреби місцевих громад, але й на 

розвиток туристичної інфраструктури, природоохоронні проекти та ін., що в 

кінцевому підсумку сприяло б зростанню привабливості відповідних територій 

для в‘їзних та внутрішніх туристів; 

5) відсутність системності, стратегічності та концептуальності розвитку 

туристичної галузі областей чи регіонів. 

Завершальний висновок є пріоритетним для усіх видів діяльності в 

нашій країні. Щодо туристичної сфери формування системи управління та 

концепції розвитку здійснюватиметься шляхом впровадження та поєднання 

заходів за такими напрямами: 

1) підвищення якості життя населення та мотивація до повернення 

молоді після отримання освіти у містах до сільської місцевості шляхом: 

 створення нових робочих місць у сфері послуг (у готелях, 

туристичних локаціях та атракціях); 
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 відкриття літніх трудових таборів для шкільної і студентської 

молоді; 

 створення закладів санаторно-курортного призначення; 

2) відновлення та удосконалення інженерних мереж та забезпечення 

розвитку інфраструктури шляхом: 

 створення мережі польових аеродромів для легкомоторної авіації; 

 удосконалення і запровадження енергоефективних систем сонячної 

енергетики для потреб регіонів; 

3) створення мережі туристичних маршрутів за цільовою 

спрямованістю (збирання врожаю, відвідування традиційних свят, фестивалів, 

ярмарок, лікувальний, відвідування зон традиційних ремесл регіону); за видами 

пересування (гелікоптерами, квадроциклами та іншім автотранспортом); за 

кількістю та віковими ознаками туристів (сімейні, дитячі, молодіжні) шляхом: 

 оптимізації сучасних природних та сформованих людиною атракцій 

для туристів різного віку; 

 використання сучасних методів event-менеджменту; 

 систематизації історико-культурної спадщини регіонів та розробки 

нових туристських локацій; 

 залучення медіа та кінематографу до маркетингу дестинації і 

комплексного планування туристичної інфраструктури. 
 



203 

 

2.7. ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ ЯК ШЛЯХ ВІДРОДЖЕННЯ 

КУЛІНАРНИХ ТРАДИЦІЙ РЕГІОНІВ 
*
 

 

Актуальність теми зумовлена необхідністю розширення мережі закладів 

готельного господарства у розвинених містах України та популяризації 

гастрономічних послуг, які б не тільки задовольняли попит споживачів у 

якісному обслуговуванні, але й пропонували необхідні у сучасних умовах 

життя послуги щодо відпочинку та релаксації організму. Динамічний розвиток 

України як незалежної, суверенної держави, входження до Європейської 

Співдружності, зміцнення міжнародних зв‘язків, зростання в‘їзного та 

внутрішнього туризму зумовлюють потребу в нагальній модернізації 

вітчизняної готельно-ресторанної індустрії та сфери гостинності загалом, 

приведення її до світових стандартів і передбачає радикальне оновлення 

вітчизняної концепції підготовки висококваліфікованих кадрів для готельно-

ресторанної справи.  

Новизна даної розробки полягає в проекті надання сервісних послуг 

гастрономічного туризму у готельно-ресторанному комплексі м. Харків. 

Наявність готелів з такою специфічною послугою дозволить вирішити 

проблеми організації дозвілля туристів. Готельний ринок України поступово 

розширюється, що збільшує кількість конкурентних підприємств. Для того, щоб 

виділитися на фоні інших підприємств та отримати конкурентну перевагу, 

необхідно докласти зусиль у розширенні спектру додаткових послуг готелю. 

Необхідно виходити за рамки стандартних додаткових послуг та пропонувати 

туристам більш різноманітні та екзотичні послуги. 

Реалізація проекту дасть можливість забезпечити висококласними 

послугами гастрономічного туризму, якісним харчуванням і комфортними 

умовами проживання туристів.  

1. Специфічні риси гастрономічних турів.  

Серед послуг, які стали найбільш популярними протягом останніх півтора-

два роки, особливо вирізняється гастрономічний туризм. Туризм є однією з 

найбільших і динамічно розвинутих галузей, високі темпи розвитку цієї галузі та 

великі обсяги валютних надходжень активно впливають на різні сфери 

життєдіяльності суспільства. Як глобальне соціально-економічне явище, туризм 

має безліч різновидів, але особливим є гастрономічний туризм. У всьому світі 

гастрономічний туризм стрімко розвивається і активно «виходить» на передові 

позиції по популярності серед туристів. Гастрономічний туризм – вид туризму, 

основною метою якого є знайомство з кухнею тієї чи іншої країни. Даний вид 

туризму має великі перспективи, а розробка подібних маршрутів сприятиме 

відродженню кулінарних традицій
1
.  

Тематиці гастрономічного туризму та його впровадженню і розвитку 

присвячено багато наукових робіт. Ця тема відрізняється новизною, її вивчали  

                                                 
*
 Автор Свідло К.В. 

1
 Вишневська Г. Г. Потенціал кулінарних турів у контексті спеціалізованого туризму / Г.Г. Вишневська // 

Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2013. – №31. – С. 112-118. 
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Л. В. Хорєва (професор НДУ, Санкт-Петербург)
2
, Леонід Гелібтерман (Президент 

Міжнародного еногастрономічного центру, Москва)
3
, Жозе Баральо (Президент 

португальської асоціації гастрономічного туризму)
4
, Гевін Белл (Радник з 

локального туризму Всесвітньої туристської організації ООН)
5
 та інші. 

Історичний розвиток гастрономічного туризму бере свій початок ще з 1998 

року, коли термін «кулінарний туризм» був введений в обіг доцентом кафедри 

народної культури державного університету «Bowling Green» (Боулінг Грін, США) 

Люсі Лонгом
6
. У 2001 році Ерік Вольф

5
, відомий американський письменник, 

написав першу статтю про кулінарний туризм у світі, пізніше він розвинув цю тему 

в першій книзі Міжнародної організації кулінарного туризму. 

Він сформулював концепцію, по якій туристи дізнаються місцеву культуру 

через їжу і вино. Слід зазначити, що в туризмології немає одного термінологічного 

визначення цього виду туризму. Зустрічаються й інші терміни гастротуризму – 

винно-гастрономічний туризм, гурман-тури, кулінарний туризм. Згодом, у 2003 

році, була заснована Міжнародна асоціація гастрономічного туризму (The 

International Culinary Tourism Association)
5
, засновником якої став Ерік Вольф, який 

є президентом асоціації і на даний момент. У 2012 році відбулися термінологічні 

зміни: термін «кулінарний туризм» був замінений на термін «гастрономічний 

туризм». Причиною цього стало дослідження, проведене Міжнародною асоціацією 

гастрономічного туризму, яке показало, що більшість американців, серед яких 

проводилося дослідження, вважали, що кулінарний туризм лише для «еліти». Тому 

було вирішено внести зміни на більш доступний для більшості жителів термін.  

Звичайний турист сприймає гастрономічний туризм як поєднання подорожі, 

дослідження нового і задоволення від їжі і напоїв з унікальними і незабутніми 

гастрономічними враженнями
7
.  

Гастрономічні тури затребувані тими, хто в поїздках іншим розважальним 

заняттям воліє знайомство з місцевими кухнею, продуктами, кулінарною 

культурою. Власне, звідси випливають основні види активностей, які пропонують 

гастрономічним туристам: 

 кулінарні майстер-класи, лекції, конкурси; 

 дегустації; 

 знайомства зі знаковими персонами в сфері гастрономії; 

 поїздки на сироварні, виноробні та на інші виробництва; 

 гастрошоппінг
8
. 

                                                 
2
 НІУ «Высшая школа экономики» [Електронний ресурс] // Хорева Любовь Викторовна. – Режим доступу : 

https://www.hse.ru/org/persons/26765353. 
3
 Міжнародний еногастрономічний центр [Електронний ресурс] //  Міжнародний форум-фестиваль 

«Перспективи розвитку гастрономічного туризму». – Режим доступу : http://www.icwag.ru/news/103.html.  
4
 Основи туристичної діяльності [Електронний ресурс] // Екскурсовод і гід-перекладач. – Режим доступу : 

http://info-library.com/content/1491_Ekskyrsovod_i_gid_perekladach.html.  
5
 World Food Travel Association [Електронний ресурс] // Офіц. веб-сайт. – Режим доступу : https://www. 

worldfoodtravel.org/cpages/home. 
6
 Всесвітня туристична організація [Електронний ресурс] // Вікіпедія. – Режим доступу : https://uk.wikipedia. 

org/wiki/Всесвітня_туристична_організація 
7
 Гастрономический туризм. Путешествуй с комфортом [Електронний ресурс] // Travelluxtour.info. – Режим 

доступу :  http://travelluxtour.info/vidy-turizma/gastronomicheskiy-turism.  
8
 Гастрошопінг [Електронний ресурс]. – Режим доступу :   http://www.greece-is.com/gastro-shopping-cyclades. 

https://www.hse.ru/org/persons/26765353
http://www.icwag.ru/news/103.html
http://info-library.com/content/1491_Ekskyrsovod_i_gid_perekladach.html
http://www.greece-is.com/gastro-shopping-cyclades/
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Важливо відзначити той факт, що для гастрономічного туризму не існує 

такого поняття як сезон.  

Згідно з даними Міжнародної Асоціації кулінарного туризму, любителі 

подібних подорожей не відмовляються від різних заходів культурного дозвілля – 

відвідини різних фестивалів, а також музеїв і театрів. 

Досить часто туристичні фірми формують спеціальні тури з урахуванням 

обох факторів – культурного і кулінарного.  

На ринку туризму гастрономічні тури представлені кількома варіантами: 

 проживання в готелі, де всі дегустації прописані в екскурсійній 

програмі; 

 безпосередня участь туриста в приготуванні страв, що можна назвати 

майстер-класом від шеф-кухаря; 

 індивідуальний тур, де сам клієнт прописує кожну деталь своєї 

особливої гастрономічної подорожі. 

І.В. Зорін і Т.П. Каверіна запропонували свою класифікацію видів 

гастрономічного туризму, згідно з якою гастрономічний туризм має кілька 

напрямків
9
: 

1. Тур по сільській місцевості – це вид туру, який передбачає тимчасове 

перебування туристів у сільській місцевості з метою дегустації місцевої кухні і 

продуктів, вироблених в цьому регіоні, а також може включати участь у 

сільськогосподарських роботах.  

Обов‘язкова умова: розміщення туристів, індивідуальні або спеціалізовані, 

повинні перебувати в сільській місцевості або малих містах без багатоповерхової 

забудови. Такі тури цікаві не тільки своєю кулінарною складовою, а й тим, що 

дають можливість через їжу і продукти зануритися в повсякденне життя місцевих 

людей, дізнатися їхні звичаї, звички, порядки та інші тонкощі, часом дивовижні і 

незрозумілі представникам іншої мови і культури. 

2. Ресторанний тур – поїздка, що включає відвідування найбільш відомих і 

популярних ресторанів, що відрізняються високою якістю, ексклюзивністю кухні, а 

також національною спрямованістю. 

3. Освітній тур – це тур, метою якого є навчання в спеціальних освітніх 

установах з кулінарною спеціалізацією, а також курсів і майстер-класів. 

4. Екологічний тур – це тур, що включає відвідини екологічно чистих 

господарств і виробництв, знайомство з екологічно чистими, органічними 

продуктами і їх виробництвом. 

5. Подієвий тур – тур, орієнтований на відвідування місцевості в певний час 

з метою участі в громадських і культурних заходах з гастрономічною тематикою: 

виставки, ярмарки, шоу, фестивалі та свята. 

6. Комбінований тур – поїздка, яка містить у собі декілька перерахованих 

вище напрямків. Комбіновані тури підходять для туристів «зі стажем», тих, хто вже 

знайомий з гастрономією тієї або іншої країни, інакше тур може виявитися 

інформативно перенасиченим. 

                                                 
9
 Зорін І. В. Туризм як вид діяльності / Зорін І. В., Кавєріна Т. П., Квартальнов В. А. — Москва: Фінанси та 

статистика, 2005. — 288 с. 
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Існує інша класифікація, де гастрономічні тури можна розподілити усього 

на два види: міські та сільські («зелені»)
3
. 

Програма сільського туру полягає у відвідуванні екологічно чистих куточків 

планети і дегустації страв з вирощених без застосування ГМО овочів і фруктів. 

Також, у цей вид гастрономічного туру входить відвідування ферм і винних льохів. 

Міські тури включать в себе екскурсії по цехах і фабриках, що 

спеціалізуються на тому чи іншому виді продукції, виробництвом якого славиться 

відвідувана країна чи регіон. Природно, за екскурсією слідує і дегустація. Головним 

об‘єктом уваги під час міського туру залишаються ресторани, що пропонують 

широкий спектр національних страв.  

Ціни в подібних місцях зазвичай високі. Однак до відвідування 

рекомендуються так само маленькі кафе та кондитерські, знамениті своїми 

неповторними виробами. Міський гастрономічний тур може включати в себе 

відвідування окремих підприємств, де можна побачити безпосередньо випуск 

продукції або насолоджуватися вже готовими делікатесами закладів ресторанного 

господарства певної країни та міста. Окрім цього, практикуються тури, які 

ознайомлюють туристів не з окремими стравами, а лише одним делікатесом, проте 

в різних місцевостях. Такими турами є, наприклад, знамениті французькі, 

болгарські винні тури, що пропонують прогулянки по виноградниках, збір 

винограду, дегустацію вин.  

Гастрономічні тури створюються для того, щоб туристи могли 

насолодитися особливостями кухні. При цьому дана мета не зводиться лише для 

того, щоб спробувати якусь рідкісну, екзотичну страву або перепробувати 

незліченну кількість страв. Найважливішим є насолодитися місцевою рецептурою, 

яка століттями вбирала в себе традиції і звичаї місцевих жителів, їх культуру 

приготування їжі.  

Однак гастрономічний тур, як додаткова послуга – це щось більше, ніж 

просто тур, оскільки він є добре продуманим комплексом заходів для дегустації 

традиційних в певній місцевості страв, а також окремих інгредієнтів, які є 

унікальними, мають особливий смак
10

. 

Організація гастрономічного туру має ряд особливостей, пов‘язаних зі 

специфікою даного виду туризму.  

Специфічні риси гастрономічного туризму: 

 умови для розвитку гастрономічного туризму мають абсолютно всі  

регіони; 

 гастрономічний туризм не носить характер сезонного відпочинку; 

 кулінарний туризм, в тій чи іншій мірі, є складовим елементом всіх турів,  

але на відміну від інших видів туризму знайомство з національною кухнею стає 

головним мотивом, метою та елементом гастрономічної подорожі; 

 просування місцевих господарств та виробників продовольчих товарів – є  

невід‘ємною частиною будь-якого гастрономічного туру. 

                                                 
10

 Гастрономічний туризм в Україні на сучасному етапі : сутність та основні напрями розвитку [Електронний 

ресурс] – Режим доступу : http://77.121.11.9/xmlui/handle/PoltNTU/1064. 
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Варто зазначити, що практично будь-яка країна та місто має потенціал для 

розвитку у себе гастрономічного туризму, адже в кожній країні своя неповторна 

національна кухня, свої традиції гостинності.  

За версією World Food Travel Association
5
 в даний час можна виділити 12 

основних категорій гастрономічного туризму:  

1. Кулінарні школи і майстер-класи.  

2. Кулінарні розваги.  

3. Кулінарні напрямки.  

4. Кулінарні події.  

5. Кулінарні медіа.  

6. Кулінарні заготовки.  

7. Гастрономічні магазини.  

8. Гастрономічні тури від агентств. 

9. Гастрономічні заклади.  

10. Фермерські ринки.  

11. Гастрономічні клуби.  

12. Виробництво харчових продуктів. 

Гастрономічні туристи, в свою чергу, також розподіляються на групи. 

Зведені дані наведені у табл. 1. До цільової аудиторії гастрономічного туризму 

варто відносити лише перші два види туристів. Оскільки саме вони є цільовою 

аудиторією гастрономічного туризму.  

У зв‘язку зі збільшенням ролі їжі та процесу харчування під час подорожей 

туристів, зростає доступність кухонь світу з їх великим асортиментом продуктів 

харчування. Такий стрімкий розвиток доступності зумовлює збільшення інтересу 

туристів саме до корінних та екзотичних продуктів харчування
11

.  

Таблиця 1 – Основні групи гастрономічних туристів 

 

Важливу роль у поширенні зацікавленості гастрономічним туризмом 

зіграли засоби масової інформації, що демонструють програми подорожей, які 

пов‘язані з харчуванням у різних країнах світу. 

До факторів, що сприяють розвитку гастрономічного туризму слід віднести: 

 розвинене сільське господарство і можливість перебування туристів у  

                                                 
11

 Гастрономические туры: что это и зачем? [Електронний ресурс] // Путевые заметки Алексея Онегина. Советы 

путешественника. – Режим доступу: https://arborio.ru/travel/gastronomicheskie-tury-chto-eto-i-zachem. 

№ Назва групи Характеристика 

1 Гастротуристи Експерти, гастрономічні критики. 

2 Фудіс 
Ентузіасти, зацікавлені в якісній смачній їжі, місцевих 

виробниках, сезонних продуктах. 

3 Зацікавлені покупці 

Туристи, що сприймають їжу як доповнення до задоволень під 

час відпустки. Куштують місцеву їжу без особливого 

ентузіазму. 

4 Незаангажовані 
Не вважають їжу важливою складовою під час проведення 

відпустки. До місцевої їжі відносяться без негативу. 

5 «Мляві споживачі» Не виявляють інтересу до нової їжі під час подорожей. 

https://arborio.ru/travel/gastronomicheskie-tury-chto-eto-i-zachem.
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сільській місцевості з метою дегустації місцевої кухні і продуктів, вироблених в 

фермерських господарствах; 

 можливість відвідування екологічно чистих господарств і виробництв,  

знайомство з екологічно чистими, органічними (біо) продуктами і їх виробництвом; 

 наявність на території краю корінних народів, кухня яких може стати  

основою для розробки унікальних гастрономічних турів; 

 можливість збору дикорослих грибів, ягід. 

Також, до факторів, які сприяють розвитку гастрономічного туризму (крім 

наявності ресурсів, перерахованих вище) можна віднести:  

 можливість створення нових робочих місць і залучення місцевих жителів  

в робочий процес; 

 наявність різноманітного природно-рекреаційного потенціалу, багатої  

культурно-історичної спадщини;  

 розвиток регіону як великого логістичного центру внутрішніх і зовнішніх  

пасажиропотоків;  

 наявність освітніх установ вищої професійної освіти і центрів професійної  

підготовки фахівців у сфері туризму і гостинності;  

 організація великих міжнародних і регіональних ділових, культурних,  

розважальних заходів та спортивних змагань;  

 розвиток транспортної, освітньої, наукової, культурної, готельної  

інфраструктури. 

Велика частина цих факторів мають не прямий, а опосередкований вплив на 

розвиток гастрономічного туризму.  

До факторів, що гальмують розвиток гастрономічного туризму, можна 

віднести: 

 відсутність досвіду у місцевих туристських операторів в організації  

якісних гастрономічних турів;  

 подорожання гастрономічних турів;  

 недостатньо висока якість обслуговування відвідувачів на підприємствах  

туризму і гостинності; 

 недостатній рівень розвитку туристської дорожньої і інженерної  

інфраструктури в краї;  

 невідповідність рівня цін колективних засобів розміщення і транспортних  

організацій, якості надаваних споживачам послуг;  

 недосконалість нормативно-правової бази в сфері регулювання туризму; 

 відсутність надійного оперативного інформаційного банку даних про  

туристичні ресурси, об‘єкти, послуги в регіоні, неповна відповідність методів 

статистичних досліджень в туризмі методології ЮН ВТО (Всесвітня туристична 

організація)
6
.  

Таким чином, можна зробити висновок про те, що розвиток 

гастрономічного туризму набирає оберти, але туристські компанії, через 

недосвідченість в організації турів в даному виді туризму, не рішуче розвивають 

цей вид туризму. Одним із заходів державної підтримки розвитку цього 

туристського напряму може бути проведення майстер-класів з організації 
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гастротурів, запрошення в регіон відомих фахівців в цій області для проведення 

навчальних семінарів. 

2. Гастрономічний туризм як потужний важіль для збільшення туристичних 

потоків в Україні. 

Розвиток туристичної галузі, а, зокрема, внутрішнього туризму в Україні 

може і повинен стати одним із стратегічно важливих напрямків для нашої країни.  

Гастрономічний туризм в Україні набув особливої популярності за останні 

півтора-два роки. Про активний старт розвитку гастрономічного туризму свідчить 

ряд певних факторів. По-перше, власне сама поява гастрономічних турів та їх 

позиціонування туристичними операторами як одного з  наймодніших напрямків. 

По-друге, зараз набирають популярність спеціальні путівники, які присвячені 

гастрономічному туризму. В Україні гастрономічний туризм слабо розвинений, 

тому цьому питанню варто приділити велику увагу. Ознайомленню туристів з 

іноземною кухнею сприяють ресторани, які представляють кухні різних країн світу, 

об‘єднуючи людей і скорочуючи дистанцію міжкультурних відмінностей. 

Необхідність бути в курсі світових трендів і прагнення вийти за рамки 

стандартного меню спрямовує українських рестораторів відвідувати інші країни, 

зустрічатися з кращими шеф-кухарями, проходити навчання в світових кулінарних 

школах, брати участь в майстер-класах та закупівлі продуктів.  

Загальновизнаними гастрономічними центрами України є Київ, Львів, 

Одеса, а також корисно буде відвідати Харків. Невеликі, але автентичні кафе можна 

знайти в Чернігові, Рівному, Вінниці, Чернівцях, Кам‘янці. 

Вибираючи гастрономічний тур, важливо розуміти, що він в корені 

відрізняється від традиційного масового туризму. Тут замість картинних галерей 

відвідування кафе і ресторанів; замість відпочинку на пляжі – дегустації; замість 

шопінгу і сувенірів – похід на ринки за продуктами для майстер-класів. 

Гастрономічні подорожі – це враження від поєднань нових смаків і продуктів, 

дегустації, безліч зустрічей і несподіваних відкриттів
7
.  

Головна ж цінність гастрономічного туру в тому, що по всьому маршруту, 

протягом усіх днів групу супроводжує гастрономічний гід. Напрямки для таких 

турів продумуються дуже ретельно, адже важлива кожна деталь: специфіка кухні 

регіону, концепція закладів, дегустаційне меню, майстер-класи, свіжі продукти і 

презентації. В Україні професійними гастрономічними турами займаються близько 

5 компаній. З огляду на той факт, що це не масовий, а вузькоспеціалізований 

сектор, групи, які беруть участі у виїзних програмах, невеликі – від 10 до 20 осіб. 

Розробляючи еногастрономічні програми, важливо визначити цільову аудиторію, 

на яку вони сфокусовані.  

Наприклад, вартість професійної поїздки на 7-10 днів в Італію, Францію, 

Іспанію становить 1800-2200 €/людину. Вартість гастрономічного уїк-енду для 

гурманів на 4 дня варіюється від  550 до 750 € / людину. По Україні програма на 3-5 

днів коштує від 2000 грн. на людину в залежності від регіону.  

Для того, щоб гастрономічні програми могли вільно відвідувати всі 

бажаючі, в тому числі – без знання іноземної мови, групу супроводжує 

гастрономічний гід по всьому маршруту. Розвиток гастрономічного туризму має 

міцну основу, адже всі туристи під час подорожі харчуються, а для деяких їжа є 
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засобом відчуття та проникнення до іншої культури, що в свою чергу підвищує 

загальне туристичне враження. Все частіше туристи прагнуть харчуватися тими 

продуктами та стравами, які підкреслюють спадщину і культуру місця, де вони 

знаходяться, а, як відомо, Україна має велику кулінарну спадщину та ще більший 

потенціал. Гастрономічний туризм в нашій країні – перспективний, однак, ще не 

розвинений бізнес. Гастрономічний туризм в Україні може стати дуже вигідним, 

якщо до розвитку цього питання знайти вірний підхід
10

.  

Маловідомим є той факт, що в Україні виробляється 80% продуктів для 

високої гастрономії, починаючи від трюфелів, устриць і закінчуючи осетровими 

рибами, чорною ікрою і так далі. Це може бути цікаво професіоналам – 

рестораторам. А ось звичайних людей це навряд чи цікавить, тому що наша 

гастрономічна культура знаходиться на низькому рівні. 

Україна має певний перелік власних гастрономічних турів  , що можуть 

ознайомити туристів зі специфікою гастрономії країни (за даними 2016 року)
12,13

: 

1.  «Сиро-винний тур Закарпаттям». 

Це захоплююча подорож  Закарпаттям принесе туристам багато 

задоволення. Знайомство з різними етнокультурами цього регіону, зокрема з 

місцевою кухнею, може приємно здивувати. Знамениті вина Берегівського району в 

поєднанні з кращими місцевими сирами приємно порадують навіть найзавзятіших 

гурманів. Тур насичений цікавою туристичної програмою з відвідуванням 

знаменитих історичних і природних об‘єктів. Вартість туру становить від 545 грн., 

тривалість туру – 2 дні. Протягом цього туру можна спробувати найсмачніші сорти 

сиру і марочні вина, що дарує гостинна закарпатська земля.  

Програма автобусного туру зі Львова в Закарпаття пропонує туристам 

наступні задоволення:  

 відвідування палацу Шенборна, Мукачівського, Королівського та  

Хустського замків;  

 купання у термальних басейнах Берегово та екскурсія до водоспаду 

Шипіт;  

 смачна дегустація сирів та вин, а також бойківської, лемківської, 

угорської кухні; 

 можливість побувати на найбільшому озері України – Синевирі; 

 ночівля в домівках сільського туризму.  

Це найкращий тур зі Львова в Закарпаття з ознайомленням з історичними 

місцями, релігією, культурою та пам‘ятками Закарпаття. 

2.  «Смачне Закарпаття».  

Подорожуючи по найвідомішим містам і замкам Закарпаття, у туристів є 

можливість ознайомитися з древньою і непростою історією цього краю. Легенди та 

перекази старовини, чарівна природа, колоритні мешканці – все це постає перед 

туристами у всій красі. У перерві між екскурсіями пропонується смачна 

                                                 
12

 Сиро-винні тури Закарпаттям [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://vidviday.ua/syro-vynnyj_ tur_ 

zakarpattyam. 
13

 Специфіка і просторові особливості гастрономічного туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://privetstudent.com/diplomnyye/diplomnye_raboty_po_geografii/2103-specifika-i-prostranstvennye-osobennosti-gastron 

omicheskogo-turizma.html. 

http://vidviday.ua/syro-vynnyj_%20tur_%20zakarpattyam
http://vidviday.ua/syro-vynnyj_%20tur_%20zakarpattyam
http://privetstudent.com/diplomnyye/diplomnye_raboty_po_geografii/2103-specifika-i-prostranstvennye-osobennosti-gastron
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закарпатська кухня, дегустація сирів з вином. Тривалість туру – 3 дні/2 ночі, 

вартість – від 1550 грн.  

3.  «Кулінарне Закарпаття». 

Цей цікавий і не менш смачний тур присвячений усім любителям вишуканої 

їжі. Тільки тут у туристів є можливість поласувати місцевими делікатесами: 

бограчем-гуляшем, кремзликами з м‘ясом і овочами, палачинтами з домашнім 

лекваром і місцевим делікатесом – жаб‘ячими лапками. Ці та багато інших ласощів 

будуть приправлені міцними наливками і домашнім вином.  

Подорож розрахована на 2 дні, вартість – від 1650 грн. Тур включає такі 

міста: Ужгород – Перечин – Берегово – Середнє – Мукачеве. У програму туру 

входить:  

 цікава екскурсія «Унгвар – кулінарна столиця»; 

 відвідування Ужгородського замку, музею, в якому представлені 

експонати архітектури, де можна побачити різні предмети побуту, а також 

прогулянка по старовинному місту;  

 можливість дегустування місцевих вин; 

 у корчмі «Господа» туристів чекає смачна їжа, представлена 

вишуканими делікатесами; 

 навчальний курс з приготування латте і створення на пінці арт-дизайну, 

дегустація міцних сортів кави; 

 родзинкою екскурсії будуть кондитерські шедеври відомого майстра В. 

Штефаньо
14

; 

 смачна вечеря зі страв національної кухні у відомому кафе «Корчма»;  

 відвідування старовинного центру виноробства і винних льохів у м. 

Берегові; 

 відвідування залишків замку тамплієрів;  

 куштування смачних страв, приготованих зі свинячого коліна в 

Угорському ресторані. 

 прогулянка вулицями міста Мукачеве, а також відвідування замку 

Паланок; 

 дегустація меду.  

4. «Полтавські галушки».  

Під час цього туру туристи можуть познайомитися з легендарною 

Диканькою, мальовничою Полтавою, побачити столицю гончарства, пройтися 

гоголівськими місцями. Тільки в цьому місці можна взяти участь в майстер-класі і 

дізнатися всі тонкощі приготування полтавських галушок. Вартість туру на 2 дні – 

від 1450 грн. Тур складається з таких міст: Київ – Полтава – Великі Сорочинці – 

Диканька – Опішне – Гоголеве. Це смачний і веселий тур на Полтавщину. Поїздка 

подарує туристам гарний настрій, нові кулінарні пізнання і радість від близького 

знайомства зі справжньою українською культурою. Нікого не залишать байдужими 

як щедра Полтава і майстер-клас з галушок, так і легендарна Диканька, столиця 

гончарства Опішне і славне Гоголеве.  

                                                 
14

 Гастротури [Електронний ресурс] // Загальна інформація. – Режим доступу : http://www.atlanttour.com.ua 

/gastro-turi.  
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Також, у туристів є можливість побувати в церкві, де знімали «Вія», 

погуляти «на хуторі біля Диканьки» і ближче познайомитеся з самим Гоголем і 

його надзвичайною життєвою історією. 

5. «Хмільний Львів».  

Гастрономічні тури по Україні складно уявити без цього міста. Прогулянка 

древніми вулицями Львова завжди цікава, а якщо все це поєднати з відвідуванням 

місцевих ресторанів і барів, то можна вважати, відпочинок ідеальним. Під час цього 

туру у туристів є змога побувати в музеї пивоваріння, дізнатися про історію цього 

напою, а також взяти участь у дегустації свіжозвареного пива. «Львівські кав‘ярні» 

пропонують насолодитися відомою львівською кавою і дізнатися секрети її 

приготування. Тур розрахований на 3 дні, його вартість – від 790 грн. Складається з 

відвідування таких міст: Львів – Олешко – Підгорци – Золочів – Жолква – Крехів – 

Івано-Франківськ – Львів. Завдяки цьому туру туристи зможуть поринути у 

неповторну атмосферу та привабливість місцевих брукованих вуличок.  

Під час екскурсії «Хмільний Львів» можна пізнати усі тонкощі і нюанси 

львівського життя. Пиво, медовуха, а також бензівка, нафтівка і гасівка, 

приправлені смачним львівським колоритом допоможуть поринути у екзотику 

львівських напоїв. Ті, хто проведе вечір у старовинних підземеллях Хмільного дому 

Роберта Домса під акомпанемент живої музики, зранку будуть готові до нових 

пригод і звершень. Прогулянка видатними місцинами Львову є хорошим 

завершальним акордом хмільного туру. 

6. «Прогулянка по-одеські».  

Туристи, які закохані в море, обирають тур в Одесу. Це місто завжди радіє 

гостям. Туристи можуть отримати справжнє задоволення від прогулянок 

старовинними будинками і пам‘ятниками, затишними скверами та тихими 

вулицями, які залишаться у пам‘яті туристів назавжди. 

До їх послуг харчування в кращих закладах міста, де завжди все свіже і 

смачне. Особливістю цього туру є відвідування коньячного заводу. Вартість 

поїздки на 2 дні – від 1655 грн. 

7. «Фестиваль їжі в Луцьку і Тунель кохання». 

Весною в Луцьку відбувається гастрономічний фестиваль «Lutsk Food Fest». 

Кращі кулінари країни беруть участь у створенні кулінарних шедеврів. Туристи 

можуть не тільки взяти участь в дегустації, а й купити вподобані страви. Тур на 2 

дні, вартість – від 695 грн. В тур включена поїздка в Клевань для відвідування 

тунелю кохання. Тур включає: Львів – Луцьк – Клевань – Рівне – Острог. 

Тривалість туру: 2 дні/1 ніч. 

Для подальшого вдосконалення вже існуючих та створення нових 

популярних гастрономічних турів в Україні, необхідно вирішити ряд проблем. До 

факторів, що гальмують розвиток гастрономічного туризму в Україні, можна 

віднести: 

 відсутність досвіду у місцевих туристських операторів в організації 

гастрономічних турів;  

 зростання вартості гастрономічних турів;  

 недостатньо висока якість обслуговування відвідувачів на  

підприємствах туризму і гостинності; 
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 недостатній рівень розвитку туристської дорожньої і інженерної 

інфраструктури;  

 невідповідність рівня цін колективних засобів розміщення і 

транспортних організацій до якості надаваних споживачам послуг;  

 недосконалість нормативно-правової бази в сфері регулювання 

туризму; 

 відсутність надійного оперативного інформаційного банку даних про 

туристичні ресурси, об‘єкти, послуги в регіоні, не повна відповідність методів 

статистичних досліджень в туризмі методології ЮН ВТО (Всесвітня туристична 

організація)
6
. 

В Україні, не дивлячись на певний український культ їжі, гастрономічний 

туризм поки що не дуже розвинутий. Гастроівенти лише починають з‘являтися, 

проте поки що вони носять лише локальний характер та орієнтовані загалом на 

місцевих мешканців. Масштабних заходів із самостійним брендом, які могли б 

заволікти туристів з інших регіонів, міст, країн, поки що не вистачає.    

Україна славиться своєю кухнею. Кожен регіон має свою, особливу страву, 

якою пишаються місцеві жителі. Тож, для потужної віддачі у вигляді великого 

потоку гастротуристів, необхідно докласти багато зусиль та інвестувати великі 

фінансові суми. Як правило, компанії, які пропонують гастрономічні тури, 

формують готовий пакет з тим, щоб турист, приїхавши на місце, не нудьгував ні 

хвилини. Такі тури коштують значно дорожче, ніж звичайна поїздка, але ціну 

компенсує доступ до гастрономічних пам‘яток, про які в іншому випадку туристи б 

просто не дізналися. Не складно пошукати в мережі Інтернет та дізнатися, що в 

Петербурзі потрібно дивитися Ермітаж і Спаса-на-Крові, а в Парижі – Ейфелеву 

вежу і Нотр-дам, але звідки ж туристам дізнатися про існування невеликої фабрики, 

де роблять унікальне оливкове масло. 

3. Популярні гастрономічні напрямки за межами України. 

Зараз існує чимало компаній, які пропонують гастрономічні тури на будь-

який смак. Основний напрямок – це Італія, де поєдналися хороший клімат, чудова 

кухня і унікальні продукти прекрасної якості. Це робить абсолютно будь-яку 

поїздку в Італію трохи гастрономічною. Слідом ідуть Франція, що традиційно 

вважається королевою гастрономічного світу, і Іспанія, яка в останні роки стала 

затребуваним напрямком для гурме усього світу (особливо Земля басків, де існує 

вікова традиція закритих гастрономічних клубів для чоловіків). Існують і більш 

бюджетні варіанти гастрономічних турів. За кордоном стали популярними червоні 

гіди Michelin або інший подібний довідник. Як правило, інформація в таких 

довідниках дана більш чітко і структурована, а спеціально навчені інспектори 

стежать за тим, щоб в них не було поганих ресторанів.  

У гастрономічно підкованих країнах, як правило, завжди можна приїхати на 

виробництво, чи  на ферму, чи виноробню або сироварню, подивитися, як все 

влаштовано і продегустувати продукцію.  

Популярний туристичний сервіс Trip Advisor
15

 розробив власний перелік 

найкращих гастрономічних турів світу, який заснований на основі рейтингу цього 

                                                 
15

 Туристичний сервіс [Електронний ресурс] // TripAdvisor. – Режим доступу : https://www.tripadvisor.ru. 

https://www.tripadvisor.ru/
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сервісу у розділі «Їжа та напої». Найкращі тури були обрані за такими критеріями: 

кількість, якість та новизна відгуків туристів.  

У перелік 10 кращих турів увійшли маршрути по Португалії, Мексиці, 

Іспанії, Японії, Австралії, Греції, а також екскурсії в США і Великобританії
5
. 

Експерти відзначили чотирьохгодинний тур по Лісабону з дегустацією вина і 

«тапас». Під час прогулянки туристам пропонують спробувати португальські сир, 

чорізо, іберійські свинячі ковбаски, шинку «pata negr», домашнє варення, 

традиційний хліб і п‘ять видів портвейну.  

Також, Trip Advisor рекомендує відправитися в піший тур по Лас-Вегасу, 

який триває 2,5 години. За цей час мандрівники встигають побувати в чотирьох 

ресторанах і спробувати 12 страв. Ще один учасник рейтингу – тур по 

лондонському Іст-Енду в районах Спіталфілдз і Шордіч. Туристи відвідають місця, 

які вважають за краще місцеві жителі. Під час прогулянки можна спробувати 

сендвіч з беконом в ресторані St John Bread and Wine, бейгли Солт-біф в Baigel 

Bread і британський домашній сир. Крім того, в програму включені традиційні фіш-

енд-чіпс в Poppies і каррі на Брік-Лейн.  

До списку увійшов тур по Пуерто-Вальярта (Мексика), тривалістю 3,5 

години, під час якого мандрівники спробують енчілади і такос, екскурсія по 

рибному ринку Цукідзі в Токіо з майстер-класом з приготування суші, 

гастрономічний та винний тур по долині Ярра (Мельбурн).  

Найпопулярнішими напрямками гастрономічного туризму є країни  Європи 

та Азії. Серед Європейських країн перші місця займає Італія. Одна з 

найулюбленіших і найпоширеніших у світі, італійська кухня має багато 

шанувальників. Італія – батьківщина таких страв як піца, паста і різотто. Важко 

знайти людину, яка не пробувала б легендарний десерт – тірамісу та італійське 

вино. Насолоджуватися стравами італійської кухні можна в будь-якому регіоні 

країни, а найкраще взяти дегустаційний тур, адже в кожному місті є свої секретні 

рецепти сирів, ковбас та інших делікатесів. Крім того, більше 50% гастрономічних 

турів в Італію складають винно-дегустаційні тури. В Італії більше ста провінцій і 

практично кожна може похвалитися винно-гастрономічними стежками. 

Друга країна ЄС – це Франція. Поняття високої кухні зародилося саме у 

Франції і не випадково. Французи ставляться до процесу приготування їжі з 

особливою пристрастю, приділяючи пильну увагу до смаку, аромату і зовнішнього 

вигляду страв. 

Третє місце займає Швейцарія. Основу гастрономічних турів до Швейцарії 

складають страви з сиру. Відомо більше 400 сортів швейцарського сиру, але 

прославили країну екстра-тверді і тверді представники. Для шанувальників 

швейцарського сиру прекрасно підходять тури по районах виробництва 

улюбленого продукту. Тим, хто любить твердий сир, краще починати з відвідин 

сироварень центральної Швейцарії.  

Четверте місце в ЄС займає Іспанія, на її частку доводиться 12% 

туристичного потоку. В Іспанії не так багато традиційних страв, як у Франції чи 

Італії, але деякі з них заслуговують на пильну увагу. 

Проте, окремо необхідно виділити Південно-Східну Азію. Даний регіон 

можна додатково розподілити на п‘ять основних напрямків: 
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1. Таїланд – яскравий представник азіатської кухні, яка з кожним роком 

набирає популярність та зростає разом з ростом туристичного інтересу до країни. 

Основу тайської кухні складає локшина, морепродукти та тропічні фрукти. Окремо 

виділяється любов тайців до гострої їжі, яка для незвиклого мандрівника може бути 

неїстівна. 

2. В‘єтнам – місце, де туристи можуть провести півдня в місцевих кафе, 

неквапливо поїдаючи популярну тут локшину, соєвий сир, рис, овочі з м‘ясом, 

приправлені соусами, пагони бамбука. Один з напрямків місцевої кухні особливо 

вражає недосвідчених туристів – популярність страв з равликів, плазунів (змій, 

черепах, крокодилів). 

3. Індійська кухня так само різноманітна, як і культура, географія та клімат. 

Однак, незважаючи на існування кількох тисяч каст зі своїми правилами, що 

регламентують харчування, лише дві релігії, індуїзм і мусульманство, вплинули на 

кулінарні рецепти індійської кухні. Найсильніше позначився на індійській кухні 

вплив Великих Моголів. До сьогоднішнього дня дійшли такі індійські рецепти як 

жирний плов з рису, бирияни, хлібці з начинкою з мигдалю, сухофруктів і солодких 

вершків. В індійській кухні вживання в їжу м‘яса корови, як і взагалі великої 

рогатої худоби, суворо заборонено релігійними законами і стародавніми звичаями, 

яких дотримуються навіть мусульмани. 

4. Китайська кухня.  

Китайська кухня дотримується концепції здорового харчування, основи 

забезпечуються за рахунок складу страв, що готуються. Китайська кухня виходить 

із декількох основних компонентів, які завжди дрібно порізані і майстерно 

приготовлені. Варіанти комбінацій 30-ти або 40 компонентів дають можливість 

приготувати тисячі блюд. Практично кожна провінція пропонує свою оригінальну 

кухню, але умовно кулінарний Китай можна розподілити на чотири великі регіони: 

Пекін, Сичуань, Шанхай, Кантон. У гастрономічному туризмі найбільш поширена 

Шанхайська або як її ще називають східна кухня: різноманітні супи, смажені 

равіолі, морепродукти, знаменитого «волохатого» краба, що живе в прісній воді.  

5. Японська кухня.  

Японська кухня разюче відрізняється від будь-якої іншої кухні світу. Для 

жителів азіатських країн вона те ж саме, що французька для європейців. Її секрет 

криється в ретельному підборі продуктів, красі подачі, а також у ставленні до 

продукту в цілому. Окрім краси і гармонії форм і фарб, приготовані страви 

обов‘язково відображають пору року. Основними продуктами, що 

використовуються в японській кухні, є: овочі, рис, продукти рослинного 

походження, риба, різні морепродукти, а також м‘ясо – яловичина, свинина, птиця.  

Гастрономічні тури створюються для тих, хто захоплений їжею, але не 

готовий заради неї відмовлятися від інших радощів відпустки. Для тих, хто хоче 

осягнути неосяжне і побачити все і відразу –  природну красу, химерну архітектуру 

і смачну їжу, для тих, хто вважає за краще подорожувати не великою групою, а в 

більш тісному складі, і не залежати від інших.  

4. Три гастрономічних тури вихідного дня м. Харків 

Дослідження, проведені студентами факультету готельно-ресторанного 

та туристичного бізнесу показали, що на даний момент у м. Харків немає 
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розроблених гастрономічних турів, які туристичні фірми могли б 

запропонувати туристам. Отже, реалізація даної фірмової послуги зацікавить 

потенційних споживачів та не матиме конкурентів серед інших закладів 

розміщення. Метою розроблених гастрономічних турів є знайомство з 

різноманітною кухнею, представленою в м. Харків, історичною та культурною 

спадщиною, традиціями і звичаями завдяки пізнавальним екскурсіям, 

дегустаціям, майстер-класам та навчанні технології і процесу приготування 

національних страв. Створення їх дозволить споживачам обрати для них 

найпривабливіший варіант, який повністю задовольнить їх потреби. 

Впровадження комплексу додаткових послуг направлено на задоволення 

попиту туристів у різних напрямках:  

 споживанні вегетаріанських страв;  

 пізнанні технологій та секретів приготування різноманітних 

національних страв; 

 відвідуванні «топових» ЗРГ. 

На підставі проведеного дослідження розроблено концепцію гастротурів 

«Я вегетаріанець», «Кухні народу світу», «Топові ресторани Харкова», яку 

наведено в табл. 2. 

Таблиця 2 – Концепція гастротурів 
Гастро-тур №1 

№ Ознаки Характеристика 

1 Робоча назва «Я вегетаріанець». 

2 Тип туризму Внутрішній 

3 Вид туризму Гастрономічний 

4 Тип пропозиції Групове обслуговування 

5 Клас обслуговув. Туристський 

6 Тривалість туру 

2 дні: туристи встигнуть повноцінно відпочити, оглянути місцеві 

видатні пам‘ятки і побувати в усіх закладах для вегетаріанців у  

м. Харків 

7 Схема маршруту 

День 1. 

1. Відвідування Ресторану «Sutra Bar Kamalaya». 

2. Відвідування найбільшої площі Європи – площі Свободи.  

Вільний час – 20 хвилин.  
3. Відвідування кав‘ярні «Kofein». 

Вільний час 15 хвилин. 

4. Відвідування саду ім. Шевченко.  
Вільний час – 30 хвилин. 

5. Відвідування кафе-магазину вегетаріанської їжі «Vegetus». 

Вільний час 15 хвилин. 

День 2. 

1. Відвідування Ресторану «Patcha Mama». 

2. Відвідування ЦПКіВ ім. Горького. Вільний час – 30 хвилин. 

3. Відвідування Саржиного Яру. Медитація. 

4. Відвідування ресторану ведичної кухні «Нілачала». 

Лекція про особливості вегетаріанської кухні. 

Майстер клас з приготування страв ведичної кухні. 

8 
Максимальна 

кількість туристів, 

10 осіб. Це пов‘язано з особливістю гастрономічних турів і 

зручністю проведення майстер-класів. Кожному туристу 



217 

 

чол. необхідно приділити увагу, пояснити технологію приготування 

страв. 

9 Режим роботи Цілорічний. 

10 Засіб переміщення 
Для перевезення туристів планується використовувати 

екскурсійний автобус Peugeot Boxer (17 посадочних місць). 

11 Позиціонування 
Для задоволення потреб гастротуристів в дегустації та вивченні 

вегетаріанської кухні, кухні зі східним уклоном. 

12 
Наявність супутніх 

послуг 

На протязі всього маршруту наявність мобільного зв‘язку, 

Інтернет, банкомати, обмінники.  

13 Форма власності Приватна 

14 Додатково 
Оглядова нічна екскурсія на екскурсійному автобусі за 

бажанням (за додаткову плату).  

Гастро-тур №2 

1 Робоча назва «Кухні народу світу». 

2 Тип туризму  Внутрішній 

3 Вид туризму Гастрономічний 

4 Тип пропозиції Групове обслуговування 

5 Клас обслуговув. Туристський 

6 Тривалість туру 
2 дні: туристи встигнуть повноцінно відпочити, оглянути місцеві 

видатні пам‘ятки і побувати в усіх закладах різних кухонь світу 

7 Схема маршруту 

День 1. 

1. Відвідування мечеті «Аль-Манар». 

2. Відвідування кафе єврейської кухні «Містечко». 

3. Відвідування площі Конституції. Вільний час 15 хвилин. 

4. Відвідування  ресторану в‘єтнамської та китайської кухні 

«Взлітаючий дракон». Вільний час 15 хвилин.  
День 2. 

1. Відвідування саду ім. Шевченка. Вільний час 20 хвилин. 

2. Відвідування Дзеркального Струменю. Вільний час 15 хвилин. 

3. Відвідування ресторану грузинської кухні «Georgia». 

4. Відвідування ЦПКіВ ім. Горького. Вільний час – 30 хвилин.  
5. Відвідування кафе «Spice». 

8 

Максимальна 

кількість туристів, 

чол. 

10 осіб. Це пов‘язано з особливістю гастрономічних турів і 

зручністю проведення майстер-класів. Кожному туристу 

необхідно приділити увагу, пояснити технологію приготування 

страв. 

9 Режим роботи Цілорічний. 

10 Засіб переміщення 
Для перевезення туристів планується використовувати 

екскурсійний автобус Peugeot Boxer (17 посадочних місць). 

11 Позиціонування 
Для задоволення потреб гастротуристів в дегустації та вивченні 

кухні народів світу. 

12 
Наявність супутніх 

послуг 

На протязі всього маршруту наявність мобільного зв‘язку, 

Інтернет, банкомати, обмінники.  

13 Форма власності Приватна 

14 Додатково 
Оглядова нічна екскурсія на екскурсійному автобусі за 

бажанням (за додаткову плату). 

Гастро-тур №3 

1 Робоча назва «Топові ресторани Харкова». 

2 Тип туризму Внутрішній 

3 Вид туризму Гастрономічний 

4 Тип пропозиції Групове обслуговування 
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5 Клас  Туристський 

6 Тривалість туру 
3 дні: туристи встигнуть повноцінно відпочити, оглянути місцеві 

видатні пам‘ятки і побувати в усіх закладах 

7 Схема маршруту 

День 1. 

1. Відвідування Ресторану «Пушка». Пізній сніданок 

2. Відвідування площі Конституції. Вільний час – 20 хвилин. 

3. Відвідування Історичного музею. Вільний час 15 хвилин. 

4. Нетеченська Набережна. Вільний час 15 хвилин. 

5. Вечеря в ресторані «Panorama». 

День 2. 

1. Обід в ресторані «Familia». 

2. Відвідування Дзеркального Струменю. Вільний час 15 хвилин. 

3. Відвідування саду ім. Шевченка. Вільний час 20 хвилин. 

4. Вечеря в ресторані «Шато». 

5. Відвідування ХНАТОБу. 

День 3. 

1. Обід в ресторані «Чехов». 

2. Відвідування найбільшої площі Європи – площі Свободи.  

Вільний час – 20 хвилин. 

3. Відвідування кінотеатру «Боммеръ». 

4. Вечеря в ресторані «Nikas». 

8 

Максимальна 

кількість туристів, 

чол. 

5 осіб. Це пов‘язано з особливістю гастрономічного туру і 

зручністю проведення майстер-класів. Кожному туристу 

необхідно приділити увагу, пояснити технологію страв.  
9 Режим роботи Цілорічний. 

10 Засіб переміщення 
Для перевезення туристів планується використовувати 

екскурсійний автобус Peugeot Boxer. 

11 Позиціонування 
Для задоволення потреб гастротуристів в ознайомленні з 

топовими закладами харчування м. Харків. 

12 
Наявність супутніх 

послуг 

На протязі всього маршруту наявність мобільного зв‘язку, 

Інтернет, банкомати, обмінники.  

13 Форма власності Приватна 

14 Додатково 

Оглядова нічна екскурсія на екскурсійному автобусі за 

бажанням (за додаткову плату).  

Лекція з рецептів основних страв (за додаткову плату). 

*Перелік ЗРГ складений на основі соціальних опитувань Інтернет-джерела TripAdvisor
15

. 
 

По маршруту гастрономічні тури є радіальними, тобто початок і 

закінчення відбуваються в одному географічному пункті перебування, 

розташовуючись в якому турист здійснює подорожі в інші пункти перебування, 

повертаючись в пункт початку подорожі. Вихідним і кінцевим пунктом 

маршруту є центр міста. Маршрут проходить по територіях різних районів м. 

Харків. Вигідною особливістю гастрономічних турів є можливість їх 

цілорічного проведення, адже гастрономічні тури не прив‘язані до погодних 

умов, дегустувати і готувати будь-яку кухню можна навіть в зимовий період. 

Майже в кожному пункті призначення туристам надається вільний час для 

фотографування, спілкування або придбання сувенірної продукції. Адже 

головна умова проведення успішного туру – надання туристам певної 

«свободи» дій, аби вони змогли вдосталь насолодитися перебуванням у місті.  
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3.1. ОЦІНКА ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ПОТРЕБ 

ТУРИЗМУ 
*
 

 

Роль природно-ресурсного потенціалу у розвитку туризму регіону 

надзвичайно важлива так як основою регіональної організації туризму є 

наявність на цій території відповідних природних ресурсів та умов. Порівняно 

інтенсивний розвиток туризму призводить до більш інтенсивного, 

використання природно-ресурсного потенціалу регіонів держави і потребує 

оцінки кожної одиниці природних ресурсів. Для цього необхідно уточнити 

уявлення про стан природно-ресурсного потенціалу в регіоні та 

перспективність його раціонального використання.  

Проблемні питання, пов‘язані з вивченням природно-ресурсного 

потенціалу регіонів та його оцінки, є предметом дослідження як вітчизняних 

так і зарубіжних науковців: Бейдика О. О., Бобуха І. М., Волошина І. М., 

Гофмана К. Г., Жулавського А. Ю., Кифяка В. Ф., Мельника Л. Г., Мінца А. А., 

Мокляка А.В., Самко О. О., Святохо Н. В., Третяка А. М., Федоренка М. П., 

Хвесика М. А., Храмцова Т. Г. та ін. Однак неоднозначність наукових підходів 

до сутності та структури природно-ресурсного забезпечення для потреб 

туризму в регіоні вимагає подальших Не достатньо розроблені теоретичні та 

методичні засади оцінки природно-ресурсного потенціалу регіонів держави та 

механізмів його реалізації саме в галузі туризму. 

Аналіз наукових публікацій свідчить, що в одних працях 

використовується словосполучення «природно-ресурсний комплекс», в інших – 

«природно-ресурсний потенціал», а іноді дані поняття вживаються одночасно 

як синоніми. У низці публікацій з туризму також використовуються 

словосполучення «природно-туристичний потенціал» та «природно-

рекреаційний потенціал». Усе це актуалізує необхідність уточнення 

понятійного апарату для його застосування в науково-практичній діяльності 

для дослідження проблем та перспектив розвитку туризму.  

Першочерговим завданням забезпечення ефективного розвитку туризму 

в регіоні є оцінка його природно-ресурсного потенціалу. Така оцінка є 

важливою передумовою планування туристичної галузі на регіональному рівні, 

оптимізації просторової та господарської організації територіальних 

туристично-рекреаційних комплексів. Без даних об'єктивної оцінки виникають 

складності із залученням інвесторів у розвиток туризму в тому чи іншому 

регіоні. У тлумачному словнику С. І. Ожегова і Н. Ю. Шведової дається таке 

визначення потенціалу: «... ступінь потужності в будь-якому відношенні, 

сукупність будь-яких засобів, можливостей ...»
1
. 

В інтерпретації Т. Г. Храмцової «потенціал» – це не тільки і не просто 

кількість ресурсів, а й закладена в них можливість розвитку системи в заданому 

напрямку. Можливості повинні бути реалізовані. Як в механіці потенційна 

                                                 
*
 Автори Матвійчук Л.Ю., Мілашовська О.І., Вісин О.О. 

1
 Матвійчук Л. Ю. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та 

практичний досвід : монографія / Л. Ю. Матвійчук, І. В. Тищук – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017 р. – 260 с. 
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енергія переходить в кінетичну, так і в економіці потенціал реалізується в 

результатах діяльності
2
. У науковій літературі часто можна зустріти 

ототожнення понять «потенціал» та «ресурси». Так, наприклад, академік 

Л. І. Абалкін зазначає, що «потенціал» (економічний, підприємницький, 

виробничий) – це узагальнена, збірна характеристика ресурсів, прив'язана до 

місця та часу. В. М. Архангельський під потенціалом розуміє засоби, запаси, 

джерела, які є в наявності і можуть бути мобілізовані для досягнення певної 

мети або розв‘язання певної проблеми, тобто сукупність реальних 

нагромаджених ресурсів
1
. 

Принциповою відмінністю між поняттями «ресурси» і «потенціал» є те, 

що ресурси існують незалежно від суб'єктів економічної діяльності, а потенціал 

окремого підприємства, суспільства в цілому невіддільний від суб'єктів 

діяльності. Тобто «потенціал», окрім матеріальних і нематеріальних засобів, 

включає здібності працівника, колективу, підприємства, суспільства в цілому 

до ефективного використання наявних коштів або ресурсів
3
. 

Ресурсна складова – це основа національного багатства кожної країни, 

прийнятні показники та характеристики якого сьогодні є гарантом їх 

функціонування, незважаючи на глобальний несприятливий фон. Природні 

ресурси як складова природно-ресурсного потенціалу формують природне 

багатство країни, що потребує ретельного економічного дослідження для 

активізації його залучення в економіку туризму та забезпечення сталого 

розвитку регіонів держави.  

На сьогодні серед учених-економістів немає єдиної думки щодо 

визначення категорії «природно-ресурсний потенціал». Вчені по різному 

окреслюють межі даного поняття, вкладають в нього різне змістовне 

навантаження, а іноді замінюють цю категорію іншими поняттями. Так, 

Реймерс М. Ф. визначає природно-ресурсний потенціал як здатність природних 

систем без збитку для себе віддавати людству необхідну продукцію, або 

виконувати корисну роботу в рамках господарства певного історичного типу. У 

Концепції переходу України до сталого розвитку природно-ресурсний 

потенціал розглядається як сукупність природних ресурсів, які є засобом 

розвитку продуктивних сил,  важливим екологічним фактором життєдіяльності 

суспільства і можуть бути реально використані у господарській діяльності за 

наявних технологій та соціально-економічних відносин. Бобух І. М. до складу 

природно-ресурсного потенціалу включає невідновні природні ресурси 

(мінерально-сировинні та паливні ресурси), відновні природні ресурси 

(земельні, водні, рекреаційні ресурси) та екологічну місткість довкілля, яка 

характеризує його здатність сприймати різноманітні антропогенні 

навантаження в певних масштабах без зміни якісних параметрів природної 

системи
4
. Ігнатенко М. Г. та Руденко В. П. під природно-ресурсним 

                                                 
2
 Храмцова Т. Г. Методология исследования социально-экономического потенциала потребительской 

кооперации: дис... д-ра экон. наук. / Т. Г. Храмцова. – Новосибирск : Центросоюз РФ; СибУПК, 2002. – 374 с.   
3
 Святохо Н. В. Концептуальные основы исследования туристского потенциала региона / Н. В. Святохо // 

Экономика и управление. – 2007. – №2. – С. 30-36 
4
 Бобух І. М. Пропозиції та перспективи формування національного багатства України / І. М. Бобух: 

Монографія // НАН України. Інститут економіки та прогнозування. – К., 2010. – 372 с. 
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потенціалом розуміють показник, який характеризує сукупність природних 

ресурсів та їх сукупну продуктивність. 

Найбільш грунтовне трактування поняття «природно-ресурсний 

потенціал» наведене у тлумачному словнику української мови, де вказано, що 

«природно-ресурсний потенціал – це сукупність природних ресурсів та 

природних умов, які знаходяться у певних географічних межах та забезпечують 

задоволення економічних, екологічних, соціальних, культурних, оздоровчих та 

естетичних потреб людини і суспільства»
1
. 

Отже, у більшості випадків природно-ресурсний потенціал 

розглядається як сукупність природних ресурсів. Проте, зважаючи на тематику 

нашого дослідження, важливо розглядати досліджувану категорію не тільки з 

позиції ресурсів, а також з позиції умов регіону. 

Так, природно-ресурсний потенціал може розглядатися на різних рівнях: 

глобальному, загальнодержавному, регіональному та локальному. Значної 

уваги потребує дослідження природно-ресурсного потенціалу на регіональному 

рівні. Тому питання пошуку шляхів підвищення ефективності використання 

природно-ресурсного потенціалу у галузі туризму на регіональному рівні 

набуває важливого значення
5
. 

Доцільність регіонального підходу до визначення сутності «природно-

ресурсного потенціалу» підкреслюються у роботах Клочкова В. А., який під 

природно-ресурсним потенціалом регіону розуміє сукупність природних 

ресурсів, які розміщені в межах певної території, використовуються у 

народному господарстві, або можуть бути включені в господарський обіг при 

сучасному рівні розвитку продуктивних сил. Соколова Н. В. розглядає 

«природно-ресурсний потенціал регіону» як здатність природних багатств 

регіону забезпечити сучасні і перспективні потреби суспільного виробництва та 

населення на певному рівні розвитку науки і техніки. Узагальнюючи наукові 

підходи до визначення сутності дефініції «природно-ресурсного потенціалу 

регіону» пропонуємо його розуміти як сукупність природних ресурсів та 

природних умов регіону, які при раціональному їх використанні можуть 

забезпечити слугувати стимулом регіонального розвитку регіонів України.  

Зазначене дає підстави визначити загальну структуру природно-

ресурсного потенцалу регіону для потреб сільського зеленого туризму (рис. 1). 

Таким чином, під природними ресурсами в галузі туризму будемо 

розуміти об‘єкти, які володіють атрактивними властивостями, в свою чергу під 

природними умовами в туризмі будемо розуміти явища, умови і чинники 

компонентів біосфери або їх сукупність, які володіють комфортними умовами і 

можуть бути використані для туристичної діяльності. Природно-ресурсний 

потенціал відображає відносини, які склались в процесі відтворення і 

використання явищ та елементів природи – між регіоном і господарською 

діяльністю. Також природно-ресурсний потенціал є одним з основних чинників 

                                                 
5
 Жулавський А. Ю. Природно-ресурсний потенціал регіону в системі економічних відносин [Електронний 

ресурс] / Жулавський А. Ю., Гордієнко В. П. // Ефективна економіка. – 2013. – № 8 // – Режим доступу: http:// 

www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2238 
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суспільного виробництва і багато в чому визначає економічний розвиток 

регіону
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура природно-ресурсного потенціалу регіону для потреб туризму 

 

Важливим етапом оцінки природно-ресурсного протенціалу для потреб 

туризму є дослідження сутності туристичних ресурсів. Сталість розвитку 

ресурсної бази для потреб туризму більшість науковців вбачають у тому, що 

туризм займає відповідне положення в суспільній практиці як форма дозвілля, 

вид економічної діяльності і розвивається на основі збалансованості інтересів: 

1) між економічною ефективністю туристичної діяльності, яка потребує 

розширення меж, прямуючи до територіальності (повсюдності), та збереженням 

природного довкілля і соціокультурної самобутності народів; 2) між бізнесом, 

діяльність якого спрямована на отримання максимальноможливого за цих умов 

прибутку, та місцевими громадами і державою, які повинні дбати не тільки про 

соціально-економічне зростання, а й про збереження для майбутніх поколінь 

природної та соціально-культурної складової туристичної діяльності, яка, по 

суті, є ресурсом для його стабільного та ефективного функціонування
1
.  

Дослідження розвитку ресурсної бази туризму ґрунтується на 

всебічному аналізі природно-ресурсного потенціалу і передбачає подальшу 

деталізацію в програмах, в інструментарії впровадження стратегії сталого 

розвитку та принципів моніторингу туризму. Вважаємо, що дослідження 

теоретичних проблем економічного механізму використання та охорони 

туристичних ресурсів з позицій сталого розвитку, на наш погляд, слід 

розпочати з уточнення суті поняття «туристичні ресурси», багатогранність 

якого визначається підходами, з яких його можна розглядати, а саме: 

економічного, соціального та екологічного (табл. 1).  

                                                 
6
 Литвак А. И. Интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала региона (на примере Кимеровской 

области) : автореф.дис.на соиск.уч.степени канд. эконом.наук: спец.08.00.05 «Экономика и управление 

народным хозяйством: региональная экономика; рекреацыя и туризм» / А.И.Литвак. – Кемерово. – 2010. – 26 с. 

Природно-ресурсний потенціал 

як сукупність природних ресурсів та природних умов регіону, які при 

раціональному їх використанні можуть слугувати стимулом ефективного 

територіального розвитку туризму в регіоні 

Природні ресурси Природні умови 

об‘єкти, які володіють 

комфортними умовами і можуть 

бути використані для 

туристичної діяльності 

явища, умови і чинники компонентів 
біосфери або їх сукупність, які 

володіють комфортними умовами і 
можуть бути використані для 

туристичної діяльності 
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Таблиця 1 – Характеристика підходів до визначення поняття «туристичні 

ресурси» 

Автор Визначення змісту 
Визначальні 

характеристики 

І.М. Школа 

Сукупність природних та штучно створених 

людиною об‘єктів, придатних для виробництва 

туристичного продукту 

Об‘єкти, придатні для 

виробництва 

турпродукту 

О.О.Любіцева 

Об‘єкти природи, історії, культури, поточні події, 

явища, які можуть бути використані у процесі 

створення та реалізації туристичного продукту, 

будучи мотиваційною підставою для його вибору, 

наприклад за видом, сезоном та іншими ознаками 

Об‘єкти та явища, які є 

мотиваційною підставою 

для створення 

туристичного продукту 

С. Кузик 

Об‘єкти та явища природного й антропогенного 

походження, які використовують або можуть бути 

використані для туристичної діяльності 

Об‘єкти та явища, які 

використовують для 

туристичної діяльності 

М. Мальська, 

Н. Антонюк, 

Н. Ганич 

Специфічні властивості природного середовища, а 

також їх поєднання, прояви людської діяльності, 

природні, історичні, соціально-культурні об‘єкти, 

які є предметами зацікавлення туристів, 

стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити 

їхні потреби у відновленні та розвитку фізичних, 

емоційних та інтелектуальних сил 

Специфічні властивості 

природного середовища, 

прояви людської 

діяльності, тощо, які є 

предметами зацікавлення 

туристів 

Н.В.Фоменко 
Сукупність унікальних явищ природи та 

історико-культурних і сучасних об‘єктів 

Просторова сукупність 

об‘єктів та явищ 

М. Борущак 
Території і акваторії, маршрути і парки, 

ландшафти і природно-кліматичні зони 

Поєднання 

територіальних 

компонентів туризму 

Авторський 

підхід 

Особливий вид природних або створених 

матеріальних благ, які можуть існувати у 

вигляді об‘єктів, матеріальних цінностей, 

територій, акваторій, маршрутів, заходів, подій, 

послуг, а також їх поєднання, що мають 

комфортні властивості, здатні задовольняти 

потреби туристів та формувати туристичний 

продукт 

Комплексне поєднання 

економічної, соціальної 

та екологічної 

складової поняття 

 

У своїй монографії І.М. Школа трактує поняття «туристичні ресурси», 

як сукупність природних та штучно створених людиною об‘єктів, придатних 

для виробництва туристичного продукту. Дещо ширше трактування цього 

поняття наводить О.О. Любіцева і зауважує, що деякі визначення поняття 

«туристичні ресурси» достатньо широкі, а номенклатура туристичних ресурсів 

практично безмежна. І далі зазначає, що туристичні ресурси (франц. resource – 

допоміжні засоби) – це об‘єкти природи, історії, культури, поточні події, явища, 

які можуть бути використані у процесі створення та реалізації туристичного 

продукту, будучи мотиваційною підставою для його вибору, наприклад, за 

видом, сезоном та іншими ознаками. Львівський дослідник С. Кузик трактує 

поняття «туристичні ресурси» як об‘єкти та явища природного й 

антропогенного походження, які використовують або можуть бути використані 

для туристичної діяльності. Автор вважає, що особливість туристичних 
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ресурсів полягає в тому, що вони мають властивості для надання 

найрізноманітніших послуг, потреби в яких виникають під час мандрівки 

туристів.  

Як бачимо, в кожному наведеному вище трактуванні мова йде про 

туристичні ресурси як чинник виробництва турпродукту. Спільною ознакою 

всіх наведених трактувань економічного підходу є бачення туристичних 

ресурсів як засобів виробництва туристичного продукту в кінцевому результаті. 

Саме ця ознака туристичних ресурсів, на нашу думку, є актуальною у 

визначенні поняття, оскільки відносить до туристичних ресурсів не тільки 

природні чи культурно-історичні об‘єкти та явища, але й матеріальну ознаку 

туризму у вигляді таких туристичних ресурсів, як транспортна доступність, 

засоби розміщення, побутові комунікації тощо. Вважаємо що ознаку 

пріоритетною та недостатньо вивченою, адже саме наявність вищезгаданих 

видів туристичних ресурсів здійснює значний вплив на спосіб використання 

власне туристичних ресурсів та форми їх охорони. Маємо на увазі, що чим 

більшого розвитку набувають такі туристичні ресурси, як, скажімо, об‘єкти 

розваг туристів або розвинена мережа гастрономії, тим повноцінніше будуть 

використовуватись туристичні території та об‘єкти, а це в свою чергу 

сприятиме економічному добробуту та повномасштабній охороні туристичних 

ресурсів. Відсутність або неналежний стан таких видів ресурсів, як, наприклад, 

інженерні комунікації або елементарні урни для сміття в зонах відпочинку, 

призводить до значних порушень санітарно-гігієнічного стану водних акваторій 

чи лісових екосистем, що в подальшому значно ускладнює їх раціональне 

використання та охорону. Варто також зазначити, що автори економічного 

підходу, трактуючи поняття «туристичні ресурси», акцентують основну увагу 

на споживчій вартості того чи іншого ресурсу, тим самим звужуючи це 

визначення, адже туристичним ресурсом є не лише природний ландшафт чи 

історична пам‘ятка, а й чисте повітря, гостинність жителів тощо. Варто також 

відзначити, що деякі туристичні ресурси не містять споживчу вартість як 

ознаку або вони є настільки різнобічними, що дана ознака не буде вирішальною 

стосовно віднесення того чи іншого ресурсу до категорії туристичних.  

Таким чином, виробництво туристичного продукту базується на 

економічній вигоді використанні туристичних ресурсів. Причому деякі 

туристичні ресурси вважаються невичерпними і рівень їх використання 

стосовно можливостей їх відновлення і запасів у більшості випадків не 

розглядаються як визначальні параметри. Згідно з основними постулатами 

класичної теорії економіки, наприклад природні туристичні ресурси не мають 

вартості, оскільки в них не вкладається праця людини, вартість з‘являється, 

коли такі ресурси переробляються людською працею. Згідно з таким підходом, 

вартість більшості природних туристичних ресурсів, значно нижча за вартість 

історико-культурних. Помилковість таких положень, на нашу думку, полягає у 

тому, що у вартості кінцевої туристичної продукції не враховується вартість 

видів виробництва туристичного продукту, і найголовніше – вартість 

природних туристичних об‘єктів, які використовують для формування 

туристичного продукту. 
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Вважаємо, що економічна вигода використання туристичних ресурсів у 

цьому випадку повинна забезпечити баланс між екологічними та соціальними 

вимогами ефективного розвитку ресурсного потенціалу туристичної галузі. 

Таким чином, туристичні ресурси як категорія економічна в першу чергу 

включає в себе саме розвиток матеріально-технічнічної бази туризму та 

інфраструктурних галузей. Успішне просування туристичного продукту на 

ринку послуг можливе за умови взаємоузгодженого функціонування сукупності 

підприємств, установ і закладів, діяльність яких спрямована на задоволення 

потреб туристів, а також шляхів сполучення, транспорту та об‘єктів розміщення 

подорожуючих, що забезпечують умови їх стабільного функціонування. Саме 

туристичні ресурси, які створюють якісні параметри особистого перебування 

людини, що подорожує, і визначають в першу чергу споживчу вартість того чи 

іншого туристичного продукту та формують економічну вигоду від їх 

використання. Звідси випливає, що однією із основних складових частин 

поняття «туристичні ресурси» є матеріальні блага у вигляді системи 

виробничих, транспортних, торгівельних, сервісних підприємств і засобів 

розміщення, призначених для задоволення потреб туристів та виробництва, 

реалізації і споживання туристичних багатств. 

І.В. Смаль розглядає туристичні ресурси як сукупність природних і 

соціально-культурних комплексів та їх елементів, що сприяють задоволенню 

фізіологічних та соціальних потреб людини, відновленню її працездатності і які 

за сучасної та перспективної структури рекреаційних потреб і техніко-

економічних можливостей, використовуються для прямого й опосередкованого 

споживання та виробництва туристичного продукту. Дослідник вважає, що 

функціонування індустрії туризму можливе лише у взаємодії з усіма 

функціонально-компонентними та функціонально-територіальними елементами 

економіко-географічного комплексу, структурною одиницею якого вона є. 

Взаємодія і взаємозв‘язок одиничного й цілого прослідковується по всіх 

каналах: ресурсно-сировинному, ресурсно-товарному, фінансовому, трудовому, 

інформаційному, управлінському, що дозволяє розглядати соціально-

демографічні та господарські структури в складі територіально-господарської 

підсистеми індустрії туризму. Ці структури та їх компоненти впливають на 

територіальну організацію і можуть використовуватись як туристичні ресурси.  

Дещо подібне, проте узагальнене трактування туристичних ресурсів 

наводить французький економіст П. Дефер. Він зазначає, що туристичні 

ресурси – це сукупність природних та створених людиною ресурсів та всі види 

людської діяльності, які викликають інтерес туристів незалежно від 

навколишньої ситуації. З позицій економіки розглядають туристичні ресурси 

група науковців львівської школи – М. Мальська, Н. Антонюк і Н. Ганич та 

пропонують таке визначення: «Туристичні ресурси – специфічні властивості 

природного середовища, а також їх поєднання, прояви людської діяльності, 

природні, історичні, соціально-культурні об‘єкти, які є предметами 

зацікавлення туристів, стимулюють їх до подорожі, здатні задовольнити їхні 

потреби у відновленні та розвитку фізичних, емоційних та інтелектуальних сил. 

Ресурсом є не лише пейзаж чи історична пам‘ятка, а й тиша, чисте повітря, 
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гостинність жителів, доступність розваг тощо». Автори вважають, що основою 

використання туристичних ресурсів і туристичних об‘єктів для цілей туризму є 

туристський інтерес і туристські враження. Так, туристський інтерес вони 

трактують, як перспективу одержання туристом об‘єктивної інформації, 

позитивних емоцій або потенційна можливість задовольнити заплановану 

потребу туриста в конкретній, на початку частково відомій туристичній 

послузі, туристичному товарі й туристичному продукті, заснованих на певному 

комплексі туристичних ресурсів, що є об‘єктами туристського інтересу, а 

туристське враження – комплекс емоцій, здебільшого позитивних, духовний і 

фізичний стан туриста, що сформувалися під впливом споживання туристичних 

послуг, придбання туристичних товарів, споживання туристичного продукту.  

У «Туристичному термінологічному словнику» І. Зоріна і 

В. Квартальнова наведене таке трактування туристичних ресурсів: «Ресурси 

туристичні – природні, історичні, соціально-культурні об‘єкти, з об‘єктами 

туристичного показу включно, а також інші об‘єкти, здатні задовольняти 

духовні потреби туристів, сприяти відновленню та розвитку їх фізичних сил. 

Туристичні ресурси є доступними для ознайомлення і використання незалежно 

від форми власності, якщо до того немає законодавчо накладених обмежень. 

Природні та антропогенні геосистеми, тіла та явища природи, артефакти, які 

мають комфортні властивості і споживчу вартість для рекреаційної діяльності і 

можуть бути використані для організації відпочинку та оздоровлення певного 

контингенту людей в певний фіксований час за допомогою технології та 

наявних матеріальних можливостей.» Як бачимо, трактування поняття 

«туристичні ресурси» достатньо широке, а номенклатура туристичних ресурсів 

практично безмежна. Дещо по-іншому запропонувала визначення терміна група 

російських авторів (В.І. Криворучко, Л.В. Криворучко, А.В. Островерхов. 

І.П. Лебедева): «Туристичні ресурси – це природні, історичні, соціально-

культурні й інші об‘єкти, що стимулюють туристів до подорожі, здатні 

задовольняти потреби у відновленні та розвитку фізичних, емоційних та 

інтелектуальних сил людини».  

У наш час більшість дослідників соціального підходу сходяться на тому, 

що туристичні ресурси – це ті ресурси, що здатні задовольнити пізнавальні, 

духовні та фізичні потреби туристів. Як бачимо, в кожному наведеному вище 

прикладі трактування поняття мова йде про задоволення потреб туриста, як 

основний пріоритет віднесення ресурсу до туристичної групи. Безумовно, 

наведені в соціальному підході трактування не можуть не заслуговувати на 

увагу. Разом з тим, на нашу думку, наведений підхід не охоплює всю повноту 

змісту поняття «туристичних ресурсів». Вважаємо за доцільне наголосити, що 

складовою ознакою даного поняття окрім матеріальних є духовні вигоди у 

вигляді добробуту суспільства, самобутності народу. Крім того, туристичні 

ресурси як частина туризму в сучасному світі, визначаються, насамперед, тим, 

що вони є частиною соціальної сфери, основні функції якої полягають у 

забезпеченні матеріальними та нематеріальними благами споживача; 

обслуговуванні процесу споживання; створенні умов для зміни видів діяльності 

та відпочинку; забезпеченні охорони здоров‘я; підвищенні загальноосвітнього 
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та культурного рівнів знань населення. Тому, соціальна складова поняття 

«туристичні ресурси», на нашу думку, відображає досить складний, 

багатогранний та не однозначний суспільний процес який виражається у таких 

основних значеннях даного поняття: 

1) людська діяльність щодо використання туристичних ресурсів з метою 

виробництва матеріальних благ і послуг туризму, тобто як всезагальний процес 

праці; 

2) культурне надбання народів, історична спадщина, культурний та 

світоглядний рівень людей, що приймають участь у туристичному процесі, їх 

навики толерантного спілкування, співпраці, взаєморозуміння, що формує 

соціум загальнопланетарного масштабу; 

3) туристичний світогляд людини, потреби у відпочинку, оздоровленні, 

спілкуванні з природою тощо, що сприяє зміцненню фізичного та психічного 

здоров‘я, розвитку людини. 

У всіх наведених значеннях поняття «туристичні ресурси» пріоритетом 

виступає людська діяльність. Врахування такої особливості у трактуванні 

даного поняття дозволить розвивати соціальну інфраструктуру, формувати 

суспільний комфорт, забезпечувати туристичні потреби, поліпшувати умови 

життєдіяльності населення шляхом підвищення його матеріального 

забезпечення і якості життя. 

Виходячи із наведених міркувань, можна сказати, що туристичні 

ресурси можна коротко інтерпретувати як опосередковані працею об‘єкти та 

явища, використання яких виражається у туристичному споживанні. 

З позицій необхідності наукового пошуку шляхів формування нової 

концепції використання та охорони туристичних ресурсів, вважаємо ключовим 

моментом саме раціоналізацію людської діяльності щодо зазначених процесів. 

На нашу думку, одним з ключових елементів у визначенні поняття «туристичні 

ресурси» повинна стати діяльність людини, адже предметом такої діяльності у 

цьому випадку є туристичні ресурси, а результатом – зміна, використання, 

охорона, відтворення, безпека туристичних об‘єктів, територій, маршрутів, 

послуг, заходів, подій, а також матеріальних благ як складового елементу 

туристичних ресурсів.  

З огляду на досліджувану нами тему неабиякий інтерес становить праця 

М. Чабба та Х. Чабб, в якій, акцентується увага на тому, що до туристичних 

ресурсів слід відносити їх розвинені і неопрацьовані компоненти, що здатні 

задовольняти туристичні потреби. Розвинені ресурси, на думку вчених, 

включають шосе, засоби обслуговування, каналізацію, будинки тощо, які 

полегшують використання цієї сфери. І навпаки, неопрацьовані ресурси можуть 

бути знайдені, і в міському й глухому навколишньому середовищі, але ступінь, 

до якого вони визнані, також індивідуальний і часто залежить від ситуації. 

На екологічних характеристиках туристичних ресурсів будують власне 

бачення Н.В. Фоменко та М. Борущак. Так, Н.В. Фоменко вважає, що 

туристичні ресурси – це сукупність унікальних явищ природи та історико-

культурних і сучасних об‘єктів. За словами автора: «привабливі ландшафти, 

чисте повітря, незабруднена вода у водоймах, просторі пляжі, різноманіття 
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лісових насаджень – все це належить до туристичних ресурсів, які роблять 

даний район привабливим для туристів…». М. Борущак при дослідженні 

організації розвитку туризму в регіону до туристичних ресурсів відносить 

території і акваторії, маршрути і парки, ландшафти і природно-кліматичні зони.  

Ми поділяємо думку вчених стосовно того, що екологічна компонента є 

однією з основних віднесення ресурсу до групи туристичних, проте 

екологічний підхід у цьому випадку зумовлює суто запобігання деградації 

природних туристичних комплексів як еталонів туристичних ресурсів під 

впливом антропогенної діяльності. На нашу думку, при визначенні поняття 

туристичних ресурсів як категорії туристичного середовища екологічний підхід 

повинен забезпечувати стійкий природний стан туристичних екосистем в межах 

природного самовідтворення, формувати стабільні економіко-соціо-екологічні 

туристичні системи, можливості їх екологобезпечної експлуатації тощо. На наш 

погляд, екологічний показник повинен відновлювати первинну якість стану 

туристичного природного середовища до рівня, що не шкодить здоров‘ю 

туристів, місцевого населення і туристичним екосистемам, збереження його на 

цьому рівні, досягнення максимально можливого поліпшення стану 

туристичних ресурсів. Крім того, вважаємо за доцільне наголосити, що 

екологічний підхід при визначені поняття туристичні ресурси повинен 

забезпечувати гармонізацією взаємодії туриста і самих туристичних ресурсів. 

Екологічний підхід виник як противага суто економічного підходу щодо 

використання туристичних ресурсів. Для організації ефективної економічної 

діяльності та залучення широкого кола потенційних споживачів туристичних 

послуг необхідне поняття усіх складових ресурсу – економічних, соціальних та 

екологічних. Причому екологічна складова у сучасних умовах, на наш погляд, 

впливає на економічний та соціальний розвиток.  

Важливість екологічної вигоди при визначенні поняття «туристичні 

ресурси» зумовлено тим, що тривалий час природні туристичні ресурси в 

економічній теорії враховувалися як необхідні елементи виробництва 

туристичного продукту, але спочатку переважно як дармові сили природи. Для 

досягнення економічної та соціальної вигоди від туристичних ресурсів 

необхідно забезпечити їх стійкий екологічний стан, адже, наприклад, завдання 

збитків туристичному середовищу – це аналог зменшення капіталу. Таким 

чином, можна вважати, що вигода принесених ним відсотків, чи потоку 

доходів, зменшується. Тому врахування екологічної складової сприяє 

формуванню комфортних властивостей туристичних ресурсів, що є однією з 

основних ознак віднесення їх до цієї категорії. Причому комфортні властивості 

повинні мати туристичні об‘єкти, території, маршрути, послуги, заходи тощо. 

Розглянувши три основних підходи до тлумачення змісту поняття 

«туристичні ресурси», враховуючи специфіку туристичної сфери, приходимо 

до висновків, які дозволять нам, виділивши структурні елементи та визначальні 

характеристики туристичних ресурсів, запропонувати власне визначення 

поняття. 

Поняття «туристичні ресурси» дуже різноманітне та складне, як і 

можливості їх використання та охорони, вони є складовою частиною 
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матеріально-технічної бази туристичного виробництва. Досі туристичні 

ресурси розглядались переважно на двох рівнях: природному (явища та об‘єкти 

природи, що використовуються для туристичних потреб) та історико-

культурному (пам‘ятки матеріальної та духовної культури, які мають 

пізнавальну цінність і можуть бути використані для туристичної діяльності). На 

нашу думку, поняття «туристичні ресурси» в першу чергу повинно містити як 

економічну складову ознаку розвитку матеріальних благ, які будуть позитивно 

впливати на розвиток раціонального дохідного туристичного підприємництва 

та формувати соціально-економічну структуру регіону впливаючи на поділ 

праці в межах туристичного регіону. Також варто відзначити, що динамічний 

розвиток туризму потребує наявності як природних та історико-культурних, так 

і матеріальних ресурсів, тобто навіть за доволі привабливих туристичних 

властивостей території (унікальних природно-кліматичних чи історико-

культурних об‘єктів), без наявності комунікацій, засобів зв‘язку, транспортної 

доступності тощо, туристична діяльність для широкого кола споживачів 

турпродукту практично неможлива. Це пов‘язано в першу чергу з пропускною 

спроможністю автомобільних доріг та їх технічним станом, можливостями 

розміщення туристів, наявністю розваг тощо. Тому однією з основних ознак 

поняття «туристичні ресурси» вважаємо саме наявність та розвиток 

матеріальних благ, що дозволяє використовувати як природно-кліматичні так і 

історико-культурні ресурси. Так, потреби подорожуючої людини, з огляду на 

масовість, сформували галузь сфери обслуговування населення. Подальше 

зростання запитів стимулювало розвиток галузі, а мультиплікаційний ефект та 

комплексний характер споживання/обслуговування сприяли її переростанню в 

індустрію туризму – міжгалузевий комплекс, спрямований на задоволення 

туристичних потреб. Зазначимо, що саме таке трактування поняття, при 

користуванні туристичними ресурсами, намагається максимізувати 

ефективність їх використання та охорони, цим самим збільшуючи валовий 

продукт країни, який у свою чергу впливає на зміну стану соціального та 

екологічного середовища туризму через підтримку державою соціальної 

інфраструктури та впровадження екологічних заходів. Отже, наявність такого 

ресурсу туризму допомагає формувати туристичний продукт, раціонально його 

використовувати та охороняти. 

Поняття «туристичні ресурси», окрім матеріальних благ, охоплює 

ознаку задоволення потреб туристів у відпочинку, спілкуванні з природою, що 

сприяє зміцненню фізичного та психічного здоров‘я і розвитку туристів. В 

основі такої складової ознаки поняття лежать комфортні властивості 

туристичних ресурсів у вигляді доступності інформаційного контакту людини з 

оточуючим середовищем та здатністю задовольняти пізнавальні інтереси, 

шляхом ознайомлення з елементами природного та історико-культурного 

надбання, розширення культурного світоглядного рівня, набуття навиків 

толерантного спілкування, співпраці, взаєморозуміння. Таким чином, до ознак 

туристичних ресурсів можна віднести духовні цінності у вигляді культурного 

надбання народів історичної спадщини, культурного та світоглядного рівня 

людей, що беруть участь у туристичному процесі, їх навики толерантного 
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спілкування, співпраці, взаєморозуміння, що формує соціум 

загальнопланетарного масштабу. Саме поведінка людини призводить до того чи 

іншого ступеня зміни ресурсного потенціалу туризму та формує подальшу 

ситуацію їх стану та можливості збереження. Також важливою складовою 

ознакою туристичних ресурсів є людська діяльність як праця щодо 

виробництва матеріальних благ і послуг туризму, тобто формування 

туристичного продукту. Таким чином, окрім інтересів туристів з огляду на 

сталий розвиток поняття «туристичні ресурси» включає в себе використання та 

охорону культури (традицій та устоїв, зростання міжкультурного 

взаємопорозуміння) та соціальний розвиток (психічна та фізична відновлювана 

діяльність, передача та обмін інформацією, зростання освітнього рівня, 

створення соціальних структур та інститутів, створення робочих місць). На 

нашу думку, соціальна сфера, з одного боку, забезпечує ринок праці 

кваліфікованими трудовими ресурсами та своїм рівнем екологічної культури 

впливає на стан навколишнього середовища, з другого боку, екологічний стан 

та рівень виробництва турпродуктів безпосередньо впливають на рівень життя 

населення туристичних регіонів. У такому випадку, поняття «туристичних 

ресурсів» як складовий елемент містить людські ресурси. З одного боку, 

населення – носій людських ресурсів – це споживач туристичних послуг, а з 

іншого, воно формує трудоресурсний потенціал, що створює саме матеріальну 

складову туризму, від розвитку якого, як зазначалось вище, буде залежати 

раціональність використання та охорони туристичних ресурсів. 

Туристичні ресурси є основою, матеріальним базисом туристичної 

індустрії. Для розв‘язання проблем раціонального використання та охорони 

туристичних ресурсів необхідні значні капіталовкладення. Тому особливого 

значення набуває екологічна складова, яка повинна враховувати раціональність 

при використанні та охороні туристичних ресурсів, наявність достатньої їх 

кількості, рівень правової захищеності туристичних ресурсів, їх екологічний 

стан. Недостатнє врахування цих показників може призвести до зниження 

комфортних властивостей туристичних ресурсів, занепаду туристичної 

території, непридатності її як елемента туристичної інфраструктури. Лише 

раціональне навантаження на ці багатства, якими володіє майже кожен регіон, 

може сприяти отриманню комерційних вигод та можливостей примноження 

наявної спадщини туристичних ресурсів. 

З одного боку, туризм виступає споживачем певних туристичних благ і 

зацікавлений у їх збереженні, з іншого – зростання попиту призводить до 

збільшення антропогенного тиску на територіальні туристичні системи, 

особливо традиційні або модні. Це ставить одразу цілу низку питань 

збереження світової та національної природної та історико-культурної 

спадщини, зокрема засобами туризму. У той же час розширення та 

інтенсифікація туристичної діяльності сприяють залученню нових територій, а 

технічні можливості дозволяють їх освоїти. Таким чином, однією з основних 

ознак туристичних ресурсів є будь-яка діяльність у сфері туризму, яка змінює 

умови функціонування середовища. Саме тому охорона туристичних ресурсів 

має бути невід‘ємною складовою розвитку туризму, однією з ключових 
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проблем його стійкого розвитку, адже необхідно передбачити інтереси 

нинішніх та майбутніх поколінь. З огляду на змістовне значення понять 

«туристичні ресурси» та «туризм», а також зважаючи на регіональний підхід 

дослідження виділемо компонентну структуру природно-ресурсного потенціалу 

в галузі туризму регіонів (рис. 2). 

 

Рис. 2. Компонентна структура природно-ресурсного потенціалу 

 

З позицій системного підходу природно-ресурсний потенціал регіону 

представляє собою реалізацію однією з основних закономірностей взаємодії 

частини і цілого системи, закономірність цілісності. Підходи до систематизації 

природно-ресурсного потенціалу для цілей розвитку туризму представлено в 

табл. 2. 

Таблиця 2 – Підходи до систематизації природно-ресурсного потенціалу 

регіону для цілей розвитку туризму 
Структура Складова 

За територіальною ознакою 
Різні форми просторової дислокації природно-ресурсного 

потенціалу 

За компонентною ознакою 
Територія, природні умови та ресурси, населення, 

інфраструктура 

Організаційна 
Можливості раціонального використання природних 

ресурсів 

Функціональна 
Відображає вплив природних ресурсів та умов на 

формування спеціалізації регіону 

 

Для представлення власних методологічних підходів до оцінки 

природно-ресурсного потенціалу розвитку туризму регіону пропонуємо 

спиратися на теоретичні напрацювання викладені в попередніх пунктах роботи. 

Оскільки одним із важливих факторів який впливає на рівень регіонального 

розвитку туризму має природно-ресурсний потенціал вважаємо за доцільне 

розглянути напрацювання саме в цьому напрямку, зокрема провести 

комплексний аналіз вже існуючих методик оцінки природно-ресурсного 

потенціалу та визначити забезпеченість природно-ресурсним потенціалом 

регіонів України зробивши акцент на його туристичній складовій. 

Герасимчук З. та Глядіна М. у своєму дослідженні аналізували рівень 

розвитку рекреаційної сфери в регіоні шляхом визначення інтегрального 
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індексу ресурсної забезпеченості рекреаційної сфери регіону та інтегрального 

індексу рекреаційної освоєнності регіону. Ми вважаємо що, побудована таким 

чином методика дозволяє визначити та порівняти рівні розвитку рекреаційної 

сфери в областях. Також актуальним для нашого дослідження є визначення  

рекреаційного потенціалу регіону, оскільки це дозволить реально оцінити 

можливості розвитку туризму регіонів України та визначити можливості які 

дозволять задовольнити потреби рекреантів. 

Зокрема, Літвак А. І. у своєму досліджені пропонує методику оцінки 

туристично-рекреаційного потенціалу, яка базується на кількісній оцінці всіх 

його елементів на основі запропонованих автором показників, згрупованих за 

видами туристично-рекреаційних ресурсів (культурно-історичні, природні, 

інфраструктурні, трудові). Як метод кількісної оцінки було використано метод 

факторно-кластерного аналізу із застосуванням спеціалізованого програмного 

забезпечення, що дозволило за допомогою часткових значень виділити 

інтегральний показник та здійснити ранжування районів залежно від 

розрахованого результату на райони з низьким, середнім та високим 

туристично-рекреаційним потенціалом
6
. 

Мокляк А. В. вивчає туристичні ресурси потреб іноземного туризму з 

позицій польських споживачів як найбільш потенційних в Україні, проводить 

оцінку та систематизацію чинників, що вивчають привабливість комплексу 

міжнародного туризму України для іноземців, розробивши класифікацію 

територій і місцевостей з урахуванням потреб іноземного туризму в Україні із 

визначенням місць та територій, на яких туристичний продукт повинен 

вдосконалюватися, а також здійснив туристичне районування України для 

потреб іноземного туризму. Самко О. О. здійснює оцінку туристичного 

потенціалу за допомогою  інтегрального методу шляхом оцінки визначених 

складових, зокрема: інфраструктурної, інформаційної, інтелектуальної, 

культурно-історичної
7
. На нашу думку, зазначена методика є цікавою з позиції 

застосування інтегрального методу для оцінки туристичного потенціалу, але 

вихідні дані, які застосовуються автором, потребують подальшого 

обґрунтування оскільки на нашу думку потрібно враховувати і економічну 

складову.  

Кифяк В. Ф.
8
, вивчаючи розвиток територіальних рекреаційних систем, 

виділяє ряд показників, серед яких: обсяг наданих послуг, кількість осіб, яким 

надавалися характерні та супутні послуги, експорт та імпорт рекреаційних 

послуг, зайнятість у рекреаційній сфері, надходження до бюджетів усіх рівнів 

тощо. На нашу думку, для оцінки рівня розвитку зеленого туризму є важливим 

аналіз рекреантів, які отримували послуги в межах регіону, аналіз фінансових 

результатів, оцінка зайнятості в сфері туризму. 

Аналіз розглянутих методичні підходи оцінки природно-ресурсного 

потенціалу дозволяє зробити висновок, що усі вони мають свої переваги та 

                                                 
7
 Самко О. О. Оцінка туристичного потенціалу регіону та рівня його використання / О. О. Самко // Економічні 

науки. – Серія регіональна економіка»  зб.наук.пр. – Вип.7(27). – Ч.4. – Луцьк, 2010. – С.129-134. 
8
 Кифяк В. Ф. Стратегія розвитку територіально-рекреаційної системи: теорія, методологія, практика: 

монографія / В. Ф. Кифяк. – К. : Чернівці: Книги. – ХХІ, 2010. – 432 с. 



234 

 

недоліки, на нашу думку у них розрізнено розглядаються туристичні ресурси та 

майже не розглядаються туристичні умови в аспекті територіального розвитку і 

тому вони не дозволяють в комплексі оцінити та порівняти функціонування 

особливостей розвитку природно-ресурсного потенціалу на території України. 

Разом з тим, багато аспектів розв‘язання досліджуваної наукової проблеми 

залишилися недостатньо розкритими, що зумовило проведення подальших 

досліджень у цьому напрямі. Ми вважаємо, що дана методика оцінки природно-

ресурсного потенціалу повинна включати в комплексі як оцінку природних 

ресурсів так і оцінку природних умов регіону, саме поєднання зазначеного 

дозволяє визначити можливості розвитку туризму регіону. Крім того дана 

оцінка повинна базуватися на чітко визначеній методиці дослідження. Так, на 

основі проведеного аналізу існуючих методик, запропоновано методику 

дослідження природно-ресурсного потенціалу розвитку туризму на рівні 

регіону подана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Методика дослідження природно-ресурсного потенціалу розвитку 

туризму на рівні регіону 
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Регіональна економіка туризму, як цілісна система і підсистема 

національної економіки України, спрямована на виконання двох груп завдань: 

забезпечення соціальних функцій відтворення, збереження і примноження 

природно-ресурсного потенціалу; здійснення виробничо-господарських функцій з 

метою раціонального використання туристичних ресурсів, виробництва 

туристичної продукції тощо. 

Методика оцінювання природно-ресурсного потенціалу детально 

розкрита в колективній праці «Економічна оцінка природного багатства 

України» під керівництвом  акад. НАН України, д.е.н., проф. Пирожкова С.І. та 

акад. НААН України, д.е.н., проф. М.А.Хвесика. Цінними є висвітлені в 

монографії теоретико-методологічні засади сучасної оцінки природно-

ресурсного потенціалу областей України. Особливу увагу приділено 

вдосконаленню методології оцінки природного капіталу. Розкрито суттєві 

характеристики структурних компонентів природного багатства – водних, 

земельних, лісових та мінеральних ресурсів як об‘єктів економічної оцінки, а 

також визначено цільові орієнтири його комплексної економічної оцінки. 

Фахівцями Державної установи «Інститут економіки 

природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України» 

вартість природного багатства України визначено у розмірі 1,06 трлн грн. При 

цьому поресурсна структура природного багатства є такою: водний капітал 

становить 6,4 % від загальної вартості (67, 9 млрд грн); земельний – відповідно 

44,7 (473,9); лісовий – 7,9 (84,6); мінеральний – 24,8% (263, 0 млрд грн). За 

агрегованим підходом екосистемна складова природного багатства дорівнює 

16,2 % від його підсумкової вартості, а саме 170, 6 млрд грн (розрахунок 

здійснено за станом на 01.01.2013 р. відповідно до курсу 8 грн/дол. США)
9
. 

Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу регіонів України та їх 

рейтингові значення представлено в табл. 3. 

Лідируючу позицію щодо вартісної оцінки 1 га багаторічних насаджень 

займає Вінницька область – 100902,3 млн.грн., на найнижчі показники щодо 

нормативної грошової оцінки 1 га. багаторічних насаджень має Тернопільська 

область – 19435,3 млн. грн. На Черкаську область припадає найвищий показник 

грошової оцінки 1 га ріллі та перелогів – 39811,1 млн. грн., Житомирська 

область щодо зазначеного показнуку займає 25 місце у рейтингу і становить 

20581,0 млн. грн. у досліджуваному періоді. 

Найвищий рейтинг щодо вартісної оцінки природно-ресурсного 

потенціалу займає Донецька область – 12,56 % від загальної кількості. Це 

пояснюється тим, що саме в Донецькій рудо промисловій агломерації 

розміщуються поклади цінних мінеральних ресурсів. На Другому місті 

опинилась Дніпропетровська область (11,55 %), а на останньому – Херсонська 

1,19 % (рис. 4). Загальна вартість природно-ресурсного потенціалу регіонів 

України становить 1063047,6 млрд. грн. 

                                                 
9
 Економічна оцінка природного багатства України : [монографія] / за заг. ред. акад. НАН України, д.е.н., проф. 

Пирожкова С. І.; акад. НААН України, д.е.н., проф. М. А. Хвесика. – К. : ДУ ІЕПСР НАН України, 2015. – 

396 c. 
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Таблиця 3 – Оцінка вартості природно-ресурсного потенціалу регіонів 

України
9
 

Області 

Нормативна 

грошова 

оцінка 1 га. 

багаторічних 

насаджень, 

млн. грн. 

Рейтинг 

регіону 

Нормативна 

грошова 

оцінка 1 га. 

ріллі та 

перелогів, 

млн. грн. 

Рейтинг 

регіону 

Загальна 

оцінка 

вартості, 

% 

Рейтинг 

області 

АР Крим 90451,8 4 36947,6 2 6,19 5 

Вінницька 100902,3 1 33073,4 9 2,55 14 

Волинська 27792,6 20 29940,4 16 1,99 18 

Дніпропетровська 32518,0 18 32526,0 10 11,55 2 

Донецька 69852,2 7 34854,7 3 12,56 1 

Житомирська 94709,8 3 20581,0 25 3,08 10 

Закарпатська 35619,6 16 26377,9 22 3,03 11 

Запорізька 41221,3 15 33838,4 8 2,58 13 

Івано-Франківська 19793,7 23 28567,6 19 2,43 15 

Київська 95962,4 2 31970,2 13 8,13 4 

Кіровоградська 21265,3 22 32096,5 12 1,64 22 

Луганська 86063,7 5 26520,2 21 10,01 3 

Львівська 19731,4 24 29622,1 17 5,36 6 

Миколаївська 52930,4 13 26361,1 23 1,55 23 

Одеська 61561,0 10 28112,8 20 3,53 9 

Полтавська 50900,2 14 34252,5 6 3,94 8 

Рівненська 29199,6 19 31405,9 14 2,33 16 

Сумська 33587,5 17 29426,7 18 2,09 17 

Тернопільська 19435,3 25 30040,2 15 1,85 21 

Харківська 69284,8 8 32506,6 11 4,62 7 

Херсонська 60812,8 12 34698,9 4 1,19 25 

Хмельницька 68898,6 9 34496,7 5 1,88 20 

Черкаська 61210,9 11 39811,1 1 1,38 24 

Чернівецька 79469,1 6 33999,8 7 1,91 19 

Чернігівська 23356,3 21 24423,0 24 2,63 12 

 

 
Рис. 4. Вартісна оцінка природно-ресурсного потенціалу регіонів України 
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Так, встановлено, що структуру вітчизняного природно-ресурсного 

потенціалу формують земельні (44,4 %), мінеральні (28,3) водні (13,1), лісові 

(4,2), а також фауністичні й природно-рекреаційні ресурси (близько 10,0 %)
9
. 

Для нашого дослідження цікавим є підхід оцінювання природно-

ресурсного потенціалц саме з позицій туризму. Так, останніми роками 

напрацювання в цій галузі збагачені інструментарієм, запропонованим 

професором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка 

О. Бейдиком
10

, який здійснив інтегральну оцінку природних і антропогенних 

ресурсів України і побудував на цій основі ресурсно-рекреаційний рейтинг 

областей України. Пізніше розробки О. О. Бейдика було використано в проекті 

Стратегії сталого розвитку туризму і курортів в Україні, який розроблено під 

керівництвом професора того ж університету Я. Б. Олійника
11

.  

Запропонований київськими науковцями методичний підхід до оцінки 

туристичного природно-ресурсного потенціалу ми вважаємо найбільш 

прийнятним у нашому дослідженні через його логічність, зрозумілість і 

можливість практичного застосування для цілей оцінки досліджуваного 

потенціалу саме в галузі туризму на рівні регіону. 

За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що 

подальший перспективний розвиток туризму за ознакою забезпеченості 

природними ресурсами та умовами мають такі регіони як Закарпатська, Івано-

Франківська, Львівська, Чернівецька та Вінницька. З причин анексії півстрова, 

неможливий ефективний розвиток туризму в Автономній республіці Крим. 

Дещо нижчий природно-ресурсний потенціал для розвитку туризму мають такі 

регіони, як Волинська, Тернопільська, Хмельницька та Черкаська.  

Загалом Україна має величезний природно-ресурсний потенціал, який за 

умови його раціонального використання зможе бути рушійною силою розвитку 

регіонів України. 

Визначено, що лідируючу позицію щодо вартісної оцінки 1 га 

багаторічних насаджень займає Вінницька область – 100902,3 млн.грн., 

найнижчу вартість таких насаджень має Тернопільська область – 19435,3 млн. 

грн. На Черкаську область припадає найвищий показник грошової оцінки 1 га 

ріллі та перелогів – 39811,1 млн. грн., Житомирська область займає 25 місце у 

рейтингу (20581,0 млн. грн.). 

Найвищий рейтинг щодо вартісної оцінки природно-ресурсного 

потенціалу займає Донецька область – 12,56 % від загальної кількості. Це 

пояснюється тим, що саме в Донецькій урбопромисловій агломерації 

розміщуються поклади цінних мінеральних ресурсів. На Другому місті 

опинилась Дніпропетровська область (11,55 %), а на останньому – Херсонська 

1,19 %. Загальна вартість природно-ресурсного потенціалу України оцінена 

1063047,6 млрд. грн. 

                                                 
10

 Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, 

районування: монографія / О. О. Бейдик. – К. : ВПЦ «Київський університет», 2001. – 395 с. 
11

 Стратегія розвитку туризму та курортів на період до 2026 року / Розпорядження Кабінету Міністрів України 

від 16 березня 2017 р. № 168-р. [Ел. ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/168-2017. 
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3.2. МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ КУРОРТНИХ ТЕРИТОРІЙ 
*
 

 

В сучасних умовах розвиток санаторно-курортного комплексу справляє 

істотний вплив на економіку України та її регіонів. Україна володіє потужним 

курортно-рекреаційним та туристичним потенціалом, ефективне освоєння якого 

може забезпечити не лише повне задоволення потреб населення в рекреаційних 

послугах, але і принести реальну економічну вигоду. Тому, питання 

дослідження курортних територій, санаторно-курортних підприємств та 

раціонального використання наявного туристичного потенціалу є актуальними.  

Незважаючи на те, що туризм є одним із пріоритетних напрямів 

розвитку економіки та культури, державна регіональна політика формування 

механізму управління туристичною сферою недостатньо послідовна. Певною 

мірою, це обумовлюється постійною реструктуризацією та реорганізацією 

центральних органів виконавчої влади, які відбувалися в системі управління 

туристичною діяльністю. Негативні економічні процеси охопили і туристичну 

сферу, зокрема було порушено цінність важливих складових туристичної 

інфраструктури, відбулося руйнування соціально-орієнтованого внутрішнього 

туризму, погіршення матеріально-технічної бази туризму
1
. 

Проведений аналіз наявних напрацювань з цієї проблеми свідчить, що 

важливим методологічним підґрунтям для подальших наукових пошуків є 

методичні розробки визначення комплексної оцінки ефективності розвитку 

курортних територій. У такій площині здійснювали своє дослідження 

вітчизняні науковці різних спеціальностей – економісти, екологи, географи: 

О. Бейдик, З. Герасимчук, М. Ґудзь, П. Гудзь, С. Кузик, В. Кифяк, О. Любіцева, 

М. Мальська, Л. Матвійчук, Т. Ткаченко, І. Школа та ін.  

Разом з тим, багато аспектів розв‘язання досліджуваної наукової 

проблеми залишилися недостатньо розкритими, що зумовило проведення 

подальших досліджень у цьому напрямі. У межах нашого дослідження 

особливий інтерес становлять роботи, які стосуються оцінки ефективності 

розвитку курортних територій, а також раціональності використання 

ресурсного потенціалу таких територій. Практично всі дослідники тією чи 

іншою мірою розглядають це питання у контексті регіональних особливостей, а 

ефективність розвитку курортних територій та раціональність використання 

ресурсів, на думку в більшості, залежить від транспортно-географічного 

положення, достатньо різноманітного ресурсного і виробничо-економічного 

потенціалу.  

Аналіз літературних джерел засвідчив, що розвиток санаторно-

курортних підприємств ускладнюється такими факторами, як зокрема: 

- нерозвиненість ринкової інфраструктури в містах і сільській місцевості 

з переважаючим курортно-рекреаційним та туристичним господарством; 

                                                 
*
 Автори Волошин І.М., Масечко І.В., Бутиріна М.В., Рацлав В.В. 

1
 Ґудзь П.В. Методологічні основи дослідження розвитку курортно-рекреаційної економіки / П. Ґудзь // 

Регіональні проблеми розвитку туризму та рекреації: [зб. наук. праць]. – Донецьк: Юго-Восток, Лтд, 2005. – С. 

20–31. 
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- відсутність єдиної, поетапно реалізовуваної і фінансово-

організаційно забезпеченої стратегії та тактики розвитку санаторно-курортних 

підприємств в містах та сільських поселеннях туристичного спрямування; 

- нестача фінансових та кадрових ресурсів районних та міських 

органів влади для формування належного інституційного базису та 

організаційної інфраструктури підтримки санаторно-курортного 

підприємництва; 

- недостатній досвід, навики та рівень підготовки органів державного 

управління щодо реалізації програмування розвитку санаторно-курортного 

підприємництва, неефективність та декларативність таких програм, 

незабезпеченість їх реалізації необхідними ресурсами (фінансовими, 

інформаційними, організаційно-кадровими); 

- відсутність навичок ведення бізнесу, нестача фінансових ресурсів у 

населення туристичних міст і сільських поселеннях для започаткування та 

здійснення підприємницької діяльності; 

- недосконалість сформованого у містах та сільських районах 

туристичного типу підприємницького середовища, або недієвість програм 

залучення коштів населення, у тому числі міжнародних грантів, у санаторно-

курортне підприємництво; 

- низький рівень розвитку інституційної інфраструктури санаторно-

курортної підприємницької діяльності у містах та районах туристичного типу; 

- недостатнє використання ресурсів програм міжнародної технічної 

допомоги через пасивну участь в їх залученні місцевих органів державного 

управління; 

- нераціональне використання та охорона туристичних ресурсів. 

Наголосимо, що перешкоди розвитку санаторно-курортного 

підприємництва в містах туристичного типу об'єктивно мають системний 

характер та залежать від механізму управління туристичною сферою загалом. 

Система управління туристично-рекреаційною діяльністю в Україні 

складається з міжнародного, центрального, регіонального та місцевого рівнів. 

Співпраця між центральними та місцевими органами і з міжнародними 

організаціями здійснюється в межах законодавства України, згідно з 

міжнародними договорами та з урахуванням функцій, покладених на відповідні 

органи влади.  

За останні 23 роки відбулося 9 реорганізацій органу виконавчої влади 

цієї галузі. Характерно, що кожного разу зі зміною назви затверджувалась 

ліквідаційна комісія, яка майже рік займалась ліквідацією старого органу та 

передачею справ і функцій новому органу, при чому, як правило, відбувалась 

вакханалія з кадрами, повний застій в туристичній галузі, не виконувались 

міжнародні домовленості. Такі дії практично призупинили розвиток галузі та 

унеможливили здійснення системного підходу до реалізації державної політики 

в галузі туризму. Державне фінансування сфери туризму останніми роками 

майже не здійснювалося, а у Державному бюджеті на 2015 рік взагалі не було 

передбачено коштів для галузі. Таким чином, в рамках оптимізації системи 

органів виконавчої влади Державне агентство України з туризму та курортів як 
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центральний орган виконавчої влади у сфері туризму та курортів ліквідовано 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. № 442. 

Функції Агентства покладено на Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі (крім здійснення державного нагляду (контролю) у сфері туризму та 

курортів). 

Урядом прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 

08.09.2015 № 922 «Питання Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України» про можливість виконання Мінекономрозвитку функцій Агентства. 

Мінекономрозвитку з метою виконання покладених функцій було 

утворено Відділ розвитку туризму – самостійний структурний підрозділ 

Міністерства, який розпочав свою роботу 01.09.2015. Наразі Відділ розвитку 

туризму реорганізовано в Управління туризму та курортів, та збільшено штатну 

чисельність працівників до 11 осіб. Крім того, до складу органів місцевої влади 

можуть входити підрозділи з управління туристичною, рекреаційною 

діяльністю або курортною справою. На сьогодні управління з туризму створено 

в усіх обласних державних адміністраціях України. 

Згідно із Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

(1997) розробка, створення та затвердження структури виконавчих органів 

сільських, селищних, міських, районних у місті, районних та обласних рад 

відносяться виключно до їх компетенції і не регламентуються іншими 

нормативно-правовими актами. Тим не менше, постійно діючі комісії з туризму 

діють у складі виконавчих органів багатьох районних, міських, сільських та 

селищних рад.  

Система управління туристично-рекреаційною діяльністю окрім 

міжнародних, державних та регіональних органів включає громадські, дорадчі, 

консультаційні організації та професійні асоціації, чия діяльність спрямовує, 

регламентує або контролює діяльність у сфері туризму та рекреації
2
.  

Так, в Україні діє розгалужена мережа всеукраїнських, обласних та 

регіональних громадських організацій, чия основна діяльність пов'язана з 

туристично-рекреаційною сферою. Діяльність таких організацій регулюють 

Закони «Про об'єднання громадян» (1992), «Про благодійництво та благодійні 

організації» (1997), «Про професійних творчих працівників та творчі спілки» 

(1997), «Про свободу совісті та релігійні організації» (1991), «Про молодіжні та 

дитячі громадські організації» (1998), «Про податок на додану вартість» (1997), 

«Про оподаткування прибутку підприємств» (1997) та інші нормативно-правові 

акти. Зважаючи, що ключовими ознаками громадських організацій є 

неприбутковість, неналежність до держави та добровільність об'єднання її 

членів
3
, громадську, неурядову або неприбуткову (некомерційну) організацію 

можна визначити як добровільне об'єднання громадян для задоволення і 

захисту своїх законних соціальних, економічних, творчих, національно-

культурних, спортивних та інших інтересів, що не ставить за мету отримання 

                                                 
2
 Мальська М. П. Міжнароджний туризм і сфера послуг / М. Мальська, Н.  Антонюк, Н.  Ганич. – К.: Знання, 

2008. – 661 с. 
3
 Матвійчук Л. Ю. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та 

практичний досвід : монографія / Л. Ю. Матвійчук, І. В. Тищук – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2017 р. – 260 с 
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прибутку від діяльності. До некомерційних та громадських організацій 

відносять також благодійні фонди, бізнес-асоціації, органи самоорганізації 

населення, профспілки, організації роботодавців, релігійні організації, 

ініціативні групи громадян
4
. 

Професійні асоціації у сфері туризму, екскурсійної діяльності, 

готельного господарства та санаторно-курортного лікування покликані 

захищати інтереси працівників, сприяти впровадженню сучасних технологій та 

європейського рівня обслуговування, створенню сприятливих організаційних та 

економічних умов ведення бізнесу, забезпечення громадян інформацією про 

туристично-рекреаційні можливості України. Зусилля асоціацій спрямовані на 

удосконалення законодавства, регулювання та гармонізацію партнерських 

відносин суб'єктів туристичної діяльності, формування позитивного іміджу 

туристичної індустрії. Так, Туристична асоціація України, Асоціація лідерів 

турбізнесу України за основну мету своєї діяльності мають об'єднання зусиль 

працівників туристичної та суміжних галузей для спільних дій щодо захисту 

своїх прав, задоволення професійних та соціальних інтересів, гармонізації 

відносин між державними органами і суб'єктами туристичної діяльності, 

сприяння розвитку туризму в Україні. Головними напрямами діяльності 

Асоціації готельних об'єднань та готелів міст України є узагальнення досвіду 

роботи провідних готелів, надання методичної і юридичної допомоги, 

розроблення законодавчих та нормативних документів для готельної галузі, 

розвиток міжнародних зв‘язків з професійними об'єднаннями готелів інших 

країн. Українську СПА Асоціацію було створено з метою зміцнення авторитету 

і посилення популярності СПА-індустрії, підвищення рівня індивідуальної 

підготовки та професійної грамотності фахівців в області СПА-технологій, 

обміну ідеями, новими технологіями, правового забезпечення, професійної 

СПА-діяльності. Крім цих в Україні діють ще й такі всеукраїнські та 

регіональні професійні асоціації та громадські організації у сфері туризму й 

курортів: Академія туризму України, Асоціація аквапарків України, Асоціація 

гольфу України, Асоціація малих готелів та апартаментів України, Асоціація 

навчальних закладів туристського та готельного профілю, Всеукраїнська 

асоціація музеїв, Всеукраїнська асоціація туроператорів, Всеукраїнська 

молодіжна хостел-асоціація, Спілка сприяння розвитку сільського зеленого 

туризму, Туристичний прес-клуб України, Федерація повітроплавання України, 

Федерація спортивного туризму України, Фонд сприяння розвитку дитячого та 

молодіжного спорту і туризму. З числа професійних асоціацій, які мають 

всеукраїнський статус, найкраще розвинені регіональні мережі Туристичної 

асоціації України та Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в 

Україні
5
. Для непрофесійних громадських організацій туристичного 

спрямування основними завданнями найчастіше є: 

                                                 
4
 Кузик С. Теоретичні проблеми туризму: суспільно-географічний підхід: монографія / С. Кузик. – Львів: ЛНУ 

ім. І. Франка, 2010. – 254 с. 
5
 Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України 

«Інформаційно-аналітичні матеріали до парламентських слухань» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://komsport.rada.gov.ua/uploads/documents/30566.pdf 

http://komsport.rada.gov.ua/uploads/documents/30566.pdf
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- представництво та захист інтересів туристів і рекреантів в органах 

влади усіх рівнів;  

- участь у розробці та реалізації національних, регіональних, місцевих 

програм розвитку та планів дій у сфері туризму та рекреації;  

- розробка пропозицій органам влади щодо удосконалення 

законодавства в сфері регулювання туристично-рекреаційною діяльністю;  

- популяризація туризму як форми активного й корисного відпочинку; 

- підвищення рівня обізнаності громадськості щодо різних видів 

туризму, способів оздоровлення й відпочинку;  

- сприяння розвитку сільського туризму;  

- організація туристично-екскурсійних мандрівок, облаштування 

туристичних таборів, розробка нових туристичних маршрутів та облаштування 

об'єктів;  

- проведення інформаційних заходів, створення та підтримка 

електронних джерел інформації, інформаційно-видавнича діяльність;  

- підтримка діяльності туристично-інформаційних центрів та співпраця з 

ними.  

Також, аналіз регіональної мережі туристично-інформаційних центрів в 

Україні демонструє значну нерівномірність їх представлення, низький рівень 

поінформованості громадян про роботу таких центрів та обмежені можливості 

останніх через брак фінансування на утримання центрів, друкування 

інформаційних матеріалів та забезпечення сучасним телекомунікаційним 

обладнанням
3
. 

Таким чином, санаторно-курортне, рекреаційне та туристичне 

господарства є важливими складовими туристичної індустрії. Основними 

функціями органів державної виконавчої влади у курортно-рекреаційному 

сегменті туристичної індустрії повинні стати:  

- реалізація державної політики щодо розвитку сфери послуг і 

відповідальність за ведення цієї справи;  

- участь у підготовці проектів нормативних актів з питань діяльності 

підприємств курортно-рекреаційного та туристичного господарства; 

- визначення перспектив і напрямів розвитку курортно-рекреаційного та 

туристичного господарства в Україні, його матеріально-технічної бази у 

комерційній та соціальній сферах, забезпечення реалізації та контролю їх 

виконання;  

- координація діяльності підприємств та організацій з питань, пов'язаних 

з атестацією готелів різних форм власності;  

- розробка і затвердження пакета нормативних актів, узагальнення 

практики застосування законодавства, внесення пропозицій щодо його 

вдосконалення; організація інформаційно-рекламної діяльності з питань 

розвитку готельної індустрії;  

- сприяння конкуренції на ринку послуг гостинності;  

- ліцензування (позбавлення ліцензій) діяльності суб'єктів 

підприємництва у цій сфері незалежно від форми власності;  
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- розроблення і надання чинності національним стандартам у сфері 

готельного господарства; участь у проведенні сертифікації та атестації 

підприємств готельного господарства;  

- контроль за виконанням ними умов, правил прийому та 

обслуговування споживачів;  

- організація підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

кадрів;  

- проведення науково-дослідницьких робіт у сфері готельних послуг; 

- організація зовнішньоекономічної діяльності в готельній індустрії, 

презентація інтересів України з цих питань за кордоном, укладання 

міжнародних угод тощо;  

- розробка заходів для входження готелів України в міжнародні готельні 

ланцюги та формування вітчизняних мереж;  

- розробка важелів контролю за цільовим використанням фінансових 

коштів, що надходять у місцеві бюджети від цільових місцевих зборів 

(курортний збір), з метою розвитку готельного господарства, підтримки 

соціально-орієнтованих підприємств, малих підприємств, створення державних 

венчурних підприємств;  

- розробка пропозицій щодо формування і коригування генеральних 

планів розвитку міст з огляду на необхідність резервування ділянок для 

будівництва готелів і збереження ландшафтів. 

Управління розвитком санаторно-курортних підприємств у складі 

міського курортно-рекреаційного та туристичного господарства передбачає 

організацію власного потенціалу з чіткою орієнтацією на ринкову ситуацію, що 

забезпечуватиме розвиток санаторно-курортних закладів. Суть його – в 

переорієнтації від практики путівки й нормативно-безособового 

обслуговування потоку відпочиваючих – до усвідомлення єдності процесу і 

результату спільної роботи лікарів, обслуговуючого персоналу у конкуренції за 

туриста чи рекреанта. 

Основним продуктом санаторно-курортної діяльності можна вважати 

задоволення відпочиваючого, а доказом цього є – повторний приїзд на 

оздоровлення. Лише на основі новітнього бачення та підходів до управління 

розвитком курортної справи можна сформулювати, впровадити та виконати 

плани та стратегії, забезпечивши тим самим не лише виживання санаторно-

курортних підприємств, а й їх невпинний розвиток. 

Відповідно до зазначеного вище, управління розвитком санаторно-

курортних підприємств у складі міського курортно-рекреаційного та 

туристичного господарства повинне базуватися на основі стратегії, яка в свою 

чергу полягає у дотриманні певних принципів. До таких принципів належать: 

оптимальність, наукова обґрунтованість та інноваційність, системність, 

комплексність, екологізація освітньої та просвітницької діяльності туристичних 

суб‘єктів. Відповідно до принципу оптимальності діяльність санаторно-

курортного підприємства як об'єкта управління повинна бути не тільки 

передумовою забезпечення сталого розвитку туризму. Підприємство як 

інституційна одиниця є головною ланкою оцінювання ступеня ефективності 
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досягнення такого розвитку. Будь-який регулюючий (або управлінський) вплив, 

пов'язаний із забезпеченням сталості розвитку системи, може бути оцінений з 

позицій оптимальності за тим чи іншим критерієм. У туризмі це може бути 

гранична кількість туристських прибуттів, підвищення якості послуг у складі 

туристичного продукту відповідно до вимог міжнародних регламентів з 

екології та функціонування об‘єктів туристичної інфраструктури, ефективність 

туристичної діяльності та раціональність використання туристично-

рекреаційних ресурсів. При цьому досягнення оптимального рівня індикаторів 

за одним із критеріїв є не обов'язковим й одночасно має зумовити оптимальний 

або хоча б прийнятний результат за іншим бажаним критерієм. 

Тому принцип оптимальності повинний припускати комплексну оцінку 

шляхів досягнення визначених сталих позицій розвитку з урахуванням розміру 

витрат, пов'язаних із реалізацією регульованих впливів на систему, а також 

потенційних витрат, спрямованих на підтримку та розвиток її сталості у 

перспективі. Вирішення проблеми передбачає розробку та дотримання 

критерію оптимальності сталого розвитку на рівні підприємства у взаємозв'язку 

з загальним критерієм сталого розвитку. При цьому важливо враховувати 

кількісні параметри комплексу витрат і можливість одержання необхідного 

результату в різні періоди часу при наявності суперечливих або альтернативних 

цілей стратегій. 

Принцип науковості та інноваційності базується на дотриманні законів і 

закономірностей науково-технічного та соціально-економічного розвитку 

санаторно-курортних підприємств, їх тісному взаємозв‘язку з соціально-

економічною системою національного і світового туризму у цілому. Він 

враховує об‘єктивні умови та специфічні риси функціонування санаторно-

курортних підприємств. Рівень обґрунтованості прийнятих рішень щодо 

ефективного функціонування підприємств туристичного типу підвищується з 

розвитком теорії менеджменту й удосконалюванням її методів у взаємозв‘язку з 

іншими галузями наукових знань.  

Принцип системності – один із найважливіших щодо вироблення 

стратегій. Під системністю розуміють принцип, згідно з яким «...явище 

об‘єктивної реальності, що розглядається з позиції закономірності системного 

цілого і взаємодії його складових, створюють особливу призму, або особливий 

«вимір» реальності»
2
. Викладене дає підстави стверджувати, що складові 

елементи управління розвитком санаторно-курортних підприємств повинні 

розглядатися як система єдиного цілого, пов‘язаного соціальними, 

економічними та екологічними зв‘язками. Системність у цьому випадку 

означає взаємопов‘язаний, взаємоузгоджений розвиток усіх елементів 

управління. Узгодженість повинна виявлятися між туроператорами, туристами, 

державою тощо. Одним із аспектів системності є комплексність, під якою 

потрібно розуміти не тільки необхідність врахування й аналізу впливу всього 

спектра факторів зовнішнього середовища, але й відповідного поєднання 

застосовуваних методів. Цей принцип використовують для розроблювальних 

програм, планів і методів їх взаємного узгодження, а також бюджетної 

збалансованості планів. Це досягається застосуванням балансового методу в 
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усіх сферах і на всіх рівнях управління об'єктом стосовно стратегічного 

планування матеріального, трудового, фінансового, інформаційного й інших 

видів ресурсного забезпечення туристичної системи як об'єкта управління. 

Одним з основних принципів стратегії управління санаторно-курортних 

підприємств повинна стати екологізація освітньої та просвітницької діяльності 

туристичних суб‘єктів. Застосування такого принципу в управлінні санаторно-

курортних підприємств дозволить раціонально використовувати та охороняти 

туристично-ресурсний потенціал, а тому, охорона туристичних ресурсів стане 

необхідною умовою їх раціонального використання і служитиме для 

підтримання динамічної рівноваги між використанням туристичних ресурсів, з 

одного боку, і відтворювальними можливостями їх – з іншого, що особливо 

важливо зважаючи на  високі темпи туристичного руху як в Україні так і у світі. 

Тому, вважаємо що управління санаторно-курортними підприємствами, 

повинно здійснюватись таким чином, щоб умова охорони туристичних ресурсів 

кількісно та якісно відповідала процесу їх використання, а це можливо на 

основі розвитку економіки знань, в основу чого покладено організаційні й 

економічні методи екологізації освітньої і просвітницької діяльності суб‘єктів 

туризму та запровадження інноваційних методів використання й охорони 

туристичних ресурсів. 

Наступним етапом нашого дослідження є методика розробки 

індикаторів для моніторингу курортних територій. Закономірно, що моніторинг 

курортних територій вимагає комплексного аналітичного дослідження умов та 

результатів їх функціонування. Для цього, на шляху до досягнення ефективного 

функціонування курортних територій, раціональності процесів використання та 

охорони туристичних ресурсів, які знаходяться на таких територіях є створення 

ефективної інформаційно-аналітичної системи, яка дасть змогу діагностувати 

поточну та перспективну ситуацію щодо досліджуваних процесів для 

формування на цій основі адекватних заходів превентивного та 

відтворювального характеру. З цією метою потрібно побудувати систему 

моніторингу курортних територій. 

Існує необхідність побудови ряду індикаторів моніторингу ефективності 

функціонування курортних територій, адже саме вони є підставою для 

висновків стосовно кола проблем, які існують у цій сфері і вимагають 

прийняття регулювальних рішень, й, відповідно, слугують основою для 

подальшого підтвердження правильності вибору конкретних методів та 

інструментів для розвитку досліджуваних територій. Саме правильно 

сформована та добре налагоджена система аналізу показників ефективності 

розвитку курортних територій дозволяє найбільш точно оцінити економічний, 

екологічний та соціальний ефект їх функціонування та вибрати найбільш 

ефективні напрями щодо досягнення сталого розвитку досліджуваних 

територій. У цьому ракурсі постають такі питання, як вибір мети, завдань та 

методів моніторингу курортних територій, а також вибір показників 

ефективності їх розвитку за критеріальними ознаками, які найбільш об‘єктивно 

будуть відображати реальний стан процесів які в них відбуваються. Однак на 

сучасному етапі розвитку наукової думки відчувається недостатність 
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методичного інструментарію здійснення моніторингу курортних територій на 

різних ієрархічних рівнях. Вагоме методологічне підґрунтя для подальших 

наукових пошуків становлять методичні розробки щодо показників які за тими 

чи іншими критеріями визначають ефективність розвитку досліджуваних 

територій у тривимірному аспекті (економічному, соціальному та 

екологічному). Разом з тим, основною проблемою курортно-туристичного 

регіону є невідповідність наявного потенціалу способу його функціонального 

використання. Тому формування методологічної бази моніторингу курортних 

територій з використанням основних підходів концепції сталого розвитку, які 

ґрунтуються на гармонійному поєднанні туристично-ресурсного потенціалу та 

антропогенним впливом на нього, виступає необхідною умовою забезпечення 

соціо-еколого-економічно розвитку досліджуваних територій. 

Ефективність розвитку курортних територій залежить від комплексу 

взаємопов‘язаних чинників, які на них впливають, а також визначають 

тенденції їх розвитку. Економічна ефективність – одна з найважливіших 

категорій розвитку території, для якої характерні властивості динамічності й 

історичності. Ефективність властива і різному ієрархічному рівню туристичних 

територій. На всіх етапах історичного розвитку суспільство завжди цікавило 

питання: ціною яких витрат і ресурсів досягається кінцевий виробничий 

результат. Отже, вихідна модель кількісної оцінки ефективності становить 

співвідношення між економічними витратами на розвиток курортного 

потенціалу територій та досягнутими результатами від їх функціонування. 

Максимізація кінцевого результату з одиниці витрат на розвиток курортних 

територій або мінімізація витрат на одиницю кінцевого результату – така 

первинна мета розвитку території. Ця мета, завдання та методи її досягнення, 

шляхи підвищення ефективності розвитку території є частиною змісту 

подальших досліджень.  

Враховуючи відсутність єдиного підходу до формування методики 

моніторингу курортних територій, на основі узагальнення методичних 

досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених, раціональності процесів 

використання та охорони туристичних ресурсів досліджуваних територій, 

сформуємо власну методику моніторингу курортних територій. На нашу думку, 

аналізувати та оцінювати ефективність розвитку території необхідно не в 

статиці, а в динаміці з урахуванням процесів використання та охорони 

туристичних ресурсів курортних територій, причому вважаємо, що охорона 

повинна бути закладена вже у процесі використання.  

На наш погляд, ефективність розвитку курортних територій слід 

проводити за певним алгоритмом взаємоузгоджених дій, які систематизовані за 

етапами. Вважаємо за доцільне, процес діагностики ефективності розвитку 

курортних територій здійснювати у чотири етапи, причому, зважаючи на 

специфіку дослідження, перш ніж проводити моніторинг курортних територій, 

необхідно провести оцінку раціональності використання та охорони 

туристичних ресурсів таких територій. 

Діагностику ефективності розвитку курортних територій пропонуємо 

проводити за допомогою таких етапів: І – обґрунтування аналітичного 
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дослідження, що передбачає виділення мети, завдань і методів оцінки 

ефективності розвитку досліджуваних територій;  ІІ – визначення ступеня 

забезпеченості туристичними ресурсами курортних територій; ІІІ – аналіз 

розвитку території за критеріями раціональності використання та охорони 

туристичних ресурсів; ІV етап – визначення економічної, екологічної 

ефективності розвитку курортних територій. 

На першому, підготовчому етапі здійснюється вибір мети, завдань, 

об‘єкта, предмета та методів аналітичного дослідження ефективності розвитку 

курортних територій. Метою аналітичного дослідження є аналіз, а також 

кількісна і якісна оцінка процесів використання та охорони туристичних 

ресурсів різних їх типів (бальнеологічних, історико-культурних тощо). 

Об‘єктом аналітичного дослідження є методологічні підходи щодо моніторингу 

курортних територій. Предметом є ефективність розвитку курортних територій. 

Основними завданнями, що постають у дослідженні, є: визначення 

ступеня забезпеченості туристичними ресурсами курортних регіонів; вибір 

індикаторів, що характеризують розвиток курортних територій; виявлення 

критеріїв раціональності використання та охорони туристичних ресурсів 

курортних територій; оцінка раціональності використання та охорони 

туристичних ресурсів курортних територій; визначення соціо-еколого-

економічної ефективності розвитку курортних територій. 

Процедура оцінювання ефективності розвитку курортних територій 

базується на оцінці раціональності використання та охорони туристичних 

ресурсів, які характерні для даних територій. Єдиного підходу як до визначення 

раціональності використання та охорони туристичних ресурсів, так і до 

визначення ефективності розвитку територій у науковій літературі не існує. 

Найпоширенішими напрямами є визначення ефективності як співвідношення 

отриманого результату з витратами вкладеними у цей результат; 

співвідношення отриманого результату з наміченими цілями. Пропонуємо 

використовувати функціональний підхід, який дозволяє розглядати 

ефективність як складну багатогранну характеристику результативності 

розвитку курортних територій. Така ефективність визначається як результат 

процесів використання та охорони туристичних ресурсів курортних територій, 

які в свою чергу оцінюються за допомогою інтегральних показників. 

Використання в оцінці інтегрального показника ставить проблему 

вибору методу оцінювання. У широкому значенні під методом розуміють 

спосіб досягнення будь-якої мети, вирішення конкретного завдання. У нашому 

досліджені метод – це система правил та процедур вирішення завдань, які 

націлені на розв‘язання проблеми підвищення ефективності розвитку 

курортних територій. У такому разі під методами оцінювання ефективності 

розвитку курортних територій слід розуміти способи кількісного та якісного 

виміру рівня раціональності використання та охорони туристичних ресурсів. 

Головною метою такого дослідження є отримання результатів, які можуть бути 

використані для цілей підвищення ефективності розвитку курортних територій. 

Важливим етапом дослідження є визначенн ступеня забезпеченості 

туристичними ресурсами курортних територій. Досліджуючи цю 
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проблематику, слід відмітити, що в багатьох методиках перевага надається 

бальним, як правило, експертним оцінкам дослідження туристичних ресурсів 

курортних регіонів. 

Бальна система оцінок на практиці застосовується досить широко, 

особливо у тих випадках, коли будь-яке явище не піддається точному виміру, 

але є потреба хоча б у приблизній його оцінці
6
. 

Сутність бального підходу оцінки історико-культурних ресурсів 

курортних територій полягає в тому, що оціночні шкали побудовані на 

подальшій структуризації видових компонентів згідно з історико-культурною 

важливістю об‘єктів, що їх характеризують, і часу, необхідного для огляду 

таких об‘єктів. Необхідний час огляду визначають спеціалісти-експерти. Чим 

більше часу необхідно для пізнання об‘єкту, тим вища пізнавальна цінність, а 

це значить, що вищий оціночний бал йому присвоюється.  

Так, В. Мацола пропонує оцінювати рекреаційну значимість території за 

щільністю пам‘яток історії та культури на 100 км
2
 площі. При цьому 

пропонується визначати щільність пам‘яток найвищого класу 

(загальнонаціонального і міжнародного значення). За базову основу 

приймаються показники в Україні, де щільність усіх фіксованих пам‘яток 

складає 7,9 одиниць на 100 км
2
, пам‘яток загальнонаціонального значення – 0,7 

і відповідно по Львівській області – 18 і 1,8. Виходячи з таких даних, В. Мацола 

пропонує оцінювати одним балом території, де ці показники складають менше 

7,9, двома балами – 8–18 і трьома – понад 18 од/100 км
2
 
7
. Зрозуміло, що такий 

підхід може використовуватись для оцінки туристичних ресурсів великих 

курортних регіонів, а не для визначення історико-культурного туристичного 

потенціалу поселення чи навіть окремого адміністративного району.  

Ряд авторів (B. Кравців, Л. Гринів, М. Копач, С. Кузик ) для оцінки 

забезпечення туристичними ресурсами також використовують метод бальних 

оцінок. Найвищим балом науковці оцінюють показник групи пам‘ятників, що 

мають високу архітектурно-мистецьку цінність. Далі об‘єднують 

покомпонентні бали окремих компонентів оцінок в інтегральну величину, яка і 

характеризує пізнавальну цінність туристичних ресурсів.  

Для зручності оцінювання (співставлення і порівняння оціночних 

параметрів) автори вводять поняття «коефіцієнта пізнавальної цінності», який 

дорівнює відношенню суми отриманих балів оцінки окремого поселення, 

місцевості до максимально можливої кількості балів, яка наведена в шкалі 

оцінок. Згідно з цією методикою, зазначений коефіцієнт зручний для 

визначення рівня привабливості не лише комплексу історико-культурних 

ресурсів, але й для природних. Для цього дослідники пропонують поділити 

отриману суму балів на максимально можливу кількість балів у розрізі окремих 

блоків туристичних ресурсів. Подібну методику застосовує львівський 

дослідник А. Гайдук. Вчений якісну оцінку пропонує проводити в балах, 
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 Ткаченко Т. І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. – 2-ге 

вид., випр. та доповн. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2009. – 463 с. 
7
 Герасимчук З.В. Раціоналізація процесів використання та охорони туристичних ресурсів: монографія / 

З. Герасимчук, Л. Матвійчук, Б. Герасимчук – Луцьк: Волиньполіграф, 2014. – 468 с. 
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використовуючи при цьому кількісні характеристики. При оцінці туристичних 

ресурсів дослідником аналізуються 2 блоки. Перший блок «природні 

туристичні ресурси» включає кліматичні умови, бальнеологічні, лісові, водні 

ресурси та природно-заповідний фонд, що є актуальним саме для курортних 

територій. До другого блоку включені історико-культурні ресурси. 

Зазначені методики дозволяють провести оцінку забезпеченості 

туристичними ресурсами курортних територій. Однак, як свідчить 

вищенаведений матеріал, автори зосереджують свою увагу на природних та 

історико-культурних туристичних ресурсах, залишаючи поза увагою соціально-

економічні ресурси курортних територій, які займають одну з ключових 

позицій у дослідженні, адже сучасний турист бажає комфортно провести свій 

відпочинок. Крім того, зазначені методики спрямовані на визначення 

туристичного потенціалу території, що не повною мірою характеризує саме 

курортні регіони і є лише основою для подальших досліджень
8
.  

Зважаючи на зазначене, вважаємо за доцільне одним з етапів 

моніторингу курортних територій визначати ступінь їх забезпеченості 

туристичними ресурсами. Оцінивши таким чином курортні території та 

здійснивши їх оцінку, отримуємо величину, яка буде характеризувати рівень 

забезпеченості туристичними ресурсами курортних регіонів України.  

Слід зауважити, що в аналізі раціональності використання туристичних 

ресурсів зацікавлені різні суб‘єкти туристично-курортної діяльності, зокрема: 

курортні регіони, які здійснюють аналогічну діяльність, органи державного 

управління для оцінки курортних можливостей та загроз, інвестори, що 

бажають вкласти кошти в розвиток курортних територій. Тут варто зазначити, 

що раціональним на нашу думку, досліджуваний процес буде тоді, коли 

охорона буде закладена вже у процесі використання туристичних ресурсів. 

На сучасному етапі розвитку курортних територій важливим є 

дослідження наявних методик оцінки використання та охорони туристичних 

ресурсів з метою подальшої діагностики ефективності розвитку досліджуваних 

територій, що дозволить більш комплексно та системно підійти до вирішення 

проблеми. Досліджуючи методики оцінки раціонального використання та 

охорони туристичних ресурсів, варто зауважити, що в багатьох з них перевага 

надається оцінці окремих видів туристичних ресурсів, проте лишається поза 

увагою самі процеси їх використання та охорони. Аналіз наукової літератури з 

цієї проблематики дозволяє здійснити групування думок вчених за такими 

напрямками, а саме: виділення основних показників, що характеризують 

процеси використання туристичних ресурсів та формування системи показників 

охорони туристичних ресурсів за критеріями раціональності. На нашу думку, 

доцільно виділити такі критерії раціонального використання туристичних 

ресурсів курортних територій як рентабельність, туристична місткість, 

конкурентоспроможність та невиснажливість, в свою чергу до критеріїв 

раціональної охорони віднесемо – відтворення, результативність, безпеку та 
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екологічність. Більшість дослідників, вивчаючи проблеми використання 

туристичних ресурсів, базуються на показниках їх прибутковості, властивостей 

туристичних ресурсів приваблювати туристів тощо. 

В основу оцінки використання та охорони туристичних ресурсів у 

дослідженні пропонуємо закласти такі характеристики, як рентабельність, 

туристична місткість, конкурентоспроможність та невиснажливість як 

показники, що визначають рівень раціонального використання туристичних 

ресурсів. 

Вважаємо, що винятково важливе значення для оцінки раціональності 

використання туристичних ресурсів має показник рентабельності. Оцінювання 

рентабельності обчислюється на основі фонду оплати праці, яка означає, 

скільки чистого прибутку курортного підприємства припадає на 100 грн 

заробітної плати трудового колективу. Зважаючи на те, що рентабельність – 

поняття, яке характеризує економічну ефективність використання туристичних 

ресурсів, за якої курортні підприємства за рахунок грошової виручки від 

реалізації туристичної продукції повністю відшкодовують витрати на їх 

виробництво й одержують прибуток, розраховувати даний показник доцільно з 

позицій прибутку. 

Варто зазначити, що рентабельність у дослідженні виражає міру 

ефективності використання туристичних ресурсів шляхом визначення 

відношення чистого прибутку від реалізації туристичного продукту до його 

собівартості та залежить від інвестиційних ресурсів. Інвестор вкладатиме 

інвестиції саме в курортну територію чи галузь з порівняно вищими ознаками 

конкурентоспроможності, тобто саме туди, де потенційна окупність 

інвестиційних вкладень буде вищою та швидшою. Показники аналізу 

інвестиційної привабливості регіонів розглянуто в роботі В. Савчука, 

С. Пріліпко, Е. Величко. 

Показник конкурентоспроможності туристичних ресурсів досліджує у 

своїх працях І. Школа. Дослідник, припустивши, що за рахунок 

«привабливості» можна здійснити подвоєння кількості туристів, виводить 

«модифікований коефіцієнт привабливості». Відповідно до твердження 

вченого, кожна географічна точка має свої неповторні відмінності і набір 

характеристик, які здійснюють вплив на коефіцієнт «привабливості» певної 

території для різних груп населення. До таких характеристик науковець 

відносить інфраструктуру, оригінальну місцеву кухню, якість медичних послуг 

та ін. На основі цих тверджень, дослідник для врахування такого роду чинників 

запропонував ввести рейтингову шкалу для оцінки кожного з параметрів 

«привабливості» щодо географічного положення туристичної території, а для 

кожної групи населення визначити важливість конкретної «привабливості»
7
.  

Показник туристичної ємності щодо використання туристичних ресурсів 

більшість дослідників розраховують на основі туристичних потоків. Деякі 

дослідники визначають ємність туристичного ринку як обсяг реалізованих, в 

межах курортної території, туристичних продуктів протягом певного періоду. 

Таким чином, цей показник характеризує принципову можливість роботи на 

конкурентному ринку. Ємність туристичного ринку може бути розраховано як 
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у натуральному, так і у вартісному виразі. Зважаючи на зазначене, вважаємо за 

доцільне такий показник виражати фактичною кількістю туристів до 

середньооблікового значення. 

Іншим критерієм раціонального використання туристичних ресурсів є 

невиснажливість. Л. Дядечко у своїх дослідженнях невиснажливість 

туристичних ресурсів визначає шляхом розрахунку нетто- та брутто-

інтенсивності. Вчений стверджує, що інтенсивність туристичних потоків 

виступає у двох видах: нетто- і брутто-інтенсивність туристичних потоків. 

Нетто-інтенсивність за визначенням дослідника означає, яка частка (%) 

населення країни (регіону) або якої-небудь демографічної групи здійснила хоча 

б одну туристичну поїздку за рік чи за інший період часу, наприклад, сезон. 

Показник інтенсивності «брутто» означає, скільки туристичних подорожей і 

припадає в середньому на одного жителя країни (регіону) за який-небудь 

період. 

Відтворення туристичних ресурсів розглядається більшістю вчених на 

основі показників біорізноманіття та природно-заповідного фонду. Цей 

показник є одним з напрямів концепції збалансованого розвитку, яка 

передбачає гармонізацію економічної, екологічної та соціальної складових 

розвитку, коеволюцію суспільства та біосфери і базується на 

природоохоронних принципах управління природними системами. 

Кардинальні зміни довкілля, пов‘язані з освоєнням природи людиною, 

призводять до розімкнення локального та глобального круговороту речовини та 

енергії, до порушення структури природних екосистем, внаслідок чого 

змінюється система взаємозв‘язків та функцій, що забезпечують механізм 

підтримки придатних для життя умов навколишнього середовища. 

Результативність, розглядається науковцями у більшості випадків, як 

досягнуті результати у порівнянні з цілями, що зіставлені з використаними для 

досягнення цих цілей ресурсами. Так, Т. Царик, В. Файфура результативність 

визначають як витрати на капітальні вкладення, необхідні для 

природоохоронних заходів у країні або регіоні
9
. На нашу думку, 

результативність охорони туристичних ресурсів характеризує дієвість 

охоронних заходів, досягнення поставлених цілей. Цей показник доцільно 

виражати на основі показників відвернених економічних збитків від порушення 

туристичних ресурсів курортних територій, як їх руйнування, забруднення, 

деградація, поширення туристичної дигресії. Результативністю використання 

туристичних ресурсів є також кількість оздоровлених осіб, що й пропонується 

взяти за основу при визначенні показника. 

Іншим критеріальним показником охорони туристичних ресурсів є 

безпека. Як справедливо зазначають З. Герасимчук та А. Олексюк, підхід до 

діагностики екологічної безпеки повинен базуватися на ідентифікації факторів 

впливу на стан безпеки регіону
7
. Серед відносних показників екологічної 

безпеки автори роблять акцент на показниках природоємності, оскільки, як 

зазначає В. Кравців
9
, «основну причину загострення екологічної ситуації 

                                                 
9
 Законодавство України [електронний ресурс]. – Режим доступу http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/
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швидше всього треба шукати не в масштабах розвитку продуктивних сил, а в 

характері економічних відносин, що панують у суспільстві». Саме показники 

природоємності, з погляду вчених, є досить інформативними для 

характеристики типу і рівня еколого-економічних відносин
2
. Зважаючи на 

зазначене, вважаємо за доцільне при аналітичних дослідженнях безпеки 

базуватися на показниках туристичної ємності території. 

Оцінюючи кількісні показники розвитку курортних територій, сучасний 

науковець М. Ґудзь пропонує умовно звести їх до критеріальних ознак, однію з 

яких є екологічний та санітарно-епідеміологічний стан середовища: 

повітряного басейну, ґрунтових вод, шумовий і радіаційний фон, рекреаційне 

навантаження, озеленення території
10

: 

Екологічність як показник охорони туристичних ресурсів, в нашому 

розумінні, повинен базуватися на показниках екологічного стану туристичних 

об‘єктів та курортних територій. Екологічність визначається багатьма 

науковцями як показник, що характеризує обсяг ресурсів, які використовуються 

для виробництва продукції та зменшення забруднення
3
. 

Аналіз використання та охорони туристичних ресурсів є важливим 

моментом дослідження та входить в інтереси всього суспільства, тому 

раціональність досліджуваних процесів слід оцінювати, виходячи зі ступеня 

досягнення цілей суспільства в туристичній галузі.  

Зважаючи на виділені нами критерії раціональності, вважаємо за 

доцільне оцінку використання туристичних ресурсів здійснювати за допомогою 

методу інтегральних індексів. Для оцінки раціональності використання 

туристичних ресурсів цей показник доцільно розраховувати на основі таких 

величин, як рентабельність, туристична місткість, конкурентоспроможність, 

невиснажливість, а раціональність охорони туристичних ресурсів, базується на 

показниках відтворення, результативності, безпеки та екологічності (рис. 1). 

Отже, для оцінки раціонального використання та охорони туристичних 

ресурсів пропонуємо застосовувати індексний метод, який широко 

використовується у практиці аналітичної роботи. За своєю суттю індекс – це 

відносна величина, що характеризує зміну рівня будь-якого економічного 

явища в часі, просторі або порівняно з планом, нормою, стандартом. Для оцінки 

досліджуваних процесів курортних територій необхідно проаналізувати такі 

показники, як обсяг фінансування на розвиток досліджуваних територій; їх 

туристичне інфраструктурне забезпечення; розподіл об‘єктів природно-

заповідного фонду; кількість оздоровлених осіб в санаторно-курортних 

закладах тощо. Таким чином, раціональність досліджуваних процесів 

пропонуємо обчислювати на основі інтегральних індексів, які в свою чергу 

базуються на визначених нами критеріях раціональності. 

Відповідно до представленої методики моніторингу курортних 

територій, наступний етап досдідження полягає у здійсненні оцінки 

ефективності їх розвитку. Проаналізувавши економічну літературу, приходимо 

                                                 
10

 Ґудзь М.В. Аналіз використання потенціалу курортно-рекреаційних територій на основі кваліметрії / М. Ґудзь 

// Вісник економічної науки України: [зб. наук. праць]. – 2008. – № 2. – С. 36–38. 
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І етап. Обґрунтування аналітичного дослідження 

ІІІ етап. Визначення рівнів раціональності використання та охорони туристичних ресурсів 

ІV етап. Визначення ефективності розвитку  курортних територій 
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ІІ етап. Визначення ступеня забезпеченості туристичними ресурсами курортних територій 

до висновку, що така ефективність визначається у працях вчених, проте дані 

значення стосуються поелементних досліджень, що зводиться до розрахунку 

великої кількості індексів. Досліджень, які б комплексно визначали рівень 

ефективності розвитку курортних територій, існеє не достатньо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Методика розробки індикаторів для моніторингу курортних територій 

 

Розвиток курортних територій, здійснюється через механізми 

регулювання економічної, екологічної, соціальної діяльності суспільства та 

аналізується лише на основі їх зовнішніх результатів за допомогою чітко 

визначених критеріїв дослідження. Правильно проаналізована ситуація 
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дозволяє підібрати ефективні інструменти впливу для досягнення цілей 

підвищення рівня ефективності розвитку курортних територій як умови їх 

сталого розвитку. Таким чином, відповідно до нашої методики, вважаємо за 

доцільне оцінку єфективності розвитку досліджуваних територій проводити за 

складовими сталого розвитку, тобто у тривимірній площині, а зокрема 

економічній, соціальній та екологічній, адже саме такий підхід дозволить 

комплексно діагностувати ефективність розвитку курортних територій. 

Правильність такого вибору напрямів дослідження ефективності 

підтверджена тим, що останнім часом провідні вітчизняні науковці у галузі 

регіональної економіки все частіше групують показники розвитку територій, в 

тому числі курортних, за трьома великими групами відповідно до складових 

сталого розвитку або сфер життєдіяльності населення: економічні, соціальні та 

екологічні (Є. Борщук, Б. Буркинський, З. Герасимчук, Б. Данилишин, 

Л. Немец, Ю. Туниця). Такий підхід є оптимальним, адже дає змогу найповніше 

розкрити всі моменти процесів розвитку курортних територій. Тому, ми 

погоджуємося з позицією цих вчених щодо виділення комплексних показників, 

які характеризують економічну, соціальну та екологічну ефективність розвитку 

курортних територій. 

Спираючись на вихідні положення теорії організації та теорії систем, ми 

можемо висунути гіпотезу, що критерії ефективності розвитку курортних 

територій залежать від раціональності процесів використання та охорони 

туристичних ресурсів. Формування критеріїв і вимірників ефективності 

розвитку територій включає визначення основних напрямів оцінки. Критерії 

виступають як необхідна передумова винесення ухвали про рівень ефективності 

розвитку курортних територій, кожний з них характеризується за допомогою 

низки показників. Відбір показників необхідно здійснювати, виходячи з таких 

вимог: використовувані вимірники повинні фіксувати фактичний рівень 

ефективності й одночасно враховувати завдання аналізу та управління 

економічними процесами на основі виявлення різних причинно-наслідкових 

зв‘язків
1
. 

Аналіз економічної літератури щодо ефективності засвідчив, 

багатозначність цього поняття. Загальним для всіх визначень є уявлення про 

ефективність як про здатність системи до досягнення мети, якою виступає 

задоволення інтересів споживачів (в нашому випадку відпочивальників, 

туристів та екскурсантів), раціональне використання туристичних ресурсів, 

підвищення рентабельності та результативності досліджуваних процесів. 

Реалізація цілей складає основний зміст ефективності розвитку курортних 

територій. Якщо цілі не досягнуті, то розвиток курортної території не може 

бути визнане ефективним. Разом з тим сам факт отримання результату не дає 

можливості визначити, ефективно або неефективно досягнута мета, якщо не 

встановлено співвідношення витрат і результатів такої діяльності. Вимога 

економічності передбачає встановлення певної відповідності між отриманими 

результатами і витратами на їх досягнення. 
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Зважаючи на сказане, вважаємо за доцільне для моніторингу курортних 

територій скористатися складовими ефективності виділених відомим 

економістом Д. Сінком, а саме: 

– дієвість – рівень досягнення поставленої мети, в нашому випадку 

підвищення рівня ефективності розвитку курортних територій; 

– економічність – рівень використання туристичних ресурсів, тобто 

обґрунтоване в масштабах їх використання в межах курортних територій; 

– прибутковість як співвідношення між валовим доходом і сумарними 

витратами; 

– продуктивність – співвідношення кількості виробленого туристичного 

продукту до спожитих ресурсів. 

Виходячи з цього, ефективність розвитку курорних територій можна 

оцінити через систему показників, що відображають кожну з названих ознак. 

Такий підхід до розуміння сутності та оцінки ефективності системи набув 

значного поширення у зарубіжних системах оцінки ефективності. Зважаючи на 

специфіку нашого дослідження, вважаємо за доцільне аналізувати його 

ефективність на основі критеріїв, які передбачає раціональну охорону 

туристичних ресурсів за їх раціонального використання, тобто в регіональному 

вимірі передбачається, що економічне зростання курортних територій, за 

рахунок використання туристичних ресурсів, повинно сприяти їх охороні, 

покращення екологічного стану всіх без винятку туристичних ресурсів, сприяти 

процесам їх відтворення за рахунок впровадження ефективних заходів щодо 

підвищення рівня раціональності використання та охорони туристичних 

ресурсів. Таким чином, дослідження залежностей показників економічного 

зростання курортних територій та раціонального використання і охорони 

туристичних ресурсів повинні вказати на ефективність існуючих заходів щодо 

підвищення рівня раціональності, за яких умов збільшення економічного 

благополуччя курортнних регіонів повинно відобразитися на покращанні стану 

туристичних ресурсів. 

Ефективність розвитку курортних територій визначається отриманим 

результатом від використання туристичних ресурсів та їх охорони. Так, 

економічна ефективність в нашому випадку характеризується системою 

економічних показників, які відображають кількісний об‘єм використання 

туристичних ресурсів та якість їх охорони. До них віднесемо показники 

фінансово-економічної діяльності курортної галузі, величину витрат на охорону 

туристичних ресурсів, стан матеріально-технічної бази курортної території, як 

виду туристичних ресурсів, показники туристичних потоків в курортних 

регіонах, показники використання робочої сили. Також економічний ефект 

виникає в результаті отриманої економії туристичних ресурсів, що, по-перше, 

зменшує їх собівартість; по-друге, збільшує обсяг реалізованих курорних 

послуг тощо.  

Показники соціальної ефективності розвитку курорних територій 

вимірюються кількістю туристів, які отримують якісний туристичний продукт, 

кількістю оздоровлених осіб, які підвищують свій рівень пізнання шляхом 

використання туристичних ресурсів. Соціальний ефект може виявляється у 
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покращенні умов праці працівників курортної галузі, умов проживання 

населення курортної території тощо.  

Показники екологічної ефективності розвитку курортних територій 

можна вимірювати розмірами території чи акваторії, яка володіє екологічною 

стійкістю і не піддається впливу господарської діяльності. Екологічний ефект 

отримуємо в результаті зменшення нераціональності використання 

туристичних ресурсів курортних територій. Цей ефект можна також оцінити 

шляхом визначення суми, на яку зменшились екологічні виплати курортних 

підприємств або попереджені збитки за рахунок реалізації охоронних заходів. 

Зважаючи на специфіку дослідження, ефективність розвитку курортних 

територій у найбільш загальному вигляді можна представити за допомогою 

інтегрального показника, який визначається як співвідношення суми 

результатів, отриманих від реалізації заходів щодо розвитку досліджуваних 

територій. 

Зазначені показники базуються на системі величин, які: 

- відображають стан курортних територій, а також усіх видів 

туристичних ресурсів;  

- сприяють стимулюванню раціональності при використанні та охороні 

туристичних ресурсів;  

- виконують критеріальну функцію. Тобто для кожного з показників 

мають бути визначені правила інтеграції їх значень. 

У кінцевому значенні ефективність розвитку курортних територій 

визначається рівнем задоволення туристичних потреб економічного, 

екологічного та соціального спрямування. 

Інтегральний показник ефективності розвитку курортних територій є 

алгебраїчною різницею різних за формами прояву ефектів, які досягаються, як 

правило, із різним часом і лише в окремих випадках одночасно: традиційного 

економічного (як правило, позитивного) та соціального і екологічного 

(позитивного або негативного). Критерієм ефективності розвитку курортних 

територій, є максимізація стійкої у часі інтегральної економіко-соціо-

екологічної ефективності. 

На нашу думку, домінантною ознакою такої економічної категорії 

«економіко-соціо-екологічна ефективність» повинна стати закладена охорона 

туристичних ресурсів у процесі їх використання. 

Застосування зазначених принципів дозволить підвищити ефективність 

управління санаторно-курортними підприємствами, зберегти та примножити 

існуючий туристично-рекреаційний потенціал, раціонально-використовувати та 

охороняти туристичні ресурси. 

Застосування запропонованого методичного підходу до моніторингу 

курортних територій дозволить визначити, на якій стадії перетворень 

перебувають досліджувані території, а також окреслити пріоритетні напрямки 

підвищення ефективності їх розвитку. 
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3.3. ОЦІНКА ТРАНСПОРТНОГО ТУРИЗМУ У ПЛАНУВАННІ 

РЕГІОНАЛЬНИХ ПОДОРОЖЕЙ 
*
 

 

Високі темпи росту туристичних подорожей, значна їх частка в 

загальному обсязі перевезень, збільшення рухливості туристів, здійснюють 

пряме діяння на розвиток транспорту. Яскраво вираженою тенденцією є 

встановлення тісних зв‘язків між транспортними й туристичними організаціями 

для досягнення оптимальної координації їхніх зусиль в обслуговуванні 

туристів.  

Метою дослідження є оцінка транспортного туризму при організації 

регіональних подорожей як на світовому рівні, так і на території України. 

Методологічною основою дослідження є загальнотеоретичні та спеціальні 

методи дослідження: історичний, статистико-економічний, аналізу та синтезу, 

структурний, прогнозно-аналітичний та інші. В основі методології системного 

підходу розкрито системно-функціональний характер розвитку транспортного 

туризму, розглянуто класифікацію різних видів транспорту та особливості їх 

розвитку, основні напрямки вдосконалення транспортного туризму в Україні, 

та зокрема Закарпатській області.  

Нині неможливо уявити собі розвиток туристичної галузі без існування 

розвиненої транспортної мережі, оскільки туризм тісно пов'язаний з 

подоланням простору. Транспортне обслуговування є важливою складовою 

туристичного продукту. Воно включає послуги доставки до місця призначення 

та назад, трансферу, надання транспортних засобів для виконання програм 

обслуговування, організацію спеціалізованих транспортних турів.  

Перспективними для організації подорожей є нові, вдосконалені транспортні 

засоби - швидкісні потяги на магнітній підвісці, монорельсові дороги, морські 

та річкові судна на повітряній ―подушці‖ та інші.  

Наростання глобалізаційних процесів в економіці викликало бурхливий 

розвиток транспортних засобів та шляхів сполучення, що поряд з іншими 

чинниками (науково-технічна революція, урбанізація, необхідність 

раціонального ставлення до навколишнього середовища, збільшення вільного 

часу, загальне зростання культурного рівня населення) стали каталізатором 

посилення міжнародної туристичної діяльності. При цьому транспорт стає 

невід'ємною складовою туристичної сфери, а його розвиток актуалізує 

використання наявного туристичного потенціалу в Україні, оцінка якого буде 

неповною без урахування інфраструктурної складової. 

В науковій літературі з туристичної проблематики навіть з‘явився 

термін «туристичний транспорт». Він впроваджується у наукову термінологію 

у 50-х роках XX сторіччя, коли туристичні подорожі перетворюються у масове 

явище та зростає їх значення в розвитку суспільства. При цьому деякі фахівці, 

розглядаючи взаємовідносини туризму і транспорту, відводять туристичному 

транспорту самостійне місце у системі пасажирського транспорту у зв‘язку з 

тим значенням, що він має у туристичному процесі. 

                                                 
*
 Автори Лужанська Т.Ю., Деркач В.Ю., Кампо І.О., Чучка І.М. 
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Нині спостерігається кількісне зростання окремих складових 

матеріальної бази всіх видів пасажирського транспорту. Орієнтація на потреби 

туриста приводить до змін у транспортній системі, які складаються переважно в 

збільшенні техніко-експлуатаційної швидкості пасажирських транспортних 

засобів, скороченні часу подорожі, поліпшенні інтер‘єру і якості 

обслуговування в транспортних засобах, удосконалюванні їхньої конструкції 

згідно вимогам туристів, забезпеченні підвищених мір безпеки руху. Крім того, 

розвиток нових туристичних центрів і районів завжди приводить до здійснення 

організаційних змін у територіальному перерозподілі маршрутів пасажирського 

транспорту. Ріст туристичного потоку викликав до життя застосування таких 

форм обслуговування, як комбіновані транспортні послуги.  

Питанням розвитку транспорту в системі комплексних досліджень 

сфери туризму приділили увагу такі вчені, як: А. Бабкін,  В. Бабарицька, М. 

Біржаков, В. Винокуров, Б.Данилишин, Л.Дядечко, В.Леонов, О.Любіцева, М. 

Мальська, А. Мельник та інші. Характеристикою транспортного комплексу 

України та його оцінкою займалися такі дослідники, як: О.Бакаєв, 

М.Григорович, Б.Данилишин, Ж.Дерій, Н.Іванова, В.Ільчук, Є.Пащенко, 

Л.Чернюк, І. Юхновський, О.Ярош та інші. Проте, в науковій літературі 

відсутня його комплексна характеристика як складової туристичного 

потенціалу країни.   

Метою даної публікації є оцінка розвитку транспортного туризму як на 

світовому рівні, так і на території України. Для досягнення поставленої мети 

були виконані наступні завдання:  

- дослідити розвиток транспорту у зв‘язку із становленням туризму;  

- проаналізувати основні чинники у процесі планування туристичної 

подорожі;  

- оцінити методичні підходи до вибору перевізників; 

- дослідити розвиток основних видів транспорту в світі та на 

території України;  

- проаналізувати роль логістичної інфраструктури в розвитку 

транспорту; 

- проаналізувати шляхи удосконалення розвитку транспортного 

комплексу України, у т.ч. Закарпатської області.  

Розвиток транспорту і туризму - тісно пов‘язаний і взаємозумовлений 

процес. Загальноприйнятим є факт, що сучасний туризм досягнув значного 

рівня розвитку багато в чому завдяки використанню транспорту. Історія 

розвитку туризму в цілому ділиться на дві частини: перша - до появи й 

використання масових видів транспорту; друга - після їхньої появи, що, у свою 

чергу, складається з окремих етапів відповідно до виникнення нових видів 

транспортних засобів, а саме: вік залізниць, вік автомобілів, вік реактивних 

літаків і вік круїзів на морських суднах. Високі темпи розвитку туризму в 

період після Другої світової війни на пряму пов‘язані з науково-технічним 

прогресом в області транспорту. Розробка сучасних авіалайнерів і початок 

їхнього масового використання викликало справжній «бум» у пасажирських 
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перевезеннях. У людей з‘явилася можливість побувати в різних куточках 

планети, переборюючи значну відстань за короткий проміжок часу
1
. 

Перший теоретичний досвід відділення туристичного транспорту від 

пасажирського належить швейцарському професорові Walter Hunzicher. Його 

ідея отримала подальший розвиток у дослідженнях професора Claud Kaspar.  

Прогрес у транспорті з‘явився причиною високих темпів розвитку 

туризму, структурної трансформації та нових якісних характеристик даного 

явища. Це стало можливим завдяки: 

− удосконаленню якості пасажирських транспортних засобів 

(швидкості, безпеки, комфорту, економічності); 

− істотному збільшенню провізної спроможності пасажирського 

транспорту; 

− створенню об‘єктивних умов для зменшення собівартості та ціни 

транспортних послуг
2
.  

У західній логістичній практиці у процесі вибору перевізника часто 

використовують спеціально розроблені рангові системи показників. Для 

прикладу наведемо одну з них. Найпростіша схема вибору перевізника за 

допомогою систем ранжонаних критеріїв полягає у безпосередньому 

порівнянні сумарного рейтингу перевізників. 

На близькі відстані (до 5 км) вигідно переміщатись пішки або 

велосипедом. На відстані від 5 до 500 км раціонально використовувати 

автомобіль, від 30 до 1500 км – залізницю, а авіація нерентабельна на відстанях 

менших, ніж 500 км. Відповідно виникає конкуренція між різними видами 

транспорту за перевезення пасажирів. Наприклад, нині під час вибору виду 

транспорту, щоб доїхати з Парижа до Лондона, туристові пропонують літак або 

супершвидкісний залізничний експрес «Євростар», який їде Євротунелем під 

протокою Ла-Манш та долає відстань між зазначеними містами лише за три 

години. 

Найбільшою популярністю користуються автобусні, авіаційні і 

залізничні подорожі (близько 88% від загального обсягу транспортних 

подорожей). Туристична транспортна подорож, як правило, реалізується 

декількома видами транспорту: залізничний + автобусний (легковий автомобіль), 

авіаційний + автобусний і т.д. Найбільш мобільний вид транспорту - автобус і 

легковий автомобіль - використовуються як на самостійному маршруті, так і у 

вигляді трансферного транспорту по доставці туристів з аеропорту (вокзалу) у 

готель і назад
4
. 

У процесі планування подорожі турист враховує такі чинники, як 

швидкість прибуття до потрібного місця, комфорт подорожі, вартість, 

можливість перевезення багажу та його вага, можливість зупинки під час руху, 

умови харчування, рівень шуму та вібрації, умови для сну та відпочинку, 

                                                 
1
 Соколова М. В. Історія туризму: навч. посібник для студ. /М. В. Соколова.- 7-е изд., Испр.- М .: Академія, 

2012. – 352 с. 
2
 Мальська М. П. Міжнародний туризм і сфера послуг: підруч. / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Н. М. Ганич. – 

К. : Знання, 2008. – 661 с. 
4
 Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей : навч. посібник. - К.: КНТЕУ, 2003.- 156с. 
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можливість детального огляду під час поїздки, екологічні фактори і, звичайно, 

безпека.  Чим більше позитивних характеристик, тим вища вартість 

транспортної подорожі, однак жоден транспортний засіб не може задовольнити 

всі вимоги туриста. Наприклад, високій пасажиромісткості й комфорту 

подорожі на морських та річкових суднах протиставляють їх невисоку 

мобільність і швидкість руху. 

Таблиця 1 – Ранжування критеріїв вибору перевізників
3
 

№ п/п Критерій (показник) Ранг 

1 Безпека перевезень 1 

2 Тарифи (вартість перевезення) 2 

3 Надійність (дотримання часу прибуття) 3 

4 Загальний час перевезення 4 

5 Готовність перевізника до переговорів про зміну тарифу 5 

6 Фінансова стабільність перевізника 6 

7 Наявність додаткового устаткування в автобусі 7 

8 Якість сервісу 8 

9 Наявність додаткових послуг 9 

10 Кваліфікація персоналу 10 

11 Відстеження руху транспортного засобу 11 

12 Готовність перевізника до переговорів про зміну сервісу 12 

13 Гнучкість схем маршрутів перевезень 13 

14 Сервіс на лінії 14 

15 Процедура заявки (замовлення на транспортування) 15 

16 Якість організації продажу транспортних послуг 16 

17 Спеціальне устаткування 17 

 

Значна швидкість прибуття туристів літаками за досить високого рівня 

сервісу пов‘язана з високим рівнем тарифів. Високий рівень мобільності 

автомобільного транспорту (автобусів та легкових авто) протиставляють 

незначній пасажиромісткості та низькому рівневі безпеки. Загалом оцінювання 

привабливості головних транспортних засобів для міжнародних туристичних 

подорожей за 10-бальним рейтингом. Рейтинг видів транспорту, що 

застосовують у туризмі, за десятьма основними вимогами (критеріями 

оцінювання) відрізняється незначно. Певну роль відіграє вплив чинників 

(вартості, експлуатаційної швидкості, місткості, капітальних затрат тощо). 

У транспортній логістиці в туризмі визначають такі важливі поняття: 

1. Gateway (ворота, вхідна брама) – багатогалузевий (мультимодальний) 

транспортний центр, через який здійснюється основний в‘їзд туристів у країну. 

Наприклад, для України – це Київ (із міжнародним аеропортом Бориспіль), для 

Великої Британії – Лондон (міжнародні аеропорти Хітроу, Гетвік), для Франції 

– Париж (міжнародні аеропорти Орлі та Шарль де Голль); 

2. Open jaw (відкрита щелепа) – тур, що починається з одного міста 

країни, а закінчується іншим містом, звідки туристи летять (від‘їжджають) на 

                                                 
3
 Черних Н. Б. Технологія подорожей та організація обслуговування клієнтів: Навч. посібник. - М.: Сов. спорт, 

2002. – 286 с. 
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батьківщину, наприклад, «Київ – Дніпропетровськ – Одеса» або «Нью-Йорк – 

Сан-Франциско – Лос-Анджелес» тощо
3
. 

Повітряний транспорт є одним з основних, масових засобів перевезення 

туристів. Він займає провідне місце в сумарному пасажирообігу всіх видів 

транспорту в міжміському і міжнародному сполученнях. Вибір повітряного 

транспорту туристами як засобу перевезення зумовлений цілою низкою 

причин: по-перше, авіація - це найшвидший і найзручніший вид транспорту при 

перевезеннях на дальні відстані; по-друге, сервіс на авіарейсах в даний час 

відрізняється досить високим рівнем; по-третє, провідні авіаційні компанії 

світу через міжнародні мережі бронювання і резервування виплачують 

туристським фірмам комісійну винагороду на кожне заброньоване в літаку 

місце, мотивуючи їх тим віддавати перевагу авіаперевезенням серед інших 

видів транспорту
4
. 

Один із видів міжнародного регулювання авіаперевезень – створення 

пулів, що об‘єднують авіакомпанії, які діють на певних міжнародних 

маршрутах. Оскільки повітряний транспорт займає міцні позиції у світовій 

транспортній системі, виникла потреба у його загальносвітовій координації та 

регулюванні. Цим займаються міжнародні авіаційні організації ІСАО та LATA. 

ІСАО – Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation 

Organization), котра об‘єднує 183 держави світу. LATA – Міжнародна асоціація 

повітряного транспорту (International Air of Transport Association), що об‘єднує 

міжнародні авіакомпанії (створена у 1919 p.). Головна функція ІАТА – 

упорядкування міжнародних комерційних авіасполучень, запровадження 

єдиних правил і процедур, узгодження тарифів на міжнародні пасажирські 

авіаперевезення. Туристичні агенції беруть участь в ІАТА через спеціальне 

відділення – Міжнародну мережу агентів авіакомпаній (International Travel 

Agents Network – ITAN), а також міжнародні організації цивільних аеропортів. 

Логістика авіаперевезень у туризмі потребує максимального 

узгодження логістичної стратегії й тактики турфірм та авіакомпаній. 

Логістична концепція управління авіаційними перевезеннями туристів 

передбачає, насамперед, системний підхід до організації переміщення 

пасажирів та вантажів. До логістичної схеми взаємодії авіакомпанії належать: 

блок організаційного та правового забезпечення (ІСАО, LATA, органи 

державного регулювання), блок виробничого забезпечення (аеропорти, 

підприємства сервісу, інші авіакомпанії), блок забезпечення сервісу (митниця, 

транспортні підприємства, страхові організації, банки) і блок забезпечення 

збуту авіатранспортної продукції (автоматизовані системи продажу та 

бронювання квитків, власна мережа продажу, продаж через туристичні фірми).  

Нині широке проникнення логістики в сферу перевезень повітряним 

транспортом можливе завдяки комп‘ютеризації обробки і наданню даних та 

автоматизації зв‘язку. В цій галузі провідну роль відіграють глобальні 

автоматизовані системи збуту (ГАСЗ) авіатранспортної продукції, наприклад, 

системи «Габріель», «Амадеус», «Галілео», «Сирена-2000». На сьогодні 

основна діяльність цих систем спрямована на включення до контрольованої 

ними сфери всього комплексу пов‘язаних із повітряним транспортом послуг, 
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включаючи продаж місць у готелях, прокат автомобілів, круїзи та інші 

туристичні подорожі, поїздки на інших видах транспорту, тобто автоматизація 

всіх функцій туристичних агенцій та авіакомпаній.  

Зараз в світі налічується більше 1300 авіакомпаній. В середньому в рік 

на авіарейсах перевозиться близько 1,5 млрд. чоловік. Міжнародні повітряні 

сполучення забезпечують зараз більше 470 перевізників, 250 з яких здійснюють 

міжнародні регулярні авіарейси. У обслуговуванні міжнародних повітряних 

сполучень беруть участь більш 1 тис. аеропортів світу, близько 650 з них 

обслуговують міжнародні регулярні авіаперевезення. Найбільшими 

авіакомпаніями світу за кількістю перевезень вважаються: американські «Delta 

Air lines», «Pan American», французька «Air France», німецька «Luathansa», 

британська «British Airways» та інші. Мереж міжнародних перевезень в даний 

час охоплює всі географічні регіони і більше 150 держав світу. 

Більшість авіакомпаній світу надає послуги з перевезення туристів в 

режимі: 

• рейсових регулярних перевезень; 

• чартерних перевезень; 

• обслуговування бізнес - і конгрес-турів за системою бізнес-офісу; 

• індивідуальне обслуговування туристів. 

У світі нараховується близько 1000 міжнародних аеропортів. Близько 50 

з них мають найвищу пропускну здатність - понад 10 млн. пасажирів на рік, а 

20 - понад 30 млн. пасажирів на рік. Більшість з них знаходяться в США - це, 

зокрема, Chicago-O‘Hare, Atlanta, Los Angeles, Dallas, San Francisco, New York - 

JFK. Серед найбільших аеропортів Європи - Heathrow (Лондон, 

Великобританія), Frankfurt (Німеччина), Paris Charles de Gaulle (Франція), 

Schiphol (Амстердам, Нідерланди), Barajas (Мадрид, Іспанія) та інші. В Азії - це 

Tokyo (Японія) і Кіmро (США, Південна Корея)
3
. 

В Україні нараховується 1,5 тис. повітряних суден, які належать близько 

110 авіакомпаніям. Літаки українських авіакомпаній здійснюють польоти до 36 

країн світу за 105 маршрутами. 35 іноземних авіакомпаній здійснюють 

щотижнево 128 міжнародних регулярних рейсів у 9 міст України. До 

найпопулярніших маршрутів належать: Париж - Київ (14 рейсів, авіакомпанія 

"Ейр Франс"), Амстердам - Київ (11 рейсів, авіакомпанія KLM), Франкфурт - 

Київ (7 рейсів, авіакомпанія "Люфтганза"), Відень - Київ (щоденно, 

авіакомпанія "Австрійські авіалінії"), Лондон - Київ (5 рейсів, компанія 

"Британські авіалінії"). На сьогодні укладено 62 міждержавні двосторонні 

угоди про повітряні сполучення
5
. 

Особливою популярністю у туристів користуються пільгові карти ІАРА 

(Міжнародна Асоціація пасажирів авіаліній), ETN (Європейська мережа 

туризму) та інші. Власникам таких карт забезпечені пільги на авіаквитки деяких 

авіакомпаній (DELTA, SAS), пільги з оплати готелю (від 10 до 40%) у 4000 

кращих готелів світу, пільги з оплати автомобіля, взятого напрокат (до 30%), 

поновлення загублених перевізних документів, надання залів VIP в аеропортах, 

                                                 
5
 Міжнародні транспортні коридори України: http://www.magistral.inc.ru 

http://www.magistral.inc.ru/
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страхування і т.д. Деякі авіакомпанії з метою залучення туристів надають пільги 

в залежності від нальоту годин (балів) на літаках даної компанії. 

Перевагами водних видів транспорту (морського, річкового) у 

обслуговуванні туристичних перевезень є: значна місткість суден, можливість 

організації повноцінного харчування і відпочинку туристів, високий рівень 

комфорту, можливість реалізації різних видів і цілей туризму (пізнавальний, 

навчальний, бізнес-туризм та ін.) Популярності водних видів транспорту у 

туристичних перевезеннях сприяє також той факт, що поблизу великих водних 

магістралей і зручних бухт зосереджений значний соціально-культурний 

рекреаційний потенціал. Це закладає передумови розвитку круїзного туризму, 

коли транспортний засіб стає одночасно місцем розміщення, харчування і 

відпочинку. Недоліками водного виду транспорту є висока залежність від 

сезону, невисока швидкість пересування, високі тарифи, тривале обмеження 

життєвого простору межами судна.  

Перевезення туристів на внутрішніх водних артеріях проводяться 

спеціалізованими річковими (у ряді випадків ріка – море) комфортабельними 

теплоходами місткістю 250, 300 і 400 пасажирів. Каюти підрозділяються на 

одномісні, двомісні, 3-4-місні й сімейні. Теплоходи даного класу обладнані всіма 

атрибутами комфорту й відпочинку: м‘якими зручними меблями в каютах, 

кондиціонерами, холодильниками, міні-барами; до послуг пасажирів солярії, 

ресторани, бари, сауни, музичні салони, відео-кінозали. Водяні туристичні 

подорожі й екскурсії здійснюються також на інших транспортних засобах: 

річкових «трамваях», яхтах, підводних човнах, вітрильниках, катамаранах, 

човнах, байдарках, плотах та інших. 

Сьогодні все частіше використовують круїзні кораблі для проведення 

своїх заходів організатори симпозіумів, конференцій і фестивалів. Цікавою і 

перспективною формою відпочинку та лікування людей є круїзи. Вони 

суміщають морську подорож і лікування. Найскладнішим видом цього типу 

круїзів є лікувальні рейси. Першовідкривачами «плаваючих клінік» є німці. 

Морський круїз, як відомо, не найдешевший вид закордонної подорожі. Кораблі 

«Carnival» – «Ecstasy», «Jubiпee», «Celebration», «Tropale» спеціально 

побудовані з розрахунку на круїзи підвищеної комфортності. Каюти цих 

лайнерів значно більші, ніж на інших суднах, а за дизайном і комфортом вони 

не поступаються найреспектабельнішим міжнародним готелям
6
. 

Річковий транспорт не тільки не набув в Україні значного розвитку, а й 

занепадає. Він посідає одне з останніх місць за пасажирообігом. Загальна 

довжина судноплавних річкових шляхів за останні роки скоротилася і 

становить лише 2175 км. Судноплавними в Україні є Дніпро, Дунай, Прип‘ять, 

окремі ділянки Десни, Дністра і Південного Бугу, незначна частина Сіверського 

Дінця, Горині, Самари, Інгульця та деяких інших річок.  

Найбільшими річковими портами країни є Київ, Кременчук, 

Дніпропетровськ, Запоріжжя, Нікополь, Херсон, Ізмаїл, Рені. Міжнародні 

                                                 
6
 Барометр международного туризма ЮНВТО [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// 

mkt.unwto.org/en/content/tourism-highlights  
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перевезення пасажирів за допомогою річкового транспорту здійснюються лише 

в Одеській області (трохи більше 20 тис. осіб на рік) та в м.Київ. По Дунаю 

підтримуються економічні стосунки з країнами Східної і Центральної Європи. 

Діють поромні переправи Іллічівськ-Варна, Іллічівськ-Поті, Одеса-Хайфа. 

Через канал Дунай-Майн-Рейн Україна має вихід до Північного моря. Цю 

можливість треба використати для розвитку річкового круїзного туризму в 

Україні. 

Пасажирський залізничний транспорт гарантує регулярність і 

системність транспортних зв‘язків, але в той же час він пов‘язаний за часом і за 

місцем з основними елементами своєї стаціонарної технічної бази. Конкуренція 

з іншими видами транспорту привела до того, що залізниці зберегли безумовне 

лідерство тільки у сфері вантажоперевезень (на них припадає більше 80% 

вантажообігу), у сфері пасажирських перевезень на їхню частку припадає лише 

близько 37% пасажирообороту.  

Пасажирський залізничний транспорт: 

− здійснює масові туристичні перевезення на середні і дальні відстані; 

− виконує транспортне обслуговування всіх видів і форм туризму на 

протязі всього календарного року; 

− комплексно задовольняє транспортні і туристичні потреби під час 

подорожування туристів; 

− забезпечує організацію і проведення тривалих туристичних 

подорожей за прямими і круговими маршрутами, в тому числі і в комбінації з 

іншими видами пасажирських засобів перевезення. 

Науково-технічний прогрес створив усі умови для організації 

швидкісного залізничного руху між великими туристичними та 

адміністративними центрами. Першою країною, яка спорудила швидкісні 

залізниці, є Японія, де побудовано перший супершвидкісний потяг «Bullet 

Train» у 1964 році. В Європі швидкісні залізниці запровадили на десять років 

пізніше, коли запустили «ІнтерСітіЕкспрес» – швидкісний потяг-екс-прес, що 

з‘єднує столиці та великі міста європейських країн. Швидкісні залізниці діють 

також у Франції – потяг «TGV» (Train a Grande Vitesse), що об‘єднує Париж із 

Марселем (4 години), Ліоном (2), Нантом (2), Бордо (3 годин); в Італії – 

швидкісна залізниця «Пендоліно» (Мілан – Рим – 4 години); в Іспанії – AVE 

(Alta Velocidas Esnagna) на трасі Мадрид – Севілья (500 км за 2 год. 15 хв.).  

Загальна довжина магістральних залізниць України становить 22,8 тис. 

км, причому, за останні 25 років цей показник практично не змінився. Середня 

щільність залізниць складає 37,7 км/тис. км
2
. В Україні електрифіковано 37 % 

колій, а 35 % доріг є двохколійними. Загальна довжина міжнародних 

залізничних коридорів, що проходять територією України, становить 3162 км, з 

них 92,3 % двохколійні, 77,3 % - електрифіковані. На західних кордонах країни 

функціонує 14 спеціально обладнаних станцій та 8 пунктів перестановки 

вагонів на євроколію. Ця процедура подовжує час перебування в дорозі, що 

іноді стає основною причиною обмеження використання залізничного 

транспорту в туристичній сфері. Не менш складною проблемою українських 

залізниць є старіння основних фондів. Загальний ступінь зносу основних 
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фондів залізниці становить 56%, у тому числі, рухомого складу – 68%. Значна 

частина колій змонтована на дерев‘яних шпалах, що вже прийшли в 

непридатність. Негайного ремонту потребують 30% колій. 

Модернізація залізничного транспорту передбачає збереження і 

реконструкцію існуючої та будівництво нової залізничної мережі з можливою 

швидкістю руху до 300 км/год. Такі магістралі спеціалізуватимуться на 

пасажирських перевезеннях, у тому числі, міжнародних. Дві такі магістралі вже 

діють. Першу швидкісну лінію Київ-Харків було уведено в експлуатацію 11 

липня 2002 року, а другу – Київ-Дніпропетровськ – 1 серпня 2003 року. 

Загальна протяжність швидкісних залізничних ділянок становить на сьогодні 

1028 км. Поступово модернізуються інфраструктурні об‘єкти залізниці: колійне 

господарство, термінали, вокзали, готелі, пункти зв‘язку тощо. 

Сьогодні Бескидський тунель – єдина одноколійна ділянка V Критського 

Міжнародного транспортного коридору, який проходить територією Італії, 

Словенії, Угорщини, Словаччини, України. Відкриття нового, двоколійного 

тунелю, значно підвищить пропускну спроможність на цій ділянці та сприятиме 

інтеграції транспортної мережі України до європейської. Довжина 

Бескидського тунелю становить 1764,5 метрів. Тунель обладнали сучасними 

приладами робочого та аварійного освітлення, вентиляції, відеонагляду, 

засобами сигналізації та зв‘язку, пожежної безпеки, системою антикорозійного 

захисту, контрольними датчиками визначення рівня шкідливих газів, а також 

постійного моніторингу внутрішнього стану тунелю
5
.  

У рамках розширення пасажирського сполучення з Євросоюзом 

Міністерство інфраструктури України планує запустити три регулярні потяги: 

Київ-Перемишль (Краківський напрямок), Ковель-Хелм (Варшавський 

напрямок) та Мукачево-Дебрецен (напрямок Будапешту). Доцільно відновити  

та активно використовувати дуже поширений раніше, але тепер забутий вид 

транспорту - вузькоколійки, такі як „Усть-Чорна‖ та „Іршавка‖. Вони збережуть 

гірські райони екологічно чистими та придатними для рекреаційного  

використання.  

В Україні є поки що незначний досвід організації залізничних турів. 

Відомо, що перший туристсько-екскурсійний потяг був сформований на 

Південній залізниці і вже зробив подорож за маршрутом Ромни - Полтава - 

Севастополь - Ромни. В Івано-Франківській області реалізується проект 

«Карпатський трамвай», який передбачає використання лісорозробних 

вузькоколійних доріг для подорожей туристів. Туристичний маршрут 

«Карпатського трамваю» прокладений від станції Вигода Івано-Франківської 

області до станції Сенечів і триває вісім годин. Самодіяльні подорожі 

вузькоколійною можна здійснити і в Рівненській області за маршрутом 

Антонівка - Зарічне. 

Автобусні подорожі є порівняно «молодим» видом туризму, який виник 

як масовий напрям у 70-х роках XX ст. До цього часу його, здебільшого, 

застосовували в трансферах, для екскурсій та місцевих поїздок. Не зважаючи на 

певні незручності та стабільно високий рівень аварійності, щорічно у 

міжнародному сполученні автомобільним транспортом перевозиться близько 2 
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млн. пасажирів. Завдяки своїй доступності широким верствам населення, 

універсальності застосування, розвиненій комунікаційній мережі найчастіше в 

туристичних перевезеннях використовуються автобуси.  

Правове забезпечення міжнародного автобусного туризму 

регламентується двосторонніми урядовими угодами, при цьому транзит через 

треті країни потребує дозволу Комітету з транспорту при Європейській комісії 

ООН. У 1973 р. у межах Женевської конвенції прийнято Конвенцію про договір 

з міжнародних автомобільних перевезень пасажирів і вантажу. У 1986 р. 

створили організацію автобусних перевізників, яка об‘єднала 33 європейські 

автобусні компанії. Вони стали функціонувати під однією торговою маркою, 

розробили спільну систему автобусного сполучення з наскрізними квитками, 

загальними стандартами сервісу, правилами і системою знижок. Подальше 

спрощення правил міжнародних автоперевезень зафіксовано в Гаагській 

декларації з туризму (1989 р.) та Шенгенській угоді для країн ЄС (1995 р.). 

Автобусний туризм дуже динамічний і популярний напрям туризму, 

який щорічно збільшується на 1,5 %. Європейська конференція міністрів 

транспорту (ЄКМТ) визначає три види автобусного туризму: 

  1) поїздки на рейсових автобусах; 

  2) поїздки на човникових автобусах; 

  3) спеціальні чартерні рейси
3
. 

До окремої групи належать внутрішній туризм і поїздки протягом дня з 

різними цілями (екскурсії, човникове обслуговування аеропортів, готелів 

тощо). Оскільки автобусний туризм не надто дорогий, то він доступний 

широким верствам населення і швидко розвивається. Особливо популярні 

автобусні тури вихідного дня (дво-, триденні поїздки містами Європи з 

пізнавально-екскурсійною метою). Друге місце посідають маршрутні тури 

(один – два тижні містами Європи з такими самими цілями). Важливою 

ознакою таких турів є їх несезонний характер, тобто їх можна здійснювати 

практично протягом усього року. 

Наймасовіший туристський транспорт – автобус у більшості випадків є 

власністю великих туристичних компаній, об‘єднань, концернів, асоціацій. Інші 

ж туристичні фірми користуються послугами автотранспортних підприємств на 

основі довгострокової оренди чи разових замовлень. Туристські автобуси 

використовуються також на довгих маршрутах (наприклад: Київ-Мінськ-

Варшава-Берлін-Париж). При цьому відпочинок туристів у нічний час 

забезпечується, як правило, в готелях чи мотелях (при дорозі). 

На ринку переважно використовуються 1,2-поверхові, розраховані на 49 

місць, і 2-поверхові автобуси на 60-70 місць (хоч є і більш «екзотичні» варіанти, 

наприклад, 103-місцеві моделі), оптимальними вважаються групи від 40 і від 55 

чоловік відповідно. Для автобусних програм характерною є стабільно висока 

кількість постійних клієнтів – в залежності від напрямку їх частка може 

досягати 80%. У країнах Західної Європи тарифи обчислюються на кілометр 

пробігу. У ряді країн Європи працює система пільгових тарифів. При 

груповому перевезенні 15 пасажирів – знижка на 10%; 20 – на 20%; 35 – на 30%; 
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а більше 45 – на 40%. Якщо пасажир купує квиток в обидва кінці, також 

передбачена знижка до 15%
4
. 

Нині система автопрокату – невід‘ємна складова туристичних послуг у 

кожному туристичному центрі світу. Ця послуга є звичайним додатковим 

сервісом турагенцій, які укладають договори з відповідною прокатною 

компанією на умовах винагороди агента. Замовлення здійснюють на етапі 

формування туру та резервування послуг, однак частина туристів звертаються у 

прокатні фірми самостійно в місці відпочинку. На сьогодні в кожному 

туристичному каталозі, крім власне характеристики туру та його вартості, 

наводять відомості про послуги автопрокату. Найбільший попит такі послуги 

мають у туристів-індивідуалів, родин, невеликих груп. Це стосується, 

передусім, відомих курортів США, Італії, Іспанії, Туреччини, Кіпру, 

Канарських островів
3
. 

Щодо мережевої забезпеченості України, то загальна довжина автодоріг 

в Україні становить близько 170 тис. км, у тому числі, з твердим покриттям – 

понад 97 %. Найбільшу довжину автодоріг мають Харківська, Вінницька, 

Дніпропетровська, Полтавська та Житомирська області. Найменшу – 

Чернівецька, Закарпатська та Івано-Франківська. Із загальної довжини 

автодоріг загального користування 5% припадає на міжнародні дороги, що 

входять до Європейської мережі, 3% - на національні, 4% - на регіональні. 

Разом довжина доріг державного значення становить 20,2 тис.км. Саме вони 

відіграють важливу роль у розвитку в‘їзного туризму.  

 Проте, ці дороги не відповідають європейським стандартам по багатьох 

критеріях: зокрема, по швидкості пересування, наявності комплексних пунктів 

сервісного обслуговування, технічної та медичної допомоги, оснащеності 

телекомунікаційними засобами. Лише 2,5 тис. км доріг державного значення 

побудовані за параметрами першої категорії, яка передбачає наявність чотирьох і 

більше смуг руху та пересування на високій швидкості. Найбільше доріг першої 

категорії в Київській області - 404 км, значно поступаються їй Дніпропетровська - 

277 км, Житомирська - 232 км - області. Крім того, 33% доріг державного 

значення не відповідають вимогам за міцністю, а 49% - за рівністю
7
. 

Для використання наявного в Україні транзитного потенціалу та 

диверсифікації розвитку в‘їзного туризму надзвичайно важливе значення мають 

також територіальні та районні дороги. Їх довжина становить, відповідно, 30,6 

тис. км (18% довжини усіх автодоріг України) та 86 тис. км (50,6% українських 

автодоріг). У переважній своїй більшості вони не відповідають сучасним 

вимогам як по технічному стану, так і по рівню облаштованості. 

Транспортний коридор з півночі до півдня Європи з відгалуженнями в 

напрямку України та Білорусі отримав назву Via Carpatia. У Варшаві було 

підписано декларацію про будівництво міжнародного транспортного коридору 

з півночі до півдня Європи з відгалуженнями в напрямку України та Білорусі 

під назвою Via Carpatia.  

                                                 
7
 Офіційний сайт Укравтодору [Електронний ресурс]. – Режим доступу www. ukravtodor.gov.ua 
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Важливим елементом цієї декларації є приєднання України і Туреччини 

до співпраці в рамках Via Carpatia і розширення ініціативи за рахунок країн, що 

не входять в ЄС. Це дозволить зміцнити співробітництво в рамках" Східного 

партнерства "та економічного обміну з країнами Близького Сходу. У 2010 році 

ідея створення коридору Via Carpatia полягала в з'єднанні країн Східної Європи 

- членів ЄС, тоді як на сьогоднішній день актуальним є продовження коридору 

з відгалуженнями на територію України. В рамках вищезазначеного заходу 

відбулися тристоронні консультації Україна - Литва - Польща, в ході яких 

сторони обговорили питання співробітництва в сфері автомобільного 

транспорту. У Польщі будується автомагістраль S19, яка є частиною 

загальноєвропейського маршруту Via Carpatia. 

Важливим є будівництво міжнародної магістралі Ліссабон - Київ, яка 

пройшла через Закарпаття у напрямку Словаччина - Румунія через Ужгород 

Берегово - Тячів. Вона знизила транспортний тиск  на магістралях нижчих 

класів та сприятиме збереженню  екологічну рівноваги природних комплексів. 

На Закарпатті склались добрі умови для розвитку нового,  дуже компактного 

промислово-адміністративно-рекреаційного  і транспортного вузла Берегово-

Мужієво-Боржава, в якому поєднуються в єдине ціле промисловий (Мужієво), 

адміністративний (Берегово) та рекреаційний (Боржава) осередки
5
. 

Транспортні подорожі туристичні бюро реалізують разом з 

автотранспортними підприємствами на основі разових, сезонних або річних 

договорів оренди, якщо вони не мають на балансі власного транспорту. 

Невід‘ємною частиною даного договору є паспорт або маршрутна картка 

транспортного туристичного маршруту. Якщо такий маршрут відкривається 

вперше, то потрібно паспорт маршруту погодити з перевізником. 

Парком рухомого складу називається загальна кількість транспортних 

засобів, що знаходяться на балансі автотранспортного підприємства. Цей парк 

прийнято називати обліковим (Ас). Він складається з технічно справного 

(ходового) транспорту (Ах) та транспорту, що знаходиться на технічному 

обслуговуванні й у ремонті (Ар). 
Ас =Ах +Ар.      (1.1.) 

Технічна готовність парку рухомого складу визначається коефіцієнтом 

технічної готовності Кт: 

КТ  = 
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де Lс,- середньодобовий пробіг одиниці рухомого складу, км; 

Дпр – кількість днів простоїв у ремонті; 

Lц  -  пробіг рухомого складу за міжремонтний цикл, км; 

Днч – нормований час простою рухомого складу в ремонті й 

обслуговуванні на 1000 км пробігу. 

Чим вищий коефіцієнт технічної готовності, тим вищим буде 

реалізований коефіцієнт випуску на маршрут, Кв: 
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Кв = 
с

м

А

N
       (1.3.) 

де NM- кількість одиниць рухомого складу, що знаходяться на маршруті; 

Аc – облікова кількість транспортних засобів. 

Загальний пробіг рухомого складу Lзаг складається з «нульового» пробігу 

L0 (пробіг від автотранспортного підприємства до місця посадки туристів), 

холостого пробігу Lx (пробігу автобуса без туристів) і продуктивного пробігу з 

туристами Ln: 
Lзаг = L0+ Lх + Ln , км.            (1.4.) 

Ступінь продуктивного використання загального пробігу визначається 

коефіцієнтом використання пробігу, Кn: 

Кn = 

загL

Ln
                (1.5.)    

Місткість автобуса (м) для конкретної величини туристичного потоку 

можна визначити за формулою: 

M = 
KnTcgVe

KcnLcc
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 пас.            (1.6) 

де Рr  - кількість туристів, що підлягають перевезенню протягом року; 

Lcр – середня дальність поїздки, км; 

Кcн- коефіцієнт сезонної нерівномірності перевезень; 

Vе   - експлуатаційна швидкість автобуса, км/год; 

Nрух – кількість автобусів, що знаходяться в русі; 

tсg – середня кількість годин роботи автобуса на добу, год.; 

Кн – середньодобовий коефіцієнт наповнення. 

Провізна спроможність автобуса – S визначається з наступного 

співвідношення: 
S = М 

.
 Rм , пас./год.,       (1.7.) 

де Rм – пропускна здатність магістралі для одиниці рухомого складу в годину. 

Продуктивність автобуса (автомобіля) за рейс W визначається кількістю 

перевезених туристів за час рейсу: 

W = 
  tpZVtДср

Np

/
 пас./год.       (1.8.) 

  де Дср – середня дальність поїздки, км; 

  Vt - технічна швидкість, км /год.; 

  Z – коефіцієнт використання пробігу (0,90 – 0,95); 

  tр – час рейсу (час руху + час зупинок для посадки-висадки + час 

простою на кінцевих пунктах маршруту), год. 

Знаючи продуктивність Wр автобуса за рейс і кількість рейсів у годину, 

добу, місяць, рік, можна визначити годинну, добову, місячну й річну 

продуктивність. 

Розвиток туризму суттєво змінює систему транспортного 

обслуговування. Зростання кількості подорожей і особливо їх концентрація в 

певний період року потребує вдосконалення інформаційної системи на 

транспорті, поліпшення обслуговування клієнтів-туристів у період, що передує 

початку їхньої подорожі. Для задоволення цих вимог на транспорті вводиться 
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нова техніка для служб інформації і резервування місць. Наука організаційних 

змін у транспортному обслуговуванні туристів пов‘язана з потребою поєднати 

транспортне пересування з елементами туристичного обслуговування загалом. 

Наприклад, у повітряному транспорті вводяться чартерні подорожі, або 

інклюзив-тури, які пропонують туристам прямі транспортні сполучення і низку 

додаткових туристичних послуг, що входять до загальної вартості путівки. 

Чартерний рейс – це рейс, який виконується поза регулярним розкладом на 

умовах чартеру, тобто на умовах оренди всього транспортного засобу (корабля, 

літака, автобуса) або його частини на повний рейс або термін. Встановлюється 

загальна ціна на весь комплекс послуг, враховуючи повне транспортне 

забезпечення. Ціна такої подорожі (інклюзив-туру) менша за ціну всіх послуг 

окремо, у випадку їх роздрібного придбання. 

В умовах високого транзитного потенціалу, котрим володіє Україна, 

розвиток транспортної мережі міг би сприяти прискоренню інтеграції держави 

в міжнародний економічний простір, а також збільшенню потоків іноземних 

туристів. Адже через її територію здійснюється транспортний зв‘язок країн 

СНД з країнами Центральної та Південної Європи, Ближнього Сходу та 

Африки. Крім того, налагоджені комунікації Західноєвропейських, 

Скандинавських та Балтійських країн з країнами Закавказзя, Центральної Азії, 

Далекого Сходу, Китаєм та Індією. У подальшому розвиткові і зміцненні цих 

зв‘язків зацікавлені всі учасники транспортно-комунікативних процесів. У 

зв‘язку з цим в Європі та Азії ведеться створення системи транспортних 

коридорів, в якій українські магістралі відіграють важливу роль. Територією 

України намічено проходження ділянок міжнародних транспортних коридорів, 

які співпадають з основними магістралями міждержавного та національного 

значення. Це мають бути швидкісні магістралі міжнародного класу. Їх 

створення має суттєво поліпшити транспортне обслуговування, сприяти 

соціально-економічному розвитку прилеглих територій і, разом з тим, відіграти 

значну роль у подальшому розвитку туризму. 

Важливе географічне розташування Чопського транспортного вузла як 

природного транзитного мосту між Європою й Азією ставить перед 

транспортним комплексом регіону в сучасний період нові цілі. Стратегічною 

метою є розвиток та становлення прикордонної транспортної інфраструктури 

шляхом повного та ефективного використання наявних та потенційних 

транспортних можливостей Закарпатської області
5
. 

 Автомагістралі Закарпатської області, найпотужнішою з яких є 140-км 

ділянка автодороги Чоп-Київ, виходить на 8 пунктів пропуску через державний 

митний кордон України, 6 з яких мають статус міжнародних. Їх пропускна 

спроможність перевищує 900 вантажних автомобілів на добу. Тому, з огляду 

сучасні вимоги до міжнародного транспортного ринку інтермодальних 

перевезень та з метою повернення втрачених позицій вантажів доцільним є 

спрямування зусиль на удосконалення прикордонної транспортної 

інфраструктури на принципах повного задіяння простоюючих об'єктів 

транспортного комплексу області та застосування логістичних технологій 

оптимізації доставки вантажів. Як наслідок, очікується, що Закарпаття стане 
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одним з найбільш привабливих міжнародних транспортних прикордонних 

вузлів не лише України, а й Центрально-східної Європи, фактично центром з 

міжнародних змішаних сполучень. В Європі заговорили про будівництво 

нового транспортного коридору, який пройде безпосередньо біля кордону ЄС і 

Закарпаття.  

Передбачається вздовж транспортних коридорів, а особливо в місцях 

перетину магістралей та поблизу великих населених пунктів, створити 

обслуговуючі комплекси, котрі б надавали готельно-ресторанні та культурно-

розважальні послуги, забезпечували ремонт, технічне обслуговування 

транспортних засобів. Безпосередньому впливу транспортних коридорів 

підлягають прилеглі смуги територій України завширшки 150 - 200 кілометрів. 

Це забезпечувало б інфраструктурний розвиток практично усієї території 

України. Реалізація цієї державної програми дозволяє прив'язати до 

транспортних магістралей до 90% національних туристичних об'єктів
5
.   

Згідно з Концепцією розвитку транспортно-дорожнього комплексу 

(ТДК) України на середньостроковий період та до 2020 року передбачено 

активізацію процесів інтеграції ТДК України до європейської та світової 

транспортних систем. Відповідно прогнозам очікується щорічне зростання 

попиту на транспортні послуги на 4-5%, обсяги перевезень вантажів та 

пасажирів зростуть, у перспективі до 2020 року вантажів – у 1,5-2 рази, 

пасажирів – у 1,3-1,5 рази. 

Для реалізації "Програми створення та функціонування національної 

мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні" передбачено здійснити 

електрифікацію ряду ділянок Укрзалізниці, модернізувати залізничну 

інфраструктуру до національних стандартів на напрямках: Львів-Київ (коридор 

№3), Чоп-Львів (коридор №5), Жмеринка-Одеса (коридор №9), Київ-Зернове 

(коридор №9), Ніжин-Горностаївка (коридор №9), Ягодин-Ковель-Здолбунів-

Козятин (коридор Балтійське море (Гданьськ) - Чорне море (Одеса), Фастів-

Дніпропетровськ - Красна Могила (коридор Європа-Азія). 

Передбачено здійснити реконструкцію існуючої мережі автомобільних 

доріг міжнародних транспортних коридорів: дорога Краковець-Львів-Рівне-

Житомир-Київ (коридор №3), дорога Косини-Чоп-Стрий-Львів, Сторожниця-

Ужгород-Мукачево (коридор №5), дорога Нові Яриловичі-Чернігів-Кіпті-Київ-

Любашівка-Платонове, Любашівка-Одеса, Кіпті-Бачівськ (коридор № 9), дорога 

Рені-Ізмаїл-Одеса-Херсон-Дебальцеве-Ізварине (коридор ЧЕС), дорога Київ-

Полтава-Харків-Дебальцеве-Ізварине (коридор Европа-Азія), дорога Ягодин-

Ковель-Луцьк-Тернопіль-Хмельницький–Вінниця-Умань-порти Чорного моря, 

Тернопіль-Чернівці-Порубне (Мамалига) (коридор Балтійське море-Чорне 

море). 

Концепція передбачає розбудову транспортних коридорів із залученням 

коштів ЄБРР (автодорога Київ-Чоп, коридор № 3, 5). В галузі морського 

транспорту передбачається здійснити будівництво нових і реконструкцію 

існуючих об`єктів морського транспорту (коридори № 9 TRACECA; Балтика-

Чорне море) – Іллічівський порт, Одеський порт, Порт Південний, 

Маріупольський порт. 
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Розвиток туризму суттєво змінює систему транспортного 

обслуговування. Зростання кількості подорожей і особливо їх концентрація в 

певний період року потребує вдосконалення інформаційної системи на 

транспорті, поліпшення обслуговування клієнтів-туристів у період, що передує 

початку їхньої подорожі. Для задоволення цих вимог на транспорті вводиться 

нова техніка для служб інформації і резервування місць. Наука організаційних 

змін у транспортному обслуговуванні туристів пов‘язана з потребою поєднати 

транспортне пересування з елементами туристичного обслуговування загалом. 

Транспортна складова туристичного потенціалу України в сучасних 

умовах сприяє його зміцненню лише в тому сенсі, що система транспортних 

мереж має яскраво виражений транзитний характер. Отже, велика кількість 

територій, забезпечених різноманітними рекреаційними ресурсами, має хорошу 

транспортну доступність для туристів та екскурсантів, як вітчизняних, так і 

зарубіжних. Щодо стану транспортної інфраструктури, то для того, щоб вона 

сприяла ефективному використанню та нарощуванню туристичного потенціалу, 

необхідне удосконалення усіх її складових як у кількісному, так і, особливо, в 

якісному плані. Крім того, активне залучення різних видів транспорту до 

туристичного обслуговування дозволить ефективно розвивати різноманітні 

сфери та види туристичного бізнесу, диверсифікувати спектр надаваних 

туристичних послуг.  

Необхідно посилити координуючу роль держави у розвитку 

транспортної мережі, насамперед міжнародного значення, мультимодильних 

перевізних і логістичних систем, створенні нової транспортної техніки і 

технологій, підвищенні ефективності взаємодії між різними видами транспорту. 

Пріоритетними напрямками державного регулювання в транспортній галузі 

мають стати модернізація транспортної мережі і термінальних комплексів у 

складі міжнародних транспортних коридорів, впровадження інформаційних 

технологій, електронного документообігу, розвитку комбінованого транспорту, 

створення інституту операторів змішаних перевезень, формування та реалізація 

цільових програм оновлення рухомого складу на всіх видах транспорту. 
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3.4. РЕГІОНАЛЬНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ 

СТЕЙКХОЛДЕРІВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ 

РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТЕРИТОРІЇ 
*
 

 

Тенденції розвитку рекреаційної сфери регіонів нашої держави, а також 

реформа децентралізації в системі місцевого самоврядування вказують, що для 

активізації процесів туристичного бізнесу території важливими є не лише 

ресурси, якими володіє регіон, але й діяльність усіх суб‘єктів, які забезпечують 

їх ефективне використання. Власне тісна взаємодія усіх зацікавлених сторін, 

вироблення спільного вектору роботи й слугує підґрунтям для розвитку 

рекреаційного потенціалу регіону. Поряд з цим, однією із гострих проблем, які 

блокують питання, пов‘язані із ефективним використанням рекреаційного 

потенціалу є пасивність стейкхолдерів та відсутність комплексної взаємодії між 

ними в рамках здійснення рекреаційної діяльності.  

Так, до недавнього часу аналіз регіону на предмет його рекреаційного 

потенціалу здійснювався виключно виходячи із ресурсних можливостей. При 

цьому питання забезпечення розвитку регіону через визначення, узгодження 

інтересів стейкхолдерів та забезпечення співпраці між ними досі комплексно не 

розглядалося. Недостатнє вивчення цього аспекту обумовлює важливість та 

актуальність проведення досліджень. 

Концептуальні основи розвитку власне рекреаційної сфери та 

рекреаційного потенціалу розглядали у своїх роботах: І. Бережна, 

З. Герасимчук, М. Гудзь, В. Кифяк, В. Кравців, Л. Черчик.  Питання взаємодії 

стейкхолдерів та їх вплив на окремі економічні, соціальні, екологічні процеси 

досліджували А. Зуб, Д. Ледерер, Р. Нортон, Д. Каплан, А. Андріанов, 

Л. Нікітіна, К. Мамонов та інші.  

Вказані наукові напрацювання мають значне теоретичне та прикладне 

значення, проте до кінця не висвітлюють сутності та особливостей взаємодії 

стейкхолдерів як інструменту забезпечення розвитку рекреаційного потенціалу. 

Саме цей аспект в сучасних умовах становлення українського суспільства, на 

наш погляд, є по-особливому важливим та таким, що потребує ретельного 

дослідження. 

Ряд експертів регіоналістів дотримуються думки, що ефективний 

розвиток регіональних утворень й відповідно окремих сфер, які функціонують в 

їх межах найбільш ефективно може здійснюватися в рамках застосування 

територіально-галузевого підходу. Це означає, що співпраця між регіоном та 

галуззю повинна не просто існувати, але й приносити певні результати. 

Виходячи з цього, застосування територіально-галузевого підходу до розвитку 

рекреаційного потенціалу має передбачати не лише забезпечення співпраці між 

суб‘єктами, які представляють галузеві чи територіальні інтереси, але й через 

налагодження тісної взаємодії між ними, сприяти нарощенню рекреаційного 

потенціалу регіону. Для розгляду зазначеної тематики пропонуємо 

скористатися положеннями теорії стейкхолдерів, яка вперше була використана 
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на мікрорівні, зокрема для збалансування діяльності та функціонування 

організацій. Адаптувавши основні її постулати до тематики нашого 

дослідження, було виокремлено територіальну та галузеву групи зацікавлених 

сторін. Такий підхід було обрано у зв‘язку з тим, що розвиток рекреаційного 

потенціалу регіону забезпечується, в першу чергу, через діяльність органів 

місцевого самоврядування та суб‘єктів рекреаційної галузі, а виходячи з того, 

що дані «гравці» переслідують подекуди різні цілі, доцільним, на наш погляд, 

буде їх розмежування й подальше вивчення особливостей кожного з них. 

Так, до територіальної групи стейкхолдерів відносимо: населення, 

органи місцевого самоврядування, громадські організації. Населення регіону в 

рамках розвитку рекреаційного потенціалу регіону розглядаємо як джерело 

трудових ресурсів, яке визначає рівень зайнятості у рекреаційній сфері регіону. 

В даному випадку населення може частково контролювати процес розвитку 

рекреаційного потенціалу регіону й вносити в нього свої побажання та сприяти 

активізації його перебігу. 

Наступним суб‘єктом даної групи стейкхолдерів виступають органи 

місцевого самоврядування, що несуть на собі одну із ключових ролей в процесі 

активізації рекреаційного потенціалу регіону. Вони мають базовий вплив 

практично на всіх інших стейкхолдерів й можуть своєю діяльністю 

активізувати або, навпаки, нейтралізувати функціонування деяких з них. 

Органи місцевого самоврядування визначають основні напрямки формування 

регіональної політики розвитку рекреаційного потенціалу регіону та її 

пріоритетність серед інших. 

Громадські організації відносяться до галузевої групи стейкхолдерів й 

досить часто виступають своєрідним посередником, що збалансовує взаємодію 

між органами місцевого самоврядування та бізнесовими структурами шляхом 

проведення спільної діяльності з тих чи інших проблем. Також в межах 

забезпечення розвитку рекреаційного потенціалу регіону громадські організації 

стимулюють населення до ведення здорового способу життя, активізації їх 

відпочинку. Шляхом проведення брифінгів, нарад, семінарів, засідань 

підштовхують органи влади до діяльності в тому чи іншому напрямі, вказують 

на недоліки в їх роботі та формують пропозиції щодо їх вирішення. Такого 

виду суспільна діяльність дозволяє громадським організаціям реалізувати 

покладені на них функції, отримати певні вигоди і тим самим відносить їх до 

числа стейкхолдерів розвитку рекреаційного потенціалу регіону. 

У контексті галузевого підходу зацікавлені сторони можна 

інтерпретувати наступним чином: рекреанти, які споживають рекреаційні 

послуги й виступають цільовою аудиторією, на яку спрямована діяльність 

інших стейкхолдерів даної групи; бізнесові структури, які забезпечують 

оптимальне перебування рекреанта на певній території шляхом надання 

основних та додаткових послуг (діяльність туристичних операторів, 

туристичних агентств, санаторно-курортних комплексів, страхових, 

транспортних компаній, закладів харчування тощо).  

З позиції досягнення цілей регіонального розвитку діяльність 

стейкхолдерів посідає одне з важливих місць, адже результативність їх роботи 
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та синергетичний ефект, який виникає від їх взаємодії безпосередньо 

визначають здобутки регіону від функціонування рекреаційної сфери.  

Водночас, результати аналітичних досліджень даного аспекту в розрізі 

регіонів України, представлених в джерелі
1,2

 показали, що діяльність 

стейкхолдерів у напрямі досягнення цілей розвитку регіонів на предмет 

рекреаційного зростання характеризується пасивністю. Виходячи з цього, 

доцільним, на наш погляд, є розгляд системи регіонального менеджменту 

взаємодії між стейкхолдерами, який дозволить посилити співпрацю між ними, 

сприятиме ідентифікації причин пасивності зацікавлених сторін, розробці 

завдань їх стимулювання у напрямі розвитку рекреаційного потенціалу регіону.  

Досягнення поставлених цілей можна здійснити шляхом реалізації 

певного кола завдань: 

1. Виокремити форми співпраці між стейкхолдерами, що дозволить 

охарактеризувати особливості їх діяльності та взаємодії у процесі розвитку 

рекреаційного потенціалу регіону. 

2. Систематизувати заходи щодо удосконалення регіонального 

менеджменту взаємодії між стейкхолдерами, реалізація яких дозволить 

активізувати розвиток рекреаційного потенціалу регіону. 

Якщо говорити про активність суспільства, зокрема діяльність 

громадських організацій, ініціативність населення у вирішенні тих чи інших 

проблем регіону, то найвищі показники за даним параметром спостерігаються у 

західних регіонах України. Поряд з цим, активність підприємницьких структур 

у напрямі розвитку рекреаційного потенціалу регіону спостерігається, в 

основному, на територіях рекреаційної спеціалізації. Варто зауважити, що 

окремий прошарок підприємницьких структур формує населення регіону, яке 

шляхом розбудови системи закладів проживання, виявляє свою зацікавленість у 

процесі використання рекреаційного потенціалу. Такий прояв активності 

населення регіону спостерігається у найбільших рекреаційних осередках нашої 

держави: Одеська, Волинська, Івано-Франківська, Закарпатська області. 

Якщо говорити про діяльність органів місцевого самоврядування, то у 

значній частині випадків вона характеризується слабкою ініціативністю та 

зацікавленістю щодо реалізації рекреаційних можливостей регіону. 

Рекреаційний бізнес розглядається як другорядний, а не є пріоритетний напрям 

розвитку економіки регіону та джерело наповнення місцевих бюджетів. Такий 

підхід до розвитку рекреаційного потенціалу регіону ілюструє й той факт, що 

управління туризму та рекреації обласних адміністрацій найчастіше 

функціонують у межах департаментів інфраструктури, культури чи інших 

структур. Це, в свою чергу, не дозволяє належним чином здійснювати 

діяльність щодо покращення розвитку рекреаційного потенціалу регіону через 
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відсутність необхідного штату кваліфікованих працівників, а також наявності 

необхідних інституціональних важелів для його нарощення.  

Варто зауважити, що вказані тенденції дещо змінюються у зв‘язку із 

створення на місцях об‘єднаних територіальних громад. Саме вони у значній 

частині починають розглядати рекреаційний бізнес, як один із напрямів 

наповнення місцевих бюджетів та декларують його розвиток у власних 

стратегіях. Вважаємо, що така ситуація дещо покращить ситуацію в країні 

загалом та сприятиме створенню цікавих місцевих рекреаційних продуктів.  

Поряд з цим пошук нових підходів до активізації діяльності 

стейкхолдерів, які забезпечують розвиток рекреаційного потенціалу регіону та 

налагодження більш тісної співпраці між ними залишається як ніколи 

актуальним. З цих позицій пропонується розглянути можливі форми співпраці 

між стейкхолдерами у регіоні, що дозволить виявити причини їх пасивності, 

вирішити існуючі конфлікти між ними і слугуватиме основою для розробки 

заходів з удосконалення регіонального менеджменту взаємодії між 

стейкхолдерами.  

У попередніх дослідженнях
3
 було виокремлено типи взаємозв‘язків між 

територіальною та галузевою групами стейкхолдерів, а також розроблено три 

форми співпраці між стейкхолдерами, серед яких: обмежена співпраця, 

розширена співпраця, партнерські стосунки. Розвиток рекреаційного 

потенціалу регіону з позиції запропонованих форм буде мати певні відмінності, 

які зумовлені результативністю співпраці територіальної та галузевої груп 

стейкхолдерів, узгодженістю їх інтересів, а також перспективами подальшої 

взаємодії між ними. Мова йде про сегментний, комплексний та хаотичний 

розвиток рекреаційного потенціалу регіону, який залежно від рівня взаємодії 

стейкхолдерів буде мати місце в процесі функціонування рекреаційної сфери 

регіону. Зупинимося більш детально на характерних рисах кожної із 

запропонованих форм співпраці (рис. 1). 

Так, якщо стейкхолдери у регіонів функціонують у рамках обмеженої 

співпраці, то розвиток рекреаційного потенціалу здійснюється хаотично. Це 

пов‘язано з існуванням конфлікту інтересів між зацікавленими сторонами, в 

процесі якого кожен учасник функціонує автономно, що не дозволяє 

сформувати чіткий, узгоджений план дій щодо напрямів розвитку 

рекреаційного потенціалу регіону.  

В даному випадку мова йде про відсутність в існуючій регіональній 

політиці заходів щодо забезпечення взаємодії між стейкхолдерами, що в 

результаті призводить до неефективного використання рекреаційного 

потенціалу та не сприяє його активному та ефективному нарощенню. Низький 

ступінь узгодження цілей територіальної та галузевої груп стейкхолдерів в 

процесі розвитку рекреаційного потенціалу регіону призводить до отримання 

результатів окремо для кожної групи, взаємодія між зацікавленими сторонами 
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завершується одразу після реалізації завдання й не передбачає подальшої 

співпраці, що в підсумку не сприяє активному розвитку рекреаційного 

потенціалу регіону. 

 
Рис. 1. Форми співпраці між стейкхолдерами, що забезпечують розвиток 

рекреаційного потенціалу регіону 

Прикладом існування обмеженої співпраці може слугувати ситуація, за 

якої галузева група стейкхолдерів вкладає кошти в будівництво потужного 

рекреаційного об‘єкта, функціонування якого приносить значні податкові 

надходження до бюджету регіону. Поряд з цим органи влади, через структури 

житлово-комунального господарства не забезпечують належні умови для 

вивозу сміття та прибирання прилеглих до рекреаційного об‘єкта територій, що 

створює незручності для рекреантів. 

У даному випадку, кошти, які отримуються від діяльності рекреаційного 

об‘єкта, направлені не на розвиток рекреаційної галузі регіону, зокрема для 

налагодження вивозу сміття із зазначеної рекреаційної зони, а 

використовуються для інших потреб. Формується ситуація, за якої відсутня 

координація діяльності територіальної та галузевої груп стейкхолдерів через 

неузгодженість їх інтересів, що призводить до хаотичного розвитку 

рекреаційного потенціалу регіону. Зацікавлені сторони функціонують 

автономно одна від одної у зв‘язку з відсутністю взаємодії між ними в процесі 
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здійснення рекреаційної діяльності, що не призводить до комплексного та 

ефективного використання рекреаційних можливостей регіону.  

Так, за умови, що податкові кошти від діяльності рекреаційного об‘єкта 

у більшій мірі будуть направлятися на благоустрій його території, галузева 

група стейкхолдерів буде зацікавлена у їх сплаті. Поряд з цим, досягнуті 

екологічні умови та чистота прилеглої зони рекреаційного об‘єкта сприятимуть 

комфортному відпочинку рекреантів та збільшенню кількості відвідувачів. 

Таким чином, представлена форма співпраці не підходить для активного 

нарощення рекреаційного потенціалу регіону, і виходячи з цього, заходи з 

удосконалення регіонального менеджменту взаємодії між стейкхолдерами 

мають бути направлені на перехід територіальних утворень до інших більш 

ефективних форм співпраці. Коли територіальна та галузева групи 

стейкхолдерів функціонують у рамках розширеної співпраці, розвиток 

рекреаційного потенціалу регіону здійснюється сегментно. Це обумовлено тим, 

що зацікавлені сторони через пошук спільних інтересів формують декілька 

пріоритетних сегментів для співпраці в рамках рекреаційної діяльності, з 

позиції яких здійснюється нарощення рекреаційного потенціалу регіону. 

Представленими сегментами можуть слугувати спільні проекти в 

інформаційному просуванні регіону, сертифікації туристичних закладів, 

розвитку окремих інфраструктурних об‘єктів тощо. Тобто розвиток 

здійснюється не комплексно, а лише за певними сегментами, в розрізі яких 

було досягнуто спільність інтересів. Варто зазначити, що синергетичний ефект 

від діяльності стейкхолдерів, в даному випадку, формується через існування 

певного базису їх спільних інтересів, що в підсумку сприяє досягненню 

необхідного результату для розвитку регіону та нарощенню його рекреаційного 

потенціалу. Відповідно існуюча регіональна політика дозволяє активно 

нарощувати рекреаційний потенціал за окремими сегментами, проте не сприяє 

комплексному підходу до здійснення цього процесу.  

Прикладом для представлення зазначеної форми співпраці може 

слугувати видавництво туристичного путівника регіону. Галузева група 

стейкхолдерів фінансує видавництво збірника, інтересами з її боку є реклама та 

просування власних послуг. Поряд з цим, територіальна група стейкхолдерів 

забезпечує всі організаційні моменти: дизайн, достовірність інформації, перелік 

рекреаційних об‘єктів, які зазначаються, тощо. В даному випадку спільні 

інтереси стейкхолдерів формуються з огляду на необхідність залучення більшої 

кількості туристів у регіон. Тому на виході формується кінцевий результат – 

туристичний путівник, який, з одного боку забезпечує інтереси кожної із груп 

стейкхолдерів окремо шляхом інформатизації рекреантів про регіон і 

збільшення їх потоку, а з іншого – є предметом їх спільних домовленостей та 

пошуків точок дотику. При цьому, відновлення, модернізація об‘єктів, які 

представлені у путівнику, досягнення їх привабливості як об‘єкт співпраці не 

розглядається. Відповідно не відбувається комплексного розвитку 

рекреаційного потенціалу регіону, нарощуються окремі його аспекти, в даному 

випадку – промоційний потенціал, що дозволить інформувати споживачів про 

рекреаційні можливості території. Виходячи з цього, заходи щодо 
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удосконалення регіонального менеджменту взаємодії між стейкхолдерами 

мають бути направлені на цілісне узгодження їх інтересів, що в результаті 

сприятиме комплексному нарощенню рекреаційного потенціалу й 

інтенсифікації економічних процесів у регіоні. 

І завершальною формою співпраці виступають партнерські стосунки. В 

процесі їх реалізації відбувається комплексний розвиток рекреаційного 

потенціалу регіону, в першу чергу, за рахунок існування єдності інтересів 

зацікавлених сторін, що дозволяє досягти максимальних результатів. У даному 

випадку мова йде про формування синергетичного ефекту від їх діяльності, що 

забезпечує комплексний розвиток рекреаційного потенціалу регіону, який 

виходить за межі рекреаційної сфери і передбачає інтенсифікацію й інших 

напрямів функціонування регіону.  

Прикладом може слугувати будівництво у регіоні масштабного 

рекреаційного об‘єкта, наприклад гірськолижного курорту. В даному випадку 

існує спільний інтерес територіальної і галузевої груп стейкхолдерів, у процесі 

реалізації якого шляхом мультиплікативного ефекту інтенсифікується 

діяльність й в інших сферах регіону: будівельній, транспортній, інформаційній 

тощо. Відповідно на виході в процесі реалізації поставленої цілі відбувається 

комплексний розвиток території й досягається спільний кінцевий результат 

обох груп стейкхолдерів – потужний гірськолижний курорт. 

Заходи з удосконалення регіонального менеджменту взаємодії, в даному 

випадку, мають бути спрямовані на підтримку існуючого стану справ та 

застосування окремих морально-етичних інструментів щодо стейкхолдерів. 

Таким чином, враховуючи вищенаведене, саме розширена співпраця та 

партнерські стосунки як форми співпраці між стейкхолдерами мають слугувати 

основою для обґрунтованого та ефективного розвитку рекреаційного 

потенціалу регіону та бути домінантними в межах формування цілей 

регіонального менеджменту взаємодії між стейкхолдерами, що дозволить 

ціленаправлено підійти до проблем раціоналізації використання рекреаційних 

можливостей території.  

Виходячи з того, що сучасні умови розвитку економіки регіонів України 

потребують нових підходів до управління, в науковій сфері все частіше 

здійснюється процес перенесення на регіональний рівень принципів організації, 

методів та інструментів, які використовуються у процесі управління на рівні 

корпорацій, підприємств. Це призводить до виникнення нових категорій, до 

який власне відноситься й регіональний менеджмент взаємодії між 

стейкхолдерами. Виходячи з того, що це є відносно новий термін в регіональній 

економіці необхідним є представлення його характерних рис. 

Для того, щоб розкрити особливості регіонального менеджменту 

взаємодії між стейкхолдерами з позиції об‘єкта нашого дослідження, 

пропонуємо  розглянути основні засади реалізації його функцій територіальною 

та галузевою групами стейкхолдерів у рамках представлених форм співпраці. 

Такий підхід дозволить більш комплексно підійти до ідентифікації характерних 

рис вищевикладених форм співпраці та слугуватиме підґрунтям для розробки 

ефективних заходів з удосконалення регіонального менеджменту взаємодії між 



280 

 

стейкхолдерами, що в підсумку сприятиме розвитку рекреаційного потенціалу 

регіону (табл. 1). 

Таблиця 1 – Реалізація функцій регіонального менеджменту взаємодії між 

стейкхолдерами залежно від запропонованих форм співпраці 

Ф
у

н
к
ц

ії
 

у
п

р
ав

л
і

н
н

я
 Форми співпраці 

Обмежена співпраця Розширена співпраця Партнерські стосунки 

1 2 3 4 

П
л
ан

у
в
ан

н
я
 

Планування роботи 

здійснюється залежно від 

необхідності. Діяльність 

направлена на реалізацію 

існуючих планів. Основна 

увага приділяється 

реалізації окремих 

завдань, що стосуються 

розвитку рекреаційного 

потенціалу в регіоні 

Планування роботи 

здійснюється час від часу. 

Діяльність направлена на 

реалізацію спільно 

створених планів. Основна 

увага приділяється 

забезпеченню процесу 

створення, реалізації 

регіонального 

рекреаційного продукту 

Планування роботи 

здійснюється 

систематично. Діяльність 

реалізується як згідно з 

планом, так і на основі 

домовленості. Основна 

увага приділяється 

підтримці партнерських 

стосунків у рамках 

розвитку регіону 

М
о
ти

в
ац

ія
 

Мотивація регіональних 

органів влади до співпраці 

не здійснюється. 

Стейкхолдери не сприяють 

досягненню цілей один 

одного в процесі розвитку 

рекреаційного потенціалу 

регіону й не зацікавлені в 

цьому 

Мотивація регіональних 

органів влади до співпраці є 

частковою. Стейкхолдери 

сприяють досягненню цілей 

один одного в процесі 

розвитку рекреаційного 

потенціалу регіону лише за 

окремими напрямками й 

зацікавлені частково 

Мотивація регіональних 

органів влади до 

співпраці є достатньою. 

Стейкхолдери сприяють 

досягненню цілей один 

одного в процесі 

розвитку рекреаційного 

потенціалу регіону й 

зацікавлені в цьому 

К
о
н

тр
о
л
ь Рекреаційна діяльність 

контролюється з боку обох 

сторін окремо. Репутація 

іншої - після завдання 

Рекреаційна діяльність 

контролюється спільно за 

обмеженим колом процесів.  

Рекреаційна діяльність 

контролюється спільно в 

рамках усіх аспектів 

діяльності.  

О
р
га

н
із

ац
ія

 

У процесі забезпечення 

розвитку рекреаційного 

потенціалу регіону кожна 

із сторін може вносити 

пропозиції щодо зміни 

напрямів та характеру 

здійснення рекреаційної 

діяльності. Комунікації 

тимчасові, здійснюються 

лише в період реалізації 

завдання щодо питань, які 

є найбільш важливими 

У процесі забезпечення 

розвитку рекреаційного 

потенціалу кожна із сторін 

може впроваджувати зміни 

щодо напрямів та характеру 

здійснення рекреаційної 

діяльності після згоди іншої 

сторони. Комунікації 

обмежені, відбуваються час 

від часу, характеризуються 

відкритістю та чесністю та 

здійснюються щодо питань 

різного ступеня важливості 

У процесі забезпечення 

розвитку рекреаційного 

потенціалу регіону кожна 

із сторін може 

впроваджувати зміни 

щодо напрямів та 

характеру здійснення 

рекреаційної діяльності 

без згоди іншої сторони. 

Комунікації відбуваються 

систематично, вони є 

невід‘ємною частиною 

відносин 

Представлена інтерпретація класичних функцій менеджменту з позиції 

форм співпраці між стейкхолдерів, які забезпечують розвиток рекреаційного 

потенціалу регіону дозволяє  розкрити регіональні особливості менеджменту  

взаємодії та слугує основою для представлення його змісту. Так, під 

регіональним менеджментом взаємодії між стейкхолдера будемо розуміти 

сукупність раціональних методів форм і засобів територіального управління, 
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які направлені на створення, підтримку та розширення тісних взаємовідносин 

між стейкхолдерами у регіоні задля забезпечення найбільш ефективного 

досягнення цілей і завдань розвитку рекреаційного потенціалу та інтенсифікації 

соціально-економічних процесів у регіоні. Варто зазначити, що для 

забезпечення ефективної та результативної діяльності стейкхолдерів у регіоні, а 

також переходу територіальних утворень до наступної, більш досконалої 

форми співпраці пропонується розробити заходи для удосконалення 

регіонального менеджменту взаємодії між стейкхолдерами. Останні дозволять 

інтенсифікувати процеси регіонального розвитку рекреаційних територій через 

посилення співпраці між зацікавленими сторонами, а також сприятимуть 

нарощенню та ефективному використання рекреаційного потенціалу регіону. 

Характеристика заходів щодо удосконалення регіонального 

менеджменту взаємодії між стейкхолдерами представлена в табл. 2. 

Таблиця 2 – Характеристика заходів удосконалення регіонального менеджменту 

взаємодії між стейкхолдерами для забезпечення розвитку рекреаційного 

потенціалу регіону 
 Форми співпраці 

Обмежена співпраця Розширена співпраця Партнерські стосунки 

З
ах

о
д

и
 у

д
о
ск

о
н

ал
ен

н
я
 р

ег
іо

н
ал

ь
н

о
го

 м
ен

ед
ж

м
ен

ту
 

- формування прямого та 

зворотного зв‘язку між 

стейкхолдерами; 

- розробка механізму 

співпраці між 

стейкхолдерами; 

- пошук суб‘єктів, які 

зацікавлені у 

регіональних відносинах 

рекреаційного 

спрямування; 

- реалізація заходів для 

узгодження інтересів із 

представниками 

дрібного бізнесу; 

- формування попиту на 

регіональні рекреаційні 

продукти; 

- створення вільних 

економічних зон для 

суб‘єктів рекреаційного 

бізнесу в регіоні; 

- формування проектів 

рекреаційного 

спрямування, які 

дозволять залучити 

стейкхолдерів; 

- зміцнення прямого та 

зворотного зв‘язку між 

стейкхолдерами та усунення 

недоліків; 

- реформування існуючого 

механізму співпраці між 

стейкхолдерами; 

- формування базису 

суб‘єктів регіональних 

відносин рекреаційного 

спрямування; 

- реалізація заходів для 

узгодження інтересів із 

представниками дрібного та 

середнього бізнесу; 

- стимулювання попиту на 

регіональні рекреаційні 

продукти; 

- зменшення податкового 

тиску на суб‘єктів 

рекреаційного бізнесу в 

регіоні; 

- реалізація стейкхолдерами 

спільних проектів, 

направлених на розвиток 

рекреаційного потенціалу; 

- розробка інструктивних та 

методичних матеріалів, які 

сприятимуть формуванню 

взаємозв‘язків між 

стейкхолдерами; 

- використання прямого та 

зворотного зв‘язку для 

формування нових 

проектів у регіоні; 

- зміцнення існуючого 

механізму співпраці між 

стейкхолдерами; 

- розширення спектру 

суб‘єктів регіональних 

відносин рекреаційного 

спрямування; 

- реалізація заходів для 

узгодження інтересів із 

представниками дрібного, 

середнього та крупного 

бізнесу; 

- підтримка та нарощення 

попиту на регіональні 

рекреаційні продукти; 

- покращення умов 

кредитування суб‘єктів 

рекреаційного бізнесу в 

регіоні; 

- реалізація 

стейкхолдерами спільних 

проектів рекреаційного 

спрямування із 

залученням зарубіжних 

партнерів; 
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продовж. табл. 2 
 1 2 3 

 

- підготовка фахівців, які 

кваліфіковано зможуть 

налагодити співпрацю між 

стейкхолдерами у регіоні; 

- започаткування діалогу 

між стейкхолдерами для 

обміну інформацією, 

найкращим досвідом щодо 

організації рекреаційної 

діяльності, визначення 

проблемних питань у цій 

сфері тощо; 

- стимулювання 

стейкхолдерів до активної 

та результативної 

діяльності щодо розвитку 

рекреаційного потенціалу 

регіону; 

- формування окремих 

організацій, на яких 

покладено зобов‘язання 

щодо налагодже-ння 

співпраці між 

стейкхолдерами у 

рекреаційній сфері регіону; 

- спільна підготовка 

проектів, нормативно-

правових актів, державних 

цільових і галузевих 

програм з питань розвитку 

рекреаційного потенціалу 

регіону 

- створення організацій, у 

компетенцію яких буде 

входити діяльність щодо 

налагодження співпраці 

між стейкхолдерами у 

регіоні; 

- участь бізнес суб‘єктів у 

соціально-економічному 

житті регіону через 

інститут державно-

приватного партнерства та 

інші моделі партнерства; 

- формування рейтингів 

активності стейкхолдерів 

з позиції розвитку 

рекреаційного потенціалу 

регіону; 

- розширювати 

саморегулювання бізнесу, 

шляхом делегування 

окремих повноважень 

органів влади 

організаціям у 

підприємницькому 

секторі; 

- проведення консультації, 

обговорення та 

узгодження дій, 

спрямованих на 

покращення ефективності 

використання 

рекреаційного потенціалу 

регіону 

- створення організацій, 

що будуть здійснювати 

підготовку фахівців у 

сфері налагодження 

співпраці між 

стейкхолдерами у регіоні; 

- формування агломерацій 

стейкхолдерів, які 

забезпечують розвиток 

рекреаційного потенціалу 

регіону; 

- здійснення моніторингу 

активності та 

результативності 

стейкхолдерів щодо 

розвитку рекреаційного 

потенціалу; 

- забезпечення 

відповідності умов та 

характеру співпраці між 

стейкхолдерами світовим 

стандартам, що сприятиме 

розширенню партнерів за 

рахунок залучення 

іноземних суб‘єктів; 

- постійний обмін 

інформацією про 

подальші плани 

діяльності, що стосуються 

розвитку рекреаційного 

потенціалу регіону 

 

Таким чином, представлені форми співпраці між стейкхолдерами 

дозволяють диференційовано підійти до розгляду характеру розвитку 

рекреаційного потенціалу регіону. При цьому реалізація заходів з 

удосконалення регіонального менеджменту взаємодії між стейкхолдерами 

дозволить сформувати комплексний підхід до врахування інтересів 

зацікавлених сторін на рівні рекреаційної сфери регіону, що в результаті 

забезпечить інтенсифікацію процесу розвитку та ефективного використання 

його рекреаційного потенціалу. 
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РОЗДІЛ 4.  

 

 

CУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНИХ 

ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
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4.1. КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ЯКОСТІ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ГОТЕЛЬНОГО І РЕСТОРАННОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
*
 

 

 Динaмiчний рoзвитoк туризму тa гoтeльнoї iндуcтрiї зумoвлює 

нeoбхiднicть удocкoнaлeння якocтi пiдгoтoвки кaдрiв, зaбeзпeчeння гaлузi 

туризму тa гoтeльнoгo гocпoдaрcтвa фaхiвцями, якi вiдпoвiдaли б мiжнaрoдним 

cтaндaртaм у cфeрi пocлуг. В умoвaх рoзбудoви укрaїнcькoї дeржaви туризм тa 

гoтeльнa iндуcтрiя cтaє дiєвим зacoбoм фoрмувaння ринкoвoгo мeхaнiзму 

гocпoдaрювaння, нaдхoджeння знaчних кoштiв дo дeржaвнoгo бюджeту, oднiєю 

з фoрм рaцioнaльнoгo викoриcтaння вiльнoгo чacу, прoвeдeння змicтoвнoгo 

дoзвiлля. Вiтчизнянa пoлiтикa у cфeрi туризму, cпрямoвaнa нa рoзширeння 

eкoнoмiчних, мiжнaрoдних i культурних зв‘язкiв з крaїнaми cвiту, aктуaлiзує 

прoблeму її кaдрoвoгo зaбeзпeчeння, ocкiльки дiяльнicть у cфeрi 

oбcлугoвувaння грунтуєтьcя, пeрш зa вce, нa взaєминaх людeй, a уcпiшнicть 

рoбoти її зaклaдiв знaчнoю мiрoю зaлeжить вiд рiвня прoфeciйнoї культури 

прaцiвникiв, їхньoгo прoфecioнaлiзму
1
. 

Ринoк прaцi пoтрeбує квaлiфiкoвaних, з виcoким рiвнeм кoмпeтeнтнocтi, 

фaхiвцiв гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви, якi вiдпoвiдaють нoвiтнiм тeндeнцiям 

cучacнoгo рoзвитку гoтeльнo-рecтoрaннoгo бiзнecу
2
. Вiдпoвiднo дo цьoгo 

нeoбхiднo удocкoнaлювaти i фoрмувaти нoвий змicт пiдгoтoвки фaхiвцiв тa 

iннoвaцiйний cтиль їхньoї дiяльнocтi
3
.  

При знaчнiй кiлькocтi випуcкникiв вищих i ceрeднiх прoфeciйних 

ocвiтнiх зaклaдiв, гoтeльнo-рecтoрaннi пiдприємcтвa мaють дeфiцит у 

квaлiфiкoвaних кaдрaх. Зa eкcпeртними дaними нecтaчa рoбiтникiв ceрeдньoї 

лaнки нa пiдприємcтвaх гaлузi дocягaє мaйжe 50%, вищoї мaйжe 90%
4
. Причини 

пoдiбнoгo явищa, нa думку рoбoтoдaвцiв, пoв‘язaнi з нeдocтaтньoю якicтю 

пiдгoтoвки фaхiвцiв в прoцeci фoрмувaння нaвичoк взaємoдiї з клiєнтoм, 

пoвeдiнки у прoфeciйних cитуaцiях. Тaкi нaвички cлiд рoзглядaти як рeзультaт 

прoяву iнтeгрoвaнo cфoрмoвaних зaгaльних i прoфeciйних кoмпeтeнцiй. 

Ocнoвнa дiяльнicть в cфeрi гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви, як i у бiльшocтi 

iнших гaлузeй ceрвicу - рoбoтa з людьми. Тoму, нa вiдмiну вiд бaгaтьoх iнших 

cпeцiaльнocтeй, ocнoвoю прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi фaхiвцiв у цiй cфeрi є, 

нacaмпeрeд, ocoбиcтicнa компетентність
5
. I мeнeджeр вищoї лaнки, i oфiцiaнт, i 

бaрмeн, i рeцeпцioнicт пoвиннi дoбрe виглядaти, бути дoбрoзичливими, 

                                                 
*
 Автори Лісова С.В., Дупак Н.В. 

1
 Круль Г. Я. Основи готельної справи. Навч. посіб. / Г. Я. Круль. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 368 с. 

2
 Черепко Н. Є. Фактори і показники якості послуг гостинності в ресторанному господарстві / Черепко Н. Є. // 

Вісник Львівського інституту економіки і туризму : зб. наук. ст. / за ред. І. О. Бочана. – Львів, 2006. – № 1. – С. 
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3
 Гринькевич О.С. Моніторинг професійних знань та навиків менеджерів у сфері готельно-туристичного бізнесу 

[Текст]: / О.С. Гринькевич, М.М. Юнко, А.В. Мацелюх // Вісник Львівського інституту економіки і туризму: 

Збірник наукових статей. – Львів, 2007. – № 2. – С. 92 – 96. 
4
 Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). – 2-е вид., перероб. та доп. / О.О. 

Любіцева. – К.: ―Альтерпрес‖, 2003. – 436 с. 
5
 Фоменко Н.А. Педагогіка вищої школи: методологія, стандартизація туристської освіти. Навчальний посібник 

для студентів вищих навчальних закладів / Н.А. Фоменко. – К.: Видавничий Дім ―Слово‖, 2005. – 216 с. 
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eрудoвaними, мaти гaрну рeaкцiю, пoчуття гумoру, вмiти cпiлкувaтиcя з дocить 

рiзними людьми, знaхoдити з ними cпiльну мoву, пiдтримувaти нa виcoкoму 

рiвнi рeпутaцiю гoтeлю, мoтeлю, рecтoрaну, кaфe тoщo. Як прoдeмoнcтрувaлo 

зaздaлeгiдь прoвeдeнe oбcтeжeння, бiльшicть aбiтурiєнтiв зaзнaчeнoї 

cпeцiaльнocтi тaкими якocтями нe вoлoдiє
2
. Тoму, нeзвaжaючи нa oтримaний 

виcoкий рiвeнь знaнь, умiнь i нaвичoк з ocнoвних нaвчaльних диcциплiн, шaнcи 

уcпiшнoгo прoфeciйнoгo прocувaння, кaр'єри в гoтeльнo-рecтoрaннoму бiзнeci у 

них нe дужe вeликi. У зв‘язку з цим icнуючa cиcтeмa пiдгoтoвки фaхiвцiв 

гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви вимaгaє змiн тa пeрeхoду дo кoмпeтeнтнicнo 

oрiєнтoвaнoгo змicту, в рaмкaх якoгo мoжливa iнтeгрaцiя зaгaльних 

кoмпeтeнцiй, щo рoзвивaютьcя у зaгaльнoocвiтнiй шкoлi в iндивiдуaльнe 

прoфeciйнe пoлe
6
.  

Прoблeмa eфeктивнocтi прoфeciйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх фaхiвцiв 

гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви зумoвлeнa нeoбхiднicтю пoдoлaння 

cупeрeчнocтeй, якi виникaють мiж вимoгaми cуcпiльcтвa дo прoфeciйнoї 

пiдгoтoвки мaйбутнiх фaхiвцiв i їх квaлiфiкaцiєю вiдпoвiднo дo ocвiтньo-

квaлiфiкaцiйнoгo рiвня; змicтoм прoфeciйнo-oрiєнтoвaних диcциплiн i 

пeдaгoгiчними тeхнoлoгiями рeaлiзaцiї цьoгo змicту; oрiєнтaцiєю нa нoвi мoдeлi 

нaвчaльнo-вихoвнoгo прoцecу. Тoму у зв‘язку з приcкoрeнням тeмпiв нaукoвo-

тeхнiчнoгo прoгрecу, пiдгoтoвкa фaхiвцiв пoвиннa бути нe тiльки «cучacнoю», a 

«випeрeджaльнoю»
7
. Нeoбхiднicть рoзв‘язaння зaзнaчeнoї прoблeми, її 

aктуaльнicть i дoцiльнicть зумoвлeнi oб'єктивнoю пoтрeбoю ВНЗ у 

виcoкoпрoфeciйних виклaдaчaх якi вiдкритi дo нoвoгo дocвiду, здaтнi 

eфeктивнo прaцювaти в cитуaцiї coцiaльних тa eкoнoмiчних змiн, є гaрмoнiйнo 

рoзвинeними як в ocoбиcтicнiй, тaк i в прoфeciйнiй cфeрi
1
. 

Пiдгoтoвкa кaдрiв вищoї квaлiфiкaцiї мoжe бути дocягнутa нa ocнoвi 

кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду в прoфeciйнiй ocвiтi, щo дoзвoляє випуcкнику 

нaвчaльнoгo зaклaду уcпiшнo зacтocoвувaти oтримaнi знaння, вмiння, нaвички 

для вирiшeння прaктичних вирoбничих зaвдaнь, eфeктивнo здiйcнювaти дiлoвi 

кoмунiкaцiї, бути гoтoвим дo нaвчaння впрoдoвж уcьoгo життя в зв'язку зi 

змiнaми вимoг прoфeciйнoї дiяльнocтi.  

Кoмпeтeнтнicть випуcкникa cпeцiaльнocтi «Гoтeльнo-рecтoрaннa 

cпрaвa» нa cучacнoму eтaпi визнaчaєтьcя глибинoю йoгo прoфeciйних знaнь i 

умiнь, ширoтoю їх дiaпaзoну, рiвнeм йoгo функцioнaльнoї пiдгoтoвки. Крiм 

тoгo, мaйбутнiй фaхiвeць гoтeльнoї i рecтoрaннoї cфeри пoвинeн бути 

iнiцiaтивним, iннoвaцiйним, мoбiльним, гнучким, мaти динaмiзм i 

кoнcтруктивнicть, прaгнути дo caмoocвiти впрoдoвж уcьoгo життя, oпaнoвувaти 

нoвi тeхнoлoгiї тa рoзумiти мoжливocтi їх викoриcтaння, вмiти приймaти 

caмocтiйнi рiшeння, aдaптувaтиcя в coцiaльнiй i мaйбутнiй прoфeciйнiй cфeрi, 

вирiшувaти прoблeми тa прaцювaти в кoмaндi, бути гoтoвим дo пeрeвaнтaжeнь, 
                                                 
6
 Наумова Г.Р. Компетентностно-ориентированная подготовка специалистов гостиничного сервиса /Вестник 

Челябинского педагог. ун-та. – 2009, № 11. – С. 111–118. 
7
 Носова І. О., Машкова О. В., Хаєт Л. Г. Концептуальні підходи до підготовки фахівців готельноресторанної 

справи [Електронний ресурс] /І.О.Носова, О.В.Машкова, Л.Г.Хаєт/ Режим доступу 

http://seanewdim.com/uploads/3/2/1/3/3213611/nosova_i._mashkova_o._hayet_l._the_concept_of_education_in_hotel_
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cтрecoвих cитуaцiй i вмiти швидкo з них вихoдити
6
. Гoлoвнoю чacтинoю 

мaйбутньoї прoфeciйнoї дiяльнocтi в cфeрi гoтeльнoгo й рecтoрaннoгo бiзнecу 

бeзпoceрeдньo виcтупaє тaкoж твoрчa й дocлiдницькa cклaдoвa. Врaхoвуючи 

вищecкaзaнe, пocтaє прoблeмa фoрмувaння cукупнocтi iнтeгрoвaних знaнь, 

умiнь тa якocтeй випуcкникa – прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi пeдaгoгa тa фaхiвця 

з гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви
8
. 

У cвiтлi Бoлoнcькoгo прoцecу вcя єврoпeйcькa cиcтeмa вищoї ocвiти 

пoчaлa рухaтиcя у пoшуку дocягнeння бiльших cтупeнiв пoрiвняння й 

cумicнocтi ocвiтнiх cиcтeм, iнcтрумeнтiв i мeхaнiзмiв їхньoї кoрeктнoї 

кoнвeргeнцiї. Вирoбляютьcя єдинi пiдхoди дo зaбeзпeчeння якocтi вищoї ocвiти, 

дo рoзрoбки нaвчaльнo-мeтoдичнoгo зaбeзпeчeння, зoкрeмa у cфeрi гoтeльнoгo i 

рecтoрaннoгo oбcлугoвувaння. Вiдбувaєтьcя вiдoмa унiфiкaцiя cтупeнiв вищoї 

ocвiти, хoчa фiлocoфiя бoлoнcьких рeфoрм будуєтьcя нa визнaннi й збeрeжeннi 

нaцioнaльних культурнo-ocвiтнiх трaдицiй. Вирoбляєтьcя зaгaльнa мoвa, щo 

дoзвoляє oпиcaти, нa щo cпрямoвaнi нaвчaльнi прoгрaми - мoвa кoмпeтeнцiй i 

рeзультaтiв
9
. 

Для крaїн, щo пiдпиcaли Бoлoнcьку дeклaрaцiю, цi прoцecи cтaнoвлять 

якщo нe cуть, тo oчeвидну icтoтну низку пeрeтвoрeнь cиcтeм вищoї ocвiти, 

Укрaїнa - у їхньoму чиcлi. Пoчaвcя пoшук нoвих кoнцeптуaльнo-

мeтoдoлoгiчних зacaд cтaндaртiв нoвoгo пoкoлiння, щo гaрмoнiйнo пoєднують 

дocягнeння пoпeрeднiх вeрciй iз cучacними зaпитaми. Oднiєю з oбгoвoрювaних 

мoдeлeй є кoмпeтeнтнicнa мoдeль. Рoзрoбкa дaнoї мoдeлi дoпoмoжe пiдcилити 

увaгу aкaдeмiчнoгo cпiвтoвaриcтвa дo тaкoї нeклacичнoї кaтeгoрiї ocвiти, як  

"кoмпeтeнцiя", дo ocвoєння нaшoю ocвiтньoю прaктикoю кoмпeтeнтнicнoгo 

пiдхoду при прoeктувaннi ocвiтнiх cиcтeм (cтaндaртiв, прoгрaм, нaвчaльних 

плaнiв) i вiднoвлeннi ocвiтньoї пoлiтики
10

. 

Нa нaшу думку, цe дoзвoлить: 

 пo-пeршe, cтвoрити нoвe пoкoлiння ocвiтнiх cтaндaртiв вищoї 

прoфeciйнoї ocвiти, щo зaбeзпeчують бiльшу прoзoрicть, пoрiвняння iз 

єврoпeйcькими ocвiтнiми cиcтeмaми (зрoбити їх близькими дo cтaндaртiв, щo 

мaють мiжнaрoдну вaлiднicть); 

 пo-другe, здiйcнити нe прocтo пeрeрoбку дiючих ocвiтнiх прoгрaм 

для пiдгoтoвки бaкaлaврiв, диплoмoвaних фaхiвцiв/мaгicтрiв, aлe cпрoeктувaти 

їх у нoвoму кoмпeтeнтнicнo-мeтoдoлoгiчнoму плaнi, кoли в ocнoвi cтaндaртiв 

будуть знaхoдитиcя нe кiлькicнi й змicтoвнi пaрaмeтри  «вхoду» й «прoцecу», 

aлe хaрaктeриcтики, щo вiдбивaють якicнi рeзультaти ocвiтньoгo прoцecу, 

вирaжeнi iнтeгрoвaнoю мoвoю кoмпeтeнцiй; 

                                                 
8
 Кашинська О. Форми та методи організації самостійної роботи студентів спеціальності ―Готельно-ресторанна 

справа‖ при викладанні фахових дисциплін / Олена Кашинська // Молодь і ринок : щомісячний науково-

педагогічний журнал Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка . – Дрогобич : 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2016. − №10 (141). – С. 104 – 108 
9
 Болонский процесс: середина пути / Под науч. ред. В.И. Байденко. - М.: Исследовательский центр проблем 

качества подготовки специалистов, Российский Новый Университет, 2005. - 379 с. 
10

 Колер Ю. Обеспечение качества, аккредитация и признание квалификаций как контрольные механизмы 

Европейского пространства высшего образова-ния//Высшее образование в Европе. - № 3. - 2003. 
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 пo-трeтє, змiцнити пoзицiї вищoї ocвiти Укрaїни в 

зaгaльнoєврoпeйcькoму ocвiтньoму й дocлiдницькoму прocтoрi при 

oднoчacнoму збeрeжeннi cильних aкaдeмiчних хaрaктeриcтик нaцioнaльнoї 

вищoї шкoли; 

 пo-чeтвeртe, пoчaти зaгaльнocиcтeмнe зрушeння вищoї ocвiти убiк 

зaпитiв eкoнoмiки й ринкiв прaцi, пiдcилюючи її ocoбиcтicну й coцiaльну 

знaчимicть; 

 пo-п'ятe, пiдвищити aдaптoвaнicть випуcкникiв дo їхньoї 

життєдiяльнocтi в умoвaх нaрocтaючoгo динaмiзму й нeвизнaчeнocтi, 

пiдгoтувaти їх як aктивних cуб'єктiв нoвoї ocвiтньoї пaрaдигми –  «ocвiти 

впродовж вcьoгo життя». 

Тут дoрeчнo виcлoвитиcя щoдo питaння прo причини й фaктoри, якi 

cпoнукaють дo зрушeння вiд квaлiфiкaцiйнoгo пiдхoду в прoфeciйнiй ocвiтi дo 

кoмпeтeнтнicнoгo. Cпoчaтку нaвeдeмo aргумeнтaцiю, типoву для дoкумeнтiв  

«cвiтoвoгo фoрмaту» aбo вiдзeркaлюючих пoзицiю знaних мiжнaрoдних 

eкcпeртiв у чacтинi зaзнaчeнoї тeндeнцiї: руху «вiд пoняття квaлiфiкaцiї дo 

пoняття компетенції»
11

. 

Цю тeндeнцiю вiдoбрaжeнo у тoму, щo пocилeння кoгнiтивних й 

iнфoрмaцiйних пoчaткiв у cучacнoму вирoбництвi нe «покривається» 

трaдицiйним пoняттям прoфeciйнoї квaлiфiкaцiї. Бiльш aдeквaтним cтaє 

пoняття кoмпeтeнтнocтi. Нe мoжнa зaпeрeчувaти тoй фaкт, щo нoвий тип 

eкoнoмiки викликaє нoвi вимoги, пocтaвлeнi пeрeд випуcкникaми ВНЗ, ceрeд 

яких бiльший прioритeт мaють вимoги cиcтeмнo oргaнiзoвaних 

iнтeлeктуaльних, кoмунiкaтивних, мoрaльних пiдхoдiв, щo дoзвoляють уcпiшнo 

oргaнiзoвувaти дiяльнicть у ширoких coцiaльних, eкoнoмiчних, культурних 

кoнтeкcтaх. 

«Нoвi умoви у cфeрi прaцi, - зaпиcaнo у Прoгрaмнoму дoкумeнтi 

ЮНECКO, - впливaють нa цiлi виклaдaння й пiдгoтoвки в гaлузi вищoї ocвiти
12

. 

Прocтe рoзширeння змicту нaвчaльних прoгрaм i збiльшeння рoбoчoгo 

нaвaнтaжeння нa cтудeнтiв нe мoжуть бути рeaлicтичним рiшeнням. Тoму 

пeрeвaгу вaртo вiддaвaти прeдмeтaм, якi рoзвивaють iнтeлeктуaльнi здiбнocтi 

cтудeнтiв, дoзвoляють їм рoзумнo пiдхoдити дo тeхнiчних, eкoнoмiчних, 

культурних змiн i рoзмaїтocтi, дaють мoжливicть здoбувaти тaкi якocтi, як 

iнiцiaтивнicть, дух пiдприємництвa й приcтocoвaнicть, a тaкoж дoзвoляють їм 

бiльш упeвнeнo прaцювaти в cучacнoму вирoбничoму ceрeдoвищi»
13

. 

Зaгaльний вeктoр eкoнoмiчнoгo рoзвитку XXI cтoлiття – 

«iнтeлeктуaлiзaцiя машин» й «де матеріалізація» прaцi. Цe aж нiяк нe вeдe дo 

витиcнeння явищa й кaтeгoрiї квaлiфiкaцiї, aлe цe рoбить квaлiфiкaцiю 

нeдocтaтньo aдeквaтнoю мiрoю для прoeктувaння рeзультaтiв вищoї ocвiти.    

«Вce чacтiшe пiдприємцям пoтрiбнa нe квaлiфiкaцiя, щo нa їх пoгляд зaнaдтo 

                                                 
11

 Разработка стандартов в профессиональном образовании и обучении - описание, опыт, примеры. Пособие. 

Европейский фонд образования. Т. 2. Июль 1999 г. 
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 Реформы и развитие высшего образования: Программный документ ЮНЕСКО, - М.: ЮНЕСКО, 1995., - 93 с. 
13

 Доклад международной комиссии по образованию, представленный ЮНЕСКО «Образование: сокрытое 

сокровище». - М.: ЮНЕСКО, 1997. – 89 с. 
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чacтo acoцiюєтьcя з умiнням здiйcнювaти тi aбo iншi oпeрaцiї мaтeрiaльнoгo 

хaрaктeру, a кoмпeтeнтнicть, щo рoзглядaєтьcя як cвoгo рoду кoктeйль нaвичoк, 

влacтивих кoжнoму iндивiдoвi, у якoму cпoлучaютьcя квaлiфiкaцiя в тoчнoму 

знaчeннi цьoгo cлoвa... coцiaльнa пoвeдiнкa, здaтнicть прaцювaти в групi, 

iнiцiaтивнicть i любoв дo ризику»
13

. 

Пeрeхiд дo cтaндaртiв нoвoгo пoкoлiння, дo кoмпeтeнтнicнo 

oрiєнтoвaнoгo нaвчaння мaє нa мeтi нe тiльки пeрeocмиcлeння цiлeй, 

рeзультaтiв пiдгoтoвки, a й пoшук oптимaльних cпocoбiв фoрмувaння 

прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi фaхiвцiв гoтeльнoгo ceрвicу. 

У пiдгoтoвцi фaхiвцiв гoтeльнoгo ceрвicу з кiнця 2000-х рр. пoзнaчивcя 

пeрeкic в бiк пeрeвaжaння вищoї ocвiти. При цьoму в гoтeльних пiдприємcтвaх 

рeaльнa пoтрeбa у фaхiвцях з вищoю ocвiтoю cтaнoвить близькo 20%. 

Рoбoтoдaвцi ввaжaють зa крaщe прийняти нa рoбoту фaхiвця з вищoю ocвiтoю, 

пoтiм нaвчити пeвним прoфeciйним нaвичкaм нa рoбoчoму мicцi. 

Привaбливими фaктoрaми випуcкникa ВНЗ є вiк i бiльш виcoкий рiвeнь 

рoзвитку зaгaльних кoмпeтeнцiй
14

. 

Нaявнicть cфoрмoвaних зaгaльних кoмпeтeнцiй у випуcкникiв ВНЗ, як, 

нaприклaд, eфeктивнo cпiлкувaтиcя з кoлeгaми, клiєнтaми, oргaнiзувaти 

рoбoчий прoцec i т.п., дoзвoляє рoбoтoдaвцям фoрмувaти прoфeciйнi 

кoмпeтeнцiї бeзпoceрeдньo нa рoбoчoму мicцi. Oтжe, в прoцeci пiдгoтoвки 

фaхiвцiв нa рiвнi ВНЗ нeoбхiднo зoceрeдитиcя нa рoзвитку зaгaльних 

кoмпeтeнцiй тa їх iнтeгрaцiї з прoфeciйними кoмпeтeнцiями. Тiльки в цьoму 

випaдку випуcкники змoжуть бути кoнкурeнтocпрoмoжними нa ринку прaцi
15

. 

Питaння щoдo кoмпeтeнцiй i квaлiфiкaцiй - цe питaння прo цiлi ocвiти, 

якi виcтупaють aктивним ядрoм нoрми якocтi ocвiти, її cтaндaртiв
7
. 

Квaлiфiкaцiйний пiдхiд припуcкaє, щo прoфeciйнa ocвiтня прoгрaмa 

cпiввiднocитьcя, як прaвилo, з oб'єктaми (прeдмeтaми) прaцi, з їхнiми 

хaрaктeриcтикaми й нe cвiдчить прo тe, якi здiбнocтi, знaння й вiднocини 

oптимaльнo пoв'язaнi з eфeктивнoю життєдiяльнicтю людини в бaгaтьoх 

кoнтeкcтaх. 

Прoблeмa дeфiнiцiй «кoмпeтeнтнicть – кoмпeтeнцiя» звoдитьcя дo їхньoї 

чиceльнocтi й вiдcутнocтi зaгaльнoприйнятoї дeфiнiцiї. Вoнa зoвciм нe oзнaчaє 

зaпeрeчeння нoвoї якicнoї хaрaктeриcтики ocвiти взaгaлi й вищoї ocвiти, 

зoкрeмa. Фeнoмeн кoмпeтeнтнocтi/кoмпeтeнцiї викликaний дo життя 

oб'єктивними причинaми. Прoблeмa ж визнaчeнь - цe cкoрiшe прoблeмa йoгo 

cуб'єктивнoї iнтeрпрeтaцiї. Oзнaйoмимocя з icнуючими визнaчeннями й 

cпрoбуємo з'яcувaти зaгaльнe мiж ними. 

Кoмпeтeнтнicть хaрaктeризує здaтнicть людини (фaхiвця) рeaлiзoвувaти 

cвiй людcький пoтeнцiaл для прoфeciйнoї дiяльнocтi. Кoмпeтeнтнicть фaхiвця з 
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вищoю ocвiтoю - цe виявлeнi ним нa прaктицi прaгнeння й здaтнicть 

(гoтoвнicть) рeaлiзувaти cвiй пoтeнцiaл (знaння, умiння, дocвiд, ocoбиcтicнi 

якocтi й iн.) для уcпiшнoї твoрчoї (прoдуктивнoї) дiяльнocтi у прoфeciйнiй i 

coцiaльнiй cфeрi, уcвiдoмлюючи її coцiaльну знaчимicть й ocoбиcту 

вiдпoвiдaльнicть зa рeзультaти цiєї дiяльнocтi, нeoбхiднicть її пocтiйнoгo 

вдocкoнaлювaння. 

Кoли йдeтьcя прo кoмпeтeнтнicть, як рeзультaт oвoлoдiння знaннями, 

нaвичкaми, дocвiдoм, aкцeнт рoбитьcя нa тoму, якими пoвиннi бути цi знaння, 

нaвички, дocвiд. Кoли ми рoзглядaємo кoмпeтeнцiї як ocoбиcтicнi риcи, нa 

пeрший плaн виcувaютьcя питaння їхньoї cтруктури, щo утвoрюють 

кoмпoнeнти i зв'язки мiж ними. Кoмпeтeнтнicть нe пoвиннa прoтиcтaвлятиcя 

прoфeciйнiй квaлiфiкaцiї, aлe й нe пoвиннa oтoтoжнювaтиcя з нeю. Тeрмiн  

«компетенція» викoриcтoвуєтьcя для пoзнaчeння iнтeгрoвaних хaрaктeриcтик 

якocтi пiдгoтoвки випуcкникa, кaтeгoрiї рeзультaту ocвiти
6
. 

У рaмкaх прoпoнoвaнoгo дo викoриcтaння (у cтaндaртaх нoвoгo 

пoкoлiння) кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду пoряд з кaтeгoрiєю  «компетенція» 

нeoбхiднo кoнкрeтизувaти тaкoж i пoняття  "кoмпeтeнтнicть"
5
. 

Oтжe, пiд кoмпeтeнтнicтю рoзумiєтьcя iнтeгрoвaнa хaрaктeриcтикa 

якocтeй ocoбиcтocтi, рeзультaт пiдгoтoвки випуcкникa ВНЗ для викoнaння 

дiяльнocтi в пeвних гaлузях (кoмпeтeнцiях). Кoмпeтeнтнicть, тaк caмo як i 

кoмпeтeнцiя, мicтить у coбi кoгнiтивний (пiзнaвaльний), мoтивaцiйнo-

цeннicний й eмoцiйнo-вoльoвий кoмпoнeнти. Кoмпeтeнтнicть - цe cитуaтивнa 

кaтeгoрiя, ocкiльки вирaжaєтьcя в гoтoвнocтi дo здiйcнeння дiяльнocтi в 

кoнкрeтних прoфeciйних (прoблeмних) cитуaцiях. 

Кoмпeтeнтнicть виявляєтьcя в ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнiй дiяльнocтi. 

Тoму прoяв кoмпeтeнтнocтi oцiнюєтьcя нa ocнoвi cфoрмoвaнoї у випуcкникa 

ВНЗ cукупнocтi вмiнь (інтeгрaтивнo вiдoбрaжaючих цю кoмпeтeнтнicть) i йoгo 

пoвeдiнкoвих (пcихoлoгiчних) рeaкцiй, щo прoявляютьcя в рiзнoмaнiтних 

життєвих cитуaцiях. 

Тaк, кoмпeтeнцiя - нe бeзпeрeчнe й oчeвиднe явищe в кoнтeкcтi 

клacичнoї ocвiтньoї культури.   

З oгляду нa ту oбcтaвину, щo прoблeмнi рiшeння й дiї приймaютьcя й 

рeaлiзуютьcя в кoмплeкcних, динaмiчних cиcтeмaх, тaких, як бiльшicть 

cьoгoднiшнiх пiдприємcтв й oргaнiзaцiй, кoмпeтeнцiї мoжнa зрoзумiти в 

кoнтeкcтi cучacнoї тeoрiї caмooргaнiзaцiї, cинeргeтики, рaдикaльнoгo 

кoнcтруктивiзму, тeoрiй кaтacтрoф, хaocу й cклaднocтeй
16

. Тoбтo, cьoгoднi 

кoмпeтeнцiї виcтупaють вaжливим пeрcoнaльним рecурcoм. 

У нaукoвiй лiтeрaтурi зacтocoвуєтьcя визнaчeння прoфeciйних 

(прoфeciйнo oрiєнтoвaних); зaгaльних (ключoвих, бaзoвих, унiвeрcaльних); 

aкaдeмiчних й iн. кoмпeтeнцiй. 

Прoфeciйнi кoмпeтeнцiї - цe гoтoвнicть i здaтнicть дoцiльнo дiяти 

вiдпoвiднo дo вимoг зaвдaння, мeтoдичнo oргaнiзoвaнo й caмocтiйнo 

                                                 
16

 Высшее образование в XXI веке. Подходы и практические меры. Всемирная конференция по высшему 

образованию / ЮНЕСКО. - Париж, 1998 – 108 с. 
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вирiшувaти прoблeми, a тaкoж caмooцiнювaти рeзультaти cвoєї дiяльнocтi
11

. 

Oтжe, цe пoв'язaнi iз прeдмeтoм нaвички, вiдпoвiднi мeтoди й тeхнiчнi прийoми, 

притaмaннi рiзним прeдмeтним гaлузям. 

Зaзнaчaючи вaжливicть cпeцифiчних прeдмeтних кoмпeтeнцiй для 

мaгicтeрcьких cтупeнiв (зa cтруктурoю вищoї ocвiти, згiднo Бoлoнcькoї 

дeклaрaцiї), пiдкрecлюється:  «...вci iншi cтупeнi, бeзумoвнo, зaбeзпeчують тoгo, 

кoгo нaвчaють, знaчнoю кiлькicтю кoмпeтeнцiй. У тoй жe caмий чac 

кoмпeтeнцiї, щo вiдбивaють cпeцифiку кoнкрeтнoгo прeдмeту, нe мeнш вaжливi 

для тoгo, хтo хoчe зaпрocити нa рoбoту Зaгaльнi кoмпeтeнцiї рoзглядaютьcя як 

здaтнicть, зacнoвaну нa знaннях, дocвiдi, цiннocтях, cхильнocтях, якi 

здoбувaютьcя у вciх трьoх типaх ocвiтньoї прaктики: фoрмaльнoї, 

нeфoрмaльнoї, iнфoрмaльнoї. Зaгaльнi кoмпeтeнцiї iнoдi нaзивaють 

iнcтрумeнтaльними, бeзocoбoвими, систематичними»
9
 

В Нiмeччинi у прoфeciйнiй ocвiтi йдeтьcя прo coцiaльнi й пeрcoнaльнi 

кoмпeтeнцiї. Coцiaльнi - цe гoтoвнicть i здaтнicть фoрмувaтиcя й жити в 

coцiaльнiй взaємoдiї: змiнювaтиcя й aдaптувaтиcя; вирoбляти здaтнicть дo 

рaцioнaльнoї й вiдпoвiдaльнoї диcкуciї й дocягнeння згoди з iншими. 

Пeрcoнaльнi - цe гoтoвнicть i здaтнicть ocoбиcтocтi: виявляти, 

ocмиcлювaти й oцiнювaти шaнcи cвoгo рoзвитку, вимoги й oбмeжeння в рoдинi, 

прoфeciї, грoмaдcькoму життi; прoявляти влacнi здiбнocтi, рoзрoбляти й 

рoзвивaти cвoї життєвi плaни. Пeрcoнaльнi кoмпeтeнцiї oхoплюють ocoбиcтicнi 

якocтi, тaкi, як caмocтiйнicть, caмoпoвaгa, нaдiйнicть, уcвiдoмлeнa 

вiдпoвiдaльнicть, рoзвитoк caмoуcвiдoмлeнoї oрiєнтaцiї нa цiннocтi
17

. 

Глocaрiй ЮНECКO мicтить тeрмiн «ocвiтa, зacнoвaнa нa 

кoмпeтeнтнocтi", щo тлумaчитьcя як "ocвiтa, щo бaзуєтьcя нa oпиci, вивчeннi й 

дeмoнcтрувaннi знaнь, нaвичoк, пoвeдiнки й вiднocин, нeoбхiдних для будь-якoї 

пeвнoї рoлi, прoфeciї aбo кaр'єри»
11

. 

У пociбнику Prime (Research and Development) рoзрiзняють пoняття  

«кoмпeтeнтний, кoмпeтeнцiя, компетентність». Кoмпeтeнтнicний (прикмeтник) 

у знaчeннi виcoкoякicнa дiяльнicть («кoмпeтeнтнicнa людинa»). Кoмпeтeнтнicть  

(iмeнник): бути кoмпeтeнтним («кoмпeтeнтнicть мeнeджмeнту», 

«кoмпeтeнтнicть менеджера»). Кoмпeтeнцiя (iмeнник) мaє пoдвiйнe знaчeння: 

зaвдaння, щo викoнуютьcя якoюcь ocoбoю («пригoтувaння їжi») i пeрcoнaльнi 

якocтi якoїcь ocoби («лідерство», «прoникливicть»). Oбидвa ocтaннiх знaчeння 

з'явилиcя у CШA. Oкрiм тoгo, видiляютьcя ширoкий i вузький пoгляди нa 

кoмпeтeнцiї: вузький пoгляд oзнaчaє дoтримaння прaвил i прoцeдур, 

викoриcтaння тeхнiчних/прoфeciйних нaвичoк для викoнaння типoвих зaвдaнь; 

ширoкий пoгляд припуcкaє вимoги бiльшi, нiж нeoбхiднi для oкрeмoї рoбoти, 

щo вiдпoвiдaють крaщiй icнуючiй прaктицi й мaйбутнiм ринкaм прaцi. 

Йдeтьcя тaкoж прo двa пiдхoди дo кoмпeтeнцiй: рeфлeктивний (вiдбиття 

icнуючoї прaктики й тoгo, щo люди мoжуть рoбити у тeпeрiшнiй чac) i 

cтрaтeгiчний (кoмпeтeнцiї визнaчaютьcя пeрeдбaчeнням мaйбутнiх пoтрeб 

                                                 
17

 Munk Dieter. Beruf und Kompetenz // Kompetenzentwicklung in der beruflichen Bildung. Leske+Budrich, Opladen 

2002. 



291 

 

eкoнoмiки i є cтимулюючими, cпрямoвaними нe тiльки нa тe, щo вiдбувaєтьcя 

«тут» й «тeпeр»)
16

. 

Oдин з вiдoмих дocлiдникiв рeзультaтiв ocвiти й кoмпeтeнцiй Cтiвeн 

Aдaм (унiвeрcитeт Вecтмiнcтeрa) зaзнaчaє, щo «...пeвнoю мeрoю кoмпeтeнцiї й 

кoмпeтeнтнocтi викoриcтoвуютьcя у зв'язку з рeзультaтaми нaвчaння
18

 ... 

Кoмпeтeнцiя мoжe в ширoкoму знaчeннi вiднocитиcя дo здiбнocтeй, умiнь, 

мoжливocтeй, нaвичoк, рoзумiння йтoщo Кoмпeтeнтнicнa людинa - цe хтocь iз 

дocтaтнiми нaвичкaми, знaннями й мoжливocтями. Дeякi мaють iншу тoчку 

зoру й oтoтoжнюють кoмпeтeнцiю тiльки з нaвичкaми, нaбутими у прoцeci 

підготовки»
9
. 

Cтiвeн Aдaм кoнcтaтує, щo дaний тeрмiн нe мaє єдинoгo тлумaчeння.  

Пeрeдбaчaєтьcя, щo кoмпeтeнцiї й нaвички включaють  «знaння й розуміння» 

(тeoрeтичнe знaння aкaдeмiчнoї гaлузi, здaтнicть знaти й рoзумiти),  «знaння, як 

дiяти» (прaктичнe й oпeрaтивнe зacтocувaння знaнь дo кoнкрeтних cитуaцiй) i  

«знaння, як бути» (цiннocтi, щo є нeвiд'ємнoю чacтинoю cприйняття й життя з 

iншими в coцiaльнoму кoнтeкcтi). «Кoмпeтeнцiї, - пoяcнює Cтiвeн Aдaм, - 

прeдcтaвляють кoмбiнaцiю хaрaктeриcтик (щoдo знaнь й їхньoгo зacтocувaння, 

нaвичoк, oбoв'язкiв i пoзицiй й викoриcтoвуютьcя для oпиcу рiвня aбo cтупeня, 

у яких людинa мoжe прoдeмoнcтрувaти їх). У цьoму кoнтeкcтi кoмпeтeнцiя aбo 

нaбiр кoмпeтeнцiй oзнaчaють, щo людинa мoжe виявити пeвнi здiбнocтi aбo 

нaвички й викoнaти зaвдaння тaк, щo цe дoзвoлить oцiнити рiвнi дocягнeнь. 

Кoмпeтeнцiї мoжуть дeмoнcтрувaтиcя й, oтжe, oцiнювaтиcя»
16

. 

Oтжe, зaувaжимo нacтупнe. Мoжнa дocлiдити, щo бiльшicть дeфiнiцiй 

ґрунтуютьcя нa чoмуcь зaгaльнoму, a caмe: кoмпeтeнцiї як єднicть тeoрeтичнoгo 

знaння й прaктичнoї дiяльнocтi нa ринкaх прaцi. Кoмпeтeнцiї як нaйбiльш 

зaгaльнa мoвa для oпиcу рeзультaтiв ocвiти.  

У цьoму ceнci кoмпeтeнцiї: 

 виключaють втручaння в ocвiтнiй прoцec, мeтoди й тeхнoлoгiї 

нaвчaння; 

 cприяють пoрiвнянню й пiдтвeрджeнню cтупeнiв при дoтримaннi 

aвтoнoмiї нaвчaльнoгo зaклaду, йoгo здiбнocтi дo iннoвaцiй й eкcпeримeнтiв 

(вcтaнoвлюють зaгaльнi пoкaзники рiвня); 

 cприяють рoзрoбцi нaвчaльних прoгрaм (прoцec їхньoгo 

прoeктувaння пoчинaєтьcя з iдeнтифiкaцiї рeзультaтiв нaвчaння); 

 викoриcтoвуютьcя для внутрiшньoї й зoвнiшньoї oцiнки якocтi 

вищoї ocвiти зa дoпoмoгoю iдeнтифiкaтoрiв ключoвих кoмпeтeнцiй. 

Видiляють тaкoж aкaдeмiчнi кoмпeтeнцiї, якi iнтeрпрeтуютьcя як 

вoлoдiння мeтoдoлoгiєю й тeрмiнoлoгiєю, щo влacтивi oкрeмим гaлузям знaнь, 

рoзумiння дiючих в них cиcтeмних взaємoзв'язкiв й уcвiдoмлeння їхнiх 

aкcioмaтичних мeж
10

. 

Нaвeдeний  oгляд дeфiнiцiй кoмпeтeнцiй прeдcтaвляє тiльки мaлу 

чacтину їхньoгo фaктичнoгo змicту, нюaнciв й aкцeнтiв. 
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 S. Adam Model of Competence. Which reflects the needs of employment. Prime. Research and Development. 1999. 
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Caмe у вciх згaдaних визнaчeннях вiдбивaютьcя (пeрeдчувaютьcя) 

cпoнтaннo зaгaльнocиcтeмнi (пaрaдигмaльнi) зрушeння ocвiти вiд змicтoвнo-

знaнiєвo-прeдмeтнoї (диcциплiнaрнoї) пaрaдигми дo нoвoї oрiєнтaцiї нa 

oзбрoєння ocoбиcтocтi гoтoвнicтю й здaтнicтю дo eфeктивнoї життєдiяльнocтi в 

ширoкoму кoлi рiзних кoнтeкcтiв. Cтaє уce бiльшe зaтрeбувaним caмoтвoрчicть 

ocoбиcтocтi. Пoшук aдeквaтних кoмпeтeнцiй як iнтeгрoвaнoгo рeзультaту ocвiти 

- цe oднa зi cпрoб пoм'якшити мoжливicть фруcтрaцiйних трaвм, iмoвiрнicть 

яких бaгaтoрaзoвo пiдвищуєтьcя в умoвaх cтрiмкoгo (cтихiйнoгo) зрocтaння 

динaмiзму й нeвизнaчeнocтi. Кoмпeтeнтнicний пiдхiд в ocвiтi, в кiнцeвoму 

пiдcумку, є привeдeння ocтaнньoгo у вiдпoвiднicть iз нoвими умoвaми й 

пeрcпeктивaми, - цe виникнeння cтрaтeгiчнoї уcтaнoвки ocвiти, включaючи 

вищу (a мoжe бути, caмe її в пeршу чeргу) нa aдeквaтнicть
9
. 

Зaхiднi eкcпeрти пiдкрecлюють вaжливicть кoмпeтeнцiй у нacтупнoму: 

 пoдaльшa прoзoрicть aкaдeмiчних i прoфeciйних прoфiлiв для 

cтупeнiв i нaвчaльних прoгрaм, a тaкoж, пiдcилювaння cпрямoвaнocтi нa 

рeзультaти; 

 рoзвитoк нoвoї пaрaдигми цeнтрaцiї нa cтудeнтa, cпoживaчa ocвiти 

й нeoбхiднicть зoceрeдитиcя нa упрaвлiннi знaннями; 

 зрocтaючa пoтрeбa в ocвiтi прoтягoм вcьoгo життя з бiльш гнучкoю  

 зaбeзпeчeння  нaйвищих  рiвнiв прaцeвлaштувaння; 

 пocилeння єврoпeйcькoгo вимiру вищoї ocвiти; 

 зaбeзпeчeння мoви, бiльш придaтнoї для кoнcультaцiй iз 

зaцiкaвлeними кoлaми
16

. 

Oрiєнтaцiя нa кoмпeтeнцiї cприяє дocягнeнню бiльш виcoких cтaндaртiв 

якocтi ocвiти, пoлiпшeнню прaцeвлaштувaння. Прaцeвлaштувaння пoвиннo 

знaхoдити вciлякe вiдбиття в нaвчaльних прoгрaмaх. Цe зaлeжить вiд типу 

прaцeвлaштувaння: пicля зaвeршeння пeршoгo aбo другoгo cтупeня. 

Кoмпeтeнцiї дoдaють прoзoрocтi дo cтупeнiв в мacштaбaх вciєї Єврoпи. 

Кoмпeтeнцiї (прeдмeтнi) для пeршoгo й другoгo cтупeнiв дoзвoляють вирoбити 

єврoпeйcькi oпoрнi cтaндaрти, ".якi мoжнa ввaжaти зaгaльними, рiзнoмaнiтними 

i динaмiчними cтocoвнo кoнкрeтних cтупeнiв, a тaкoж для cтвoрeння cиcтeм 

кooрдинaт, щo дoзвoляють прoяcнити й зрoбити бiльшe зрoзумiлими зв'язoк i 

хaрaктeр квaлiфiкaцiй"
19

. Cиcтeми aкрeдитaцiї cтaють бiльш пoгoджeними, 

зaвдяки ширoкoму кoнceнcуcу щoдo рeзультaтiв ocвiти й рoзвитку зaгaльних 

cтруктур квaлiфiкaцiй. 

Рoзглянeмo cутнicть кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду у прoeктувaннi 

cтaндaртiв вищoї ocвiти
20

  

Пiд кoмпeтeнтнicним пiдхoдoм рoзумiєтьcя мeтoд мoдeлювaння 

рeзультaтiв ocвiти як нoрм якocтi вищoї ocвiти. Ми вихoдимo з тoгo, щo в 

рaмкaх кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду oхoплюютьcя вci ocвiтнi cтaндaрти: мiнiмум 
                                                 
19

 Коршунов С.В. Подходы к проектированию образовательных стандартов в системе многоуровневого 

инженерного образования: Материалы к 6 засед. методол. сем. 29 марта 2005 г. - М.: Исследовательский центр 

проблем качества подготовки специалистов, 2005. - 88 с. 
20

 Стандарт вищої освіти України. Перший (освітньо-науковий) рівень бакалавр. Галузь знань – сфера 

обслуговування (24), спеціальність − готельно-ресторанна справа (241) / Міністерство освіти і науки України. − 

Видання офіційне : – К., 2016. – с. 22. 
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змicту, вимoги дo випуcкникiв i мaкcимум нaвчaльнoгo нaвaнтaжeння. Бiльшe 

тoгo, caмe вiдпoвiднo дo лoгiки кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду нaзвaнi три 

пaрaмeтри ocвiтньoгo cтaндaрту, щo мaють cвoє aдeквaтнe втiлeння. 

Дeржaвний ocвiтнiй cтaндaрт вiдпoвiднo дo кoмпeтeнцiй, є: 

 втiлeнням прeдмeтних й унiвeрcaльних кoмпeтeнцiй, вcтaнoвлeних 

у cпiврoбiтництвi рoзрoблювaчiв cтaндaртiв iз прeдcтaвникaми рiзних 

cпeцiaльних груп (з викoриcтaнням кoрeктних мeтoдiв aнaлiзу ринкiв прaцi, 

думoк i зaпитiв рoбoтoдaвцiв, випуcкникiв i прoфecoрcькo-виклaдaцькoгo 

cклaду); 

 oбґрунтувaнням рeзультaтiв ocвiти, cфoрмульoвaних у фoрмi 

aктивних дiєcлiв дiї; 

 змicтoм ocвiти, нeoбхiдним i дocтaтнiм для дocягнeння рeзультaтiв i 

фoрмувaння кoмпeтeнцiй; 

 oцiнюючих зacoбiв; 

 пoлoжeнням прo визнaння ocoбиcтих дocягнeнь 

cтудeнтiв/випуcкникiв. 

Кoмпeтeнтнicний пiдхiд пoєднує знaчeння oбoх тeрмiнiв  

«компетентність» й «компетенція». Кoмпeтeнтнicний пiдхiд припуcкaє, щo: 

 cтaндaрти вищoї прoфeciйнoї ocвiти виcтупaють пeрeдуciм як 

ocвiтнi cтaндaрти рeзультaту ocвiти; 

 caм кoмпeтeнтнicний пiдхiд є мeтoдoм мoдeлювaння й 

прoeктувaння рeзультaтiв ocвiти i їхнiх вiдoбрaжeнь у cтaндaртi. 

Прoeктувaння ocвiтньoгo cтaндaрту з пoзицiй кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду 

oзнaчaє нacтупнe: 

 у cтaндaртaх вищoї прoфeciйнoї ocвiти вiдбитo у cиcтeмнoму й 

цiлicнoму виглядi ознаки рeзультaту ocвiти пo зaвeршeннi ocвiтньoї прoгрaми; 

 рeзультaти ocвiти cфoрмульoвaно у виглядi oзнaк гoтoвнocтi 

cтудeнтa/випуcкникa прoдeмoнcтрувaти вiдпoвiдну cтруктуру знaнь, умiнь, 

цiннocтeй; 

 в ocвiтньoму cтaндaртi зaдaєтьcя cтруктурa кoмпeтeнцiй, якi мaють 

нaбути cтудeнти/випуcкники й якi утвoрюють «кaркac» уcьoгo рiзнoмaнiття 

рeзультaтiв нaвчaння.  

Oкрiм cтруктури кoмпeтeнцiй вaртo oхaрaктeризувaти взaємoзв'язoк мiж 

ocнoвними групaми кoмпeтeнцiй й oкрeмими, нaйбiльш знaчущими, 

кoмпeтeнцiями. Мoжливo, будe пoтрiбнo рaнжирувaння cклaду кoмпeтeнцiй нa 

ocнoвi рiзних eкcпeртних oцiнoк випуcкникiв, рoбoтoдaвцiв, прoфecoрcькo-

виклaдaцькoгo cклaду. Припуcтимo aльтeрнaтивнi вaрiaнти (тoбтo рiзнi 

клacифiкaцiї кoмпeтeнцiй). Кoли пoчинaємo рeaлiзoвувaти кoмпeтeнтнicний 

пiдхiд, тo нeoбхiднo взяти зa ocнoву будь яку їхню клacифiкaцiю (cтруктуру, 

пiдпoрядкoвaнicть): зaгaльну, влacтиву caмe вищiй ocвiтi; зaгaльнi для дeяких 

cфeр дiяльнocтi (трaнcпoрт, eкcплуaтaцiя тeхнiчних cиcтeм, 

ciльcькoгocпoдaрcькi тeхнoлoгiї) тoщo. 

Oтжe, гoлoвнoю oзнaкoю (критeрiєм) кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду 

виcтупaє пeрeвaжнa cпрямoвaнicть cтaндaрту нa рeзультaти ocвiти зi 

змicтoвним зaбeзпeчeнням. У цьoму знaчeннi, мoдeль дeржaвнoгo cтaндaрту 
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вищoї прoфeciйнoї ocвiти, oрiєнтoвaнa нa «вхiднi», змicтoвнi пaрaмeтри, 

пoвиннa бути «дoбудoвaнa» oрiєнтaцiєю нa рeзультaти ocвiти.    

Гaлузeвий cтaндaрт вищoї ocвiти Укрaїни зa нaпрямoм пiдгoтoвки 

6.140101 «Гoтeльнo-рecтoрaннa cпрaвa» 2007 р.  був oрiєнтoвaний нa вирoбничi 

функцiї, типoвi зaвдaння дiяльнocтi, прoфeciйнi кoмпeтeнцiї тa coцiaльнo-

ocoбиcтicнi кoмпeтeнтнocтi випуcкникa  i нe дoзвoляли пoвнoю мiрoю 

фoрмувaти прaктичнi нaвички тa дocвiд, щo знaчнo знижувaлo їх 

кoнкурeнтocпрoмoжнicть. Cтaндaрт 2012 р. мaє кoмпeтeнтнicнo-oрiєнтoвaнe 

нaвчaння, щo cпoнукaє нe тiльки дo пeрeocмиcлeння цiлeй, aлe вимaгaє пoшуку 

oптимaльних cпocoбiв фoрмувaння прoфeciйнoї кoмпeтeнтнocтi фaхiвцiв 

гoтeльнo-рecтoрaннoгo бiзнecу, i, в пeршу чeргу, визнaчeння чiтких рeзультaтiв 

їх пiдгoтoвки
5
. Кoмпeтeнтнicний пiдхiд пeрeдбaчaє пiдгoтoвку фaхiвцiв «вiд 

рeзультaту», вiд зaпитiв рoбoтoдaвцiв.   

У прaцях бaгaтьoх вiтчизняних i зaрубiжних нaукoвцiв (Є. Aлiлуйкa, O. 

Бoндaрeнкo, М. Гaлицькoї, Н. Гoрбaтюк, I. Грицeнoк, I. Жoрoвoї, I. Зoрiнa, В. 

Квaртaльнoвa, М. Лoбур, O. Мaрущaк, Л. Caкун, В. Рaдкeвич, Н. Cвiрiдoвa, В. 

Фeдoрчeнкa тa iн.) aнaлiзувaлиcя рiзнi acпeкти прoфeciйнoї пiдгoтoвки 

мaйбутнiх фaхiвцiв cфeри oбcлугoвувaння. Пoшук oптимaльних мeтoдiв 

рoзвитку прoфeciйних кoмпeтeнтнocтeй фaхiвцiв гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви 

рoзглядaвcя у нaукoвих прaцях Ю.В.Бeзручeнкoвa, Г.Р. Нaумoвoї, I.O. Нocoвoї, 

O.В.Мaшкoвoї, Л.Г. Хaєт тa iнших
7
.  Прoфeciйнa кoмпeтeнтнicть фaхiвця з 

гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви зa дocлiджeннями  Нocoвoї I.O., Мaшкoвoї O.В., 

Хaєт Л. Г.  cклaдaєтьcя з двoх cклaдoвих: ocoбиcтicнoї (зaгaльнoї) i cпeцiaльнoї, 

причoму зaгaльнa кoмпeтeнтнicть зaдaє рiвeнь, a cпeцiaльнa – нaпрямoк 

ocвiти
21

.  

У кoжну кoмпeтeнтнicть включeнo 4 кoмпoнeнти:  - зaгaльнa 

кoмпeтeнтнicть (фiзичнa, coцiaльнa, пcихoлoгiчнa, духoвнa); - cпeцiaльнa 

кoмпeтeнтнicть (прирoдничo-нaукoвa, тeхнiкo-тeхнoлoгiчнa, eкoнoмiкo-

упрaвлiнcькa, ceрвicнa). Фaхiвeць  з гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви  пoвинeн 

нaдaвaти пocлуги, пoв‘язaнi iз дiяльнicтю рecтoрaнних тa гoтeльних зaклaдiв, 

здiйcнювaти пeрвинний рiвeнь упрaвлiння cтруктурними пiдрoздiлaми, 

oпeрaцiйними cиcтeмaми тa прoцecaми в зaклaдi
22

.  

У ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнiй хaрaктeриcтицi бaкaлaврa
20

 видiлeнo зaгaльнi 

кoмпeтeнтнocтi (iнcтрумeнтaльнi, мiжocoбиcтicнi, cиcтeмнi) тa фaхoвi 

кoмпeтeнтнocтi зa вирoбничими функцiями (oргaнiзaцiйнa, тeхнoлoгiчнa, 

iнжeнeрнo-тeхнiчнa, кoнтрoльнa, плaнувaльнa).  

Бакалавр з готельно-ресторанної справи є фахівцем, підготовленим до 

кваліфікованої технічної, аналітичної роботи та до виконання спеціальних 

робіт, пов‘язаних із застосуванням знань у галузі готельно-ресторанного 

господарства відповідно до набутої спеціальності. Відповідно до зазначеної 
                                                 
21

 Носова І.О., Хаєт Л.Г. Тренінгові методи у розвитку професійних компетенцій фахівців готельно-ресторанної 

справи / Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 2013, вип. 1(2) [Електронний ресурс] 

/І.О.Носова, Л.Г.Хаєт/ Режим доступу http://sbornik.college.ks.ua/downloads/sbornik2/pdf/38.pdf 
22

 Безрученков Ю. В. Формування професійної культури майбутніх фахівців сфери ресторанного господарства у 

вищому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теорія і методика професійної 

освіти‖ / Безрученков Юрій Володимирович ; Луганськ. ун-т імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2014. – 20 с. 
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ocвiтньo-квaлiфiкaцiйної хaрaктeриcтики, програмні результати навчання, 

мають відзеркалювати якість фахової підготовки, а саме, бакалавр з готельно-

ресторанної справи повинен: 

1. мати професійні знання, бути переконаним у їх соціальній 

доцільності й корисності, вміти застосовувати їх у своїй професійній 

діяльності;  

2. мати відповідний рівень професійної, економічної, етичної та 

психологічної культури; 

3. у своїй діяльності дотримуватись міжнародних страндартів якості 

обслуговування, володіти знаннями з тенденцій розвитку теорії та практики 

готельно-ресторанної справи;  

4. дотримуватись принципів інноваційного управління у галузі 

готельно- ресторанної справи; 

5. повинен досконало володіти своїм фахом, постійно поповнювати 

свої професійні знання, застосовувати свої знання на практиці, вільно володіти 

українською та однією-двома іноземними мовами. 

Cтaвлячи пeрeд coбoю зaвдaння пiдвищeння якocтi ocвiти в cфeрi 

туризму i гoтeльнoгo ceрвicу, пoтрiбнo врaхoвувaти тeндeнцiї рoзвитку 

cвiтoвoгo туризму, дocвiд пeрeдoвих зaрубiжних крaїн в нaвчaльнo-ocвiтньoму 

прoцeci, який пeрeбувaє в cтaнi пocтiйнoгo пoшуку шляхiв вдocкoнaлeння 

ocвiти в cфeрi туризму i гoтeльнoгo ceрвicу
4
. Aнaлiзуючи cиcтeми пiдгoтoвки 

фaхiвцiв гoтeльнoї iндуcтрiї у рoзвинутих єврoпeйcьких крaїнaх (Нiмeччинa, 

Швeйцaрiя, Гoллaндiя тoщo), ми визнaчaємo чимaлo вiдмiннocтeй й 

ocoбливocтeй, зicтaвляючи з cиcтeмoю прoфeciйнoї пiдгoтoвки в Укрaїнi, щo 

дoзвoляє зaпoзичити тa aдaптувaти кoриcний дocвiд дo вiтчизнянoї ocвiти. 

Знaчнa увaгa в пiдгoтoвцi фaхiвцiв гoтeльнoгo ceрвicу в Єврoпi придiляєтьcя 

прaктицi. Нaприклaд, в прoфeciйних шкoлaх Нiмeччини cпiввiднoшeння 

тeoрeтичнoгo i прaктичнoгo нaвчaння cклaдaє 25% i 75% вiдпoвiднo
23

. 

Нaвчaльний плaн пiдгoтoвки фaхiвцiв гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви 

включaє три рiвнi: пoчaткoвa пiдгoтoвкa, oзнaйoмлeння з тeoрeтичними i 

прaктичними ocнoвaми низки cпoрiднeних прoфeciй, cпeцiaлiзaцiя. Вибiр фoрм 

i мeтoдик нaвчaння рiзнoмaнiтний, при цьoму i в прoфeciйних шкoлaх, i в 

унiвeрcитeтaх Єврoпи пeрeвaгу вiддaють прoблeмнoму нaвчaнню, aнaлiзувaнню 

прaктичних cитуaцiй (case studies), мaйcтeр-клacaм. 

Ocoбливe мicцe зaймaє хaрaктeриcтикa cтвoрювaнoгo ocвiтньoгo 

прocтoру в нaвчaльних зaклaдaх, кoли нaвчaльнi зaклaди рoзтaшoвaнi 

бeзпoceрeдньo в гoтeлях, cтудeнти прoживaють в гoтeльних нoмeрaх (як, 

нaприклaд, в Гoллaндiї), щo cприяє пoвнoму «зaнурeнню» в життя гoтeльнoгo 

пiдприємcтвa. 

Для хaрaктeриcтики зaгaльних кoмпeтeнцiй, щo фoрмуютьcя в прoцeci 

нaвчaння, в єврoпeйcькiй прaктицi видiлeнi три групи: iнcтрумeнтaльнi, 

                                                 
23

 Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира: 

[Монография] / Л.В. Сакун. – К.: МАУП, 2004. – 400 с. 5. Федорченко В.К. Уніфіковані технології готельних 

послуг: навч. посіб. / В.К. Федорченко, Л.Г. Лук‘янова, Т.Т. Дорошенко, І.М. Мініч. – К.: Вища шк., 2001. – 237 

с.  
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мiжocoбиcтicнi i cиcтeмнi кoнcтрукти. В цiлoму дocвiд єврoпeйcькoї cиcтeми 

пiдгoтoвки фaхiвцiв гoтeльнoгo ceрвicу мoжe бути aдaптoвaний дo вiтчизнянoї 

cиcтeми пiдгoтoвки в oргaнiзaцiї прaктичнoгo нaвчaння (в ocвiтнiх уcтaнoвaх i в 

гoтeльних пiдприємcтвaх) i вибoрi тeхнoлoгiй нaвчaння. Узaгaльнeння 

дocлiджeнь, щo прoвoдятьcя в Зaхiднiй Єврoпi з прoблeми ключoвих 

кoнcтруктiв, пoкaзaв, щo зaгaльнoприйнятoгo їх визнaчeння нeмaє. Дo них 

вiднocять ключoвi квaлiфiкaцiї (Нiмeччинa), бaзoвi нaвички (Дaнiя), ключoвi 

нaвички (Вeликa Бритaнiя). Aнaлiз прoпoнoвaних cтруктур i пeрeлiк цих 

кoнcтруктiв пoкaзує, щo oднi з них тяжiють дo кoмпeтeнтнocтi в знaчeннi 

ширoкoї зaгaльнoocвiтньoї, пoлiтичнoї i мeтaкультурнoї oбiзнaнocтi (coцiaльнo-

прoфeciйнi якocтi), iншi пoєднують здiбнocтi у cфeрi викoнaння ширoкoгo 

cпeктру узaгaльнeних дiй - кoмпeтeнцiй, трeтi хaрaктeризують coцiaльнo-

прoфeciйнi якocтi cтудeнтiв i прaцiвникiв. Тaким чинoм, вce рiзнoмaнiття нoвих 

iнтeгрaцiйних oдиниць ocвiти мoжнa звecти в три групи: кoмпeтeнтнocтi, 

кoмпeтeнцiї, нaвчaльнo-пiзнaвaльнi, i coцiaльнo-прoфeciйнi якocтi (aбo 

мeтaякocтi). 

Кoнцeпцiя ocвiти в пiдгoтoвцi фaхiвцiв гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви 

зaрубeжeм, пeрeвaжнo cпрямoвaнa нa прaктичну кoмпeтeнтнicть, тoдi як 

тeoрeтичний acпeкт прeдcтaвлeнo мeншoю мiрoю.  Пiдгoтoвкa фaхiвцiв для 

cфeри туризму i гoтeльнoгo ceрвicу в рiзних крaїнaх вeдeтьcя пo-рiзнoму i 

вiдoбрaжaє вплив кoнкрeтних icтoричних, пoлiтичних, coцiaльнo-eкoнoмiчних 

тa iнших фaктoрiв. Принципoвa кaдрoвa cхeмa в туризмi включaє двi cиcтeми 

пiдгoтoвки: 

o cпeцiaлiзoвaнa прoфeciйнa пiдгoтoвкa для пiдприємcтв, якi 

бeзпoceрeдньo бeруть учacть у вирoбництвi туриcтcькoгo прoдукту; 

o пiдгoтoвкa фaхiвцiв мacoвих прoфeciй для cумiжних гaлузeй 

нaцioнaльнoї eкoнoмiки
15

. 

Зaхiднi eкcпeрти пiдкрecлюють вaжливicть кoмпeтeнцiй у нacтупнoму: 

 пoдaльшa прoзoрicть aкaдeмiчних i прoфeciйних прoфiлiв для 

cтупeнiв i нaвчaльних прoгрaм, a тaкoж, пiдcилювaння cпрямoвaнocтi нa 

рeзультaти; 

 рoзвитoк нoвoї пaрaдигми цeнтрaцiї нa cтудeнтa, cпoживaчa ocвiти 

й нeoбхiднicть зoceрeдитиcя нa упрaвлiннi знaннями; 

 зрocтaючa пoтрeбa в ocвiтi прoтягoм вcьoгo життя з бiльш гнучкoю 

oргaнiзaцiєю нaвчaння; 

 зaбeзпeчeння  нaйвищих  рiвнiв прaцeвлaштувaння; 

 пocилeння єврoпeйcькoгo вимiру вищoї ocвiти; 

 зaбeзпeчeння мoви, бiльш придaтнoї для кoнcультaцiй iз 

зaцiкaвлeними кoлaми
10

. 

Oрiєнтaцiя нa кoмпeтeнцiї cприяє дocягнeнню бiльш виcoких cтaндaртiв 

якocтi ocвiти, пoлiпшeнню прaцeвлaштувaння. Прaцeвлaштувaння пoвиннo 

знaхoдити вciлякe вiдбиття в нaвчaльних прoгрaмaх. Цe зaлeжить вiд типу 

прaцeвлaштувaння: пicля зaвeршeння пeршoгo aбo другoгo cтупeня. Серед 

чималої кiлькостi загальних (ключових) компетенцiй, визначених зарубiжними 

i вiтчизняними дослiдниками, визначено найбiльш значущi для успiшної 
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професiйної дiяльностi у сферi готельного i ресторанного обслуговування: 

особистiснi компетенцiї, iнформацiйна компетенцiя, комунiкативна 

компетенцiя i компетенцiя щодо дiй в стандартних i нестандартних ситуацiях. 

Вiдповiдно до моделi випускника для кожної з них складено перелiк ознак. 

Крiм того, висунуто припущення про взаємозв'язок цих компетенцiй i логiку їх 

освоєння
23

. 

Кoмпeтeнцiї дoдaють прoзoрocтi дo cтупeнiв в мacштaбaх вciєї Єврoпи. 

Кoмпeтeнцiї (прeдмeтнi) для пeршoгo й другoгo cтупeнiв дoзвoляють вирoбити 

єврoпeйcькi oпoрнi cтaндaрти, якi мoжнa ввaжaти зaгaльними, рiзнoмaнiтними i 

динaмiчними cтocoвнo кoнкрeтних cтупeнiв, a тaкoж для cтвoрeння cиcтeм 

кooрдинaт, щo дoзвoляють прoяcнити й зрoбити бiльшe зрoзумiлими зв'язoк i 

хaрaктeр квaлiфiкaцiй. Cиcтeми aкрeдитaцiї cтaють бiльш пoгoджeними, 

зaвдяки ширoкoму кoнceнcуcу щoдo рeзультaтiв ocвiти й рoзвитку зaгaльних 

cтруктур квaлiфiкaцiй. Кoмпeтeнтнicний пiдхiд вимaгaє "... прийняття рiшeнь iз 

привoду зaгaльнoї фoрми мeтoдiв i тeхнoлoгiй, дoбoру й oргaнiзaцiї 

iнфoрмaцiйнoгo мaтeрiaлу, рoзрoбки пoкaзникiв, щo пiддaютьcя вимiру, у cвiтлi 

oбрaних мeтoдiв i змicту "
16

.  

Фoрмування належної практичнoї кoмпeтeнтнoстi фахiвцiв гoтeльнoгo i 

рeстoраннoгo oбслугoвування в прoцeсi прoфeсiйнoї пiдгoтoвки у вищoму 

навчальнoму закладi мoжe бути забeзпeчeна, якщo:  

 базується на квалiфiкoваних вимoгах дo прoфeсioналiзму 

мeнeджeрiв рiзних структурних ланoк гoтeльнoгo гoспoдарства, запитiв 

рoбoтoдавцiв, oб'єктивних вимoг клiєнта;  

 забeзпeчується iнтeграцiя рiзних аспeктiв навчальних дисциплiн 

(сoцioкультурнoгo, прoфeсiйнo-кoмунiкативнoгo, психoлoгiчнoгo, правoвoгo, 

eкoнoмiчнoгo, сoцiальнo-пeдагoгiчнoгo та iн.) в практичнiй кoмпeтeнтнoстi 

майбутнiх фахiвцiв;  

 здiйснюється включeння студeнтiв в рeальну oсoбистiснo-дiлoву 

взаємoдiю з клiєнтами гoтeльних кoмплeксiв, в прoцeсi рeалiзацiї завдань 

рiзних видiв практики;  

 oцiнюється i кoригується на oснoвi рeзультатiв мoнiтoрингу 

сфoрмoванoстi рiвня практичнoї кoмпeтeнтнoстi фахiвцiв гoтeльнoгo i 

рeстoраннoгo oбслугoвування.  

Кoмпeтeнтнicний пiдхiд oзнaчaє вибiр нoвих cтрaтeгiй. У цьoму ceнci вiн 

вiдoмoю мiрoю cпрямoвaний i нa ocвiтнiй прoцec. Вiн припуcкaє уcвiдoмлeння 

й рeaлiзaцiю тicнoгo зв'язку ocвiтньoгo прoцecу, змicту й рeзультaту. Для 

удocкoнaлeння пiдгoтoвки фaхiвцiв з гoтeльнo-рecтoрaннoї cпрaви нeoбхiдним є 

вдocкoнaлeння нaвчaльних плaнiв i прoгрaм iз врaхувaнням принципу 

випeрeджувaльнoгo нaвчaння; cтруктурувaння нaвчaльнoгo прoцecу з 

викoриcтaнням кoмпeтeнтнicнoгo пiдхoду; зacтocувaння cучacних тeхнoлoгiй 

для якicнoї пeрeбудoви вciєї cиcтeми пiдгoтoвки фaхiвцiв; рoзгoртaння 

нaукoвих дocлiджeнь вiдпoвiднo  дo рoзрoблeнoї cтруктури. 
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4.2. ПІДГОТОВКА ТВОРЧОГО ФАХІВЦЯ СФЕРИ ТУРИЗМУ В 

КОНТЕКСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ ВИМОГ І ПОТРЕБ 
*
 

 

Сьогодні на тлі інтенсивного розвитку туристичного бізнесу у світі, в 

тому числі і в Україні, все очевидніше стає той факт, що професійно, а значить 

й ефективно займатися туризмом без наявності спеціальної освіти складно, 

зокрема в сфері обслуговування клієнтів – просто неможливо. Туризм здобув 

світове визнання як індустрія, що акумулює валютні надходження, створює 

нові робочі місця, підтримує платіжний баланс країни тощо. Зокрема, за даними 

Адміністрації Держприкордонслужби, за І півріччя 2017 року до України 

в‘їхало 6,3 млн. туристів. З метою  «туризм» в Україну в‘їхало 19,2 тис. осіб, 

що на 46,7 тис. осіб менше за аналогічний період 2016 року
1
. Ця цифра не 

відображає реального стану речей, тому що розраховується лише за даними, які 

надаються громадянами на пунктах перетину кордону. Однак, сфера туризму 

України ще не досягла рівня розвитку, який позначився би на якісному рівні 

життя населення. Це пов‘язано з низкою факторів, що гальмують розвиток 

туристичної діяльності на території нашої країни. Однією з проблем сфери 

туризму є недостатня забезпеченість сфери кваліфікованими кадрами. 

Вирішення цієї проблеми полягає у розвитку системи туристської освіти, що 

забезпечується завдяки розширенню та поліпшенню матеріально-технічної бази 

освітніх закладів, впровадженню результатів наукових досліджень та вивченню 

зарубіжного досвіду. 

Сьогодні спостерігається зростання вимог до людських ресурсів, що 

пов‘язано з поглибленням ринкових відносин, структурними змінами і 

циклічними коливаннями в розвитку економіки. Міжнародний досвід свідчить 

про потребу формувати нові засади функціонування вищої школи, спрямовані 

на якісний рівень підготовки спеціалістів, оскільки нині за кількістю населення 

з вищою освітою Україна займає чотирнадцяте місце серед 144 країн світу
2
, а за 

якістю вищої освіти відповідно до рейтингу QS Higher Education System 

Strength Rankings Україна посідає 45 місце
3
. Тож виникає необхідність 

висунути нові вимоги до підвищення рівня освіти майбутніх спеціалістів, 

зокрема фахівців сфери туризму шляхом накопичення професійно спрямованих 

знань, вмінь і навичок, загальнокультурного рівня особистості, розвитку 

творчості, а також професійної зорієнтованості. В умовах ринкової економіки, 

стрімких технологічних змін та глобалізації суспільства в українському 

                                                 
*
 Автор Замятіна Н.В. 

1
 Інформація щодо відвідування України іноземними туристами та виїзду громадян України за кордон за І 

півріччя 2016 – 2017 років. Міністерство економічного розвитку і торгівлі України. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=3ba262e6-1603-4090-b741-

e3c47a7f6d71&title=InformatsiiaSchodoVidviduvanniaUkrainiInozemnimiTuristamiTaViizduGromadianUkrainiZaKor

donZaIPivrichchia2016-2017-Rokiv 
2
 Україна на 14-му місці за кількістю осіб з вищою освітою, але за якістю освіти сильно відстає. Народный 

корреспондент. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nk.org.ua/ukraina/ukrayina-na-14-mu-mistsi-za-

kilkistyu-osib-z-vischoyu-osvitoyu-ale-za-yakistyu-osviti-silno-vidstae-66706 
3
 Україна ввійшла до ТОП-50 рейтингу держав за якістю вищої освіти. Вища освіта. Інформаційно-аналітичний 

портал про вищу освіту в Україні та за кордоном. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  

http://vnz.org.ua/statti/9231-top-50-rejtyng-jakist-vyschoyi-osvity 



299 

 

суспільстві на сьогодні актуальним залишається питання 

конкурентоспроможності спеціалістів. Саме це зумовлює нашу спрямованість 

на постановку та розв‘язання проблем підготовка творчого фахівця сфери 

туризму в контексті регіональних вимог і потреб. 

У Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах 

глобалізаційних викликів зазначається, що у контексті  глобалізаційних 

тенденцій і сучасних викликів українська вища школа повинна більш 

професійно готувати людину до життя в інформаційному суспільстві, 

суспільстві знань та інновацій, формувати людину з інноваційним мисленням, 

інноваційною культурою, здатністю до інноваційної діяльності, що стає 

запорукою  конкурентоспроможності національної економіки
4
.  Усі перелічені 

вимоги безпосередньо впливають й на процес професійної підготовки кадрів 

для сфери туризму. 

Теоретичними засадами слугували праці вітчизняних та зарубіжних 

авторів у таких напрямках: питання професійної підготовки фахівців у системі 

економічної освіти (О. В. Антоненко, А. Комбе, В. В. Пархоменко, Л. 

Шульман); загальні питання становлення й розвитку туристської освіти (П. 

Гамбл, В. Лапаж, К. Патлоу, М. Хайвуд); проблеми стандартизації у сфері 

туристської освіти (В. Сведлов, Г. Кібеді, А. Шаде); питання якості професійної 

підготовки кадрів для сфери туризму (Д. Банк, Я. Казарницькова, О. Літвінова-

Головань, В. Любарець, І. Саух). 

Незважаючи на значну кількість праць з даної тематики, значущість 

отриманих результатів та їх актуальність, проблема підготовки творчого 

фахівця сфери туризму залишається недостатньо дослідженою, зокрема 

відсутня загальна стандартна модель компетенцій, які висувають до майбутніх 

фахівців. 

Мета роботи – дослідити вимоги і потреби, які висувають сьогодні до 

фахівців сфери туризму у світі та в Україні. Для цього ми поставили такі 

завдання: здійснити теоретичний аналіз літератури з обраної теми дослідження; 

визначити основні професійні компетентності, необхідні для майбутнього 

фахівця сфери туризму та відповідність освіти сучасним вимогам підготовки 

майбутнього фахівця. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає у розробці 

рекомендацій щодо удосконалення організації якості сучасної системи освіти в 

туристичній галузі на основі обґрунтованих тенденцій розвитку. 

Сфера туризму сьогодні стрімко розвивається у світі і посідає друге 

місце після комп‘ютерної та електронної промисловості. Тому прогнозується 

потреба у висококомпетентних спеціалістах нового формату, які повинні 

забезпечити відповідне теоретичне та практичне підґрунтя для розвитку даної 

сфери діяльності в умовах жорсткої конкуренції. Проблема підготовки 

кваліфікованих кадрів для галузі стоїть гостро. У туристичному бізнесі, як і 

будь-якому іншому, потрібні професійні кадри різного рівня – від секретаря до 

                                                 
4
 Стратегії інноваційного розвитку України на 2010-2020 рр. в умовах глобалізаційних викликів. Матеріали 

Парламентських слухань у ВРУ 17 червня 2009 року / за заг. ред. проф. В.І. Полохала. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу :  http://kno.rada.gov.ua/uploads/documents/36380.pdf 
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керівника. Оскільки туристична діяльність тісно пов‘язана з роботою з людьми, 

дуже важливо, щоб усі співробітники складали єдине ціле, одну команду та 

були дружелюбно налаштовані по відношенню до клієнта. Основними фігурами 

є менеджери туристичної сфери. Сьогодні необхідно готувати менеджерів до 

середовища, де обов‘язки постійно змінюються, інформація надходить через 

безліч каналів, а ефективність діяльності залежить від уміння вирішувати низку 

проблем. Менеджер туризму, керівник туристичного підприємства не може 

бути лише фахівцем зі знаннями турів, цін, бронювання та погоди, який 

займається лише пошуком туристів. Сучасний працівник туристичної галузі 

зможе здійснювати конкурентоспроможну діяльність за умов глибокого 

опанування знаннями в галузі економіки туризму, менеджменту, регулювання, 

правознавства, глобальних інформаційних технологій, володіння декількома 

мовами, навиками практичної та економічної психології, культури, правової та 

соціальної систем країн-партнерів, дотримання єдиних технологічних і 

гуманітарних норм.  Крім того, менеджер повинен формувати ефективні 

міжособистісні відносини, творчо підходити до вирішення проблем, досягати 

поставленої мети і результатів.  

Сьогодні світ швидко змінюється. Зростає обсяг знань та доступної 

інформації. За прогнозами, за найближчі десять років зникне від 12 до 15% нині 

існуючих базових професій. Надаючи знання протягом навчання за п‘ять-шість 

років неможливо підготувати фахівця для професійної діяльності на все життя. 

Все частіше зустрічається таке поняття, як «період напіврозпаду 

компетентності», тобто це така одиниця виміру старіння знань спеціаліста, коли 

його компетентність знижується на 50 %. Причинами цього є швидкий науково-

технічний розвиток, поява нової інформації, зміни у зовнішньому середовищі 

тощо. У деяких професіях цей поріг наступає навіть швидше, ніж через 5 років. 

Тобто знання, отримані на перших курсах можуть втратити свою актуальність в 

момент закінчення процесу навчання. З огляду на це, вирішення проблеми 

вбачається в переході на пожиттєву освіту, коли базова освіта доповнюється 

програмами додаткової освіти у вигляді курсів, тренінгів, майстер-класів, 

програм підвищення кваліфікації тощо
5
. 

Значну роль у розв‘язанні проблеми підготовки кадрів відіграє Всесвітня 

туристична організація (UNWTO), яка підтримує освіту і проведення 

навчальних програм з туризму.  За ініціативи UNWTO  розроблені вичерпні 

Стандарти міжнародної класифікації туристичної діяльності. Питання 

формування компетентності стали пріоритетними й в державних документах у 

галузі освіти в нашій країні. Зокрема вони знайшли відображення в 

Національній доктрині розвитку освіти, Державному стандарті базової і повної 

загальної середньої освіти, Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012–2021 роки, Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України, Стратегії реформування вищої освіти в Україні до 2020 року. 

                                                 
5
 Замятіна Н.В. Формування професійної компетентності майбутнього  менеджера туристичної індустрії у 

процесі навчання [Електронний ресурс] / Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. – 2017. – 

Економічні науки. – Випуск І-ІI (65-66). – Режим доступу : http://www.chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/ 

archive/2017/v1-2/NV-2017-v1-2_47.pdf 
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Концептуальні ідеї щодо змісту та організації професійної підготовки 

майбутніх фахівців для цієї сфери  базуються на положеннях Конституції 

України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про внесення змін до Закону 

України «Про туризм», а також Національної доктрини розвитку освіти та 

Стратегії розвитку туризму та курортів на 2016-2020 рр., в яких визначено 

пріоритетну роль освіти в державній політиці, обґрунтовано стратегію та 

основні напрями розвитку освіти в нашій країні. 

В останні роки з‘явилася ідентифікація в галузі туризму та в системі 

підготовки кадрів для неї із значною кількістю спеціалізацій, що 

віддзеркалюють різноманітність туристичних послуг і враховують перспективи  

стрімкого розвитку галузі.  

Важливу роль в аналізі зазначеної проблеми відіграє модель 

компетенцій як теоретична система знань, умінь, навичок персоналу, що 

забезпечують організації реалізацію завдань менеджменту. Модель уніфікує 

вимоги до співробітників і створює єдині стандарти для оцінки працівників. 

Добре побудована модель компетенцій забезпечує життєздатний зв‘язок між 

поведінкою, здібностями та якостями, характерними для індивідуума, і 

завданнями, які поставлені перед ним на роботі. А для закладів освіти чітко 

сформована відповідна модель допомагає готувати кваліфікованих фахівців.  

Розглянемо поняття «компетентність» та «професійна компетентність». 

Компетентність (від лат. competents –  відповідний, здатний) – це наявність 

знань, умінь та навичок, необхідних для ефективної діяльності у певній галузі. 

О. П. Літвінова-Головань зазначає, що компетентність – це «потенціальна 

готовність вирішувати завдання з розумінням справи, постійне оновлення 

знань, оволодіння новою інформацією для успішного використання цих знань в 

конкретних умовах, іншими словами, володіння оперативними та мобільними 

знаннями»
6
. 

Литвинова Н. В. визначає компетентність як здібність робітника 

кваліфіковано виконувати певні види робіт у рамках конкретної професії, 

домагаючись високих кількісних та якісних результатів праці на основі наявних 

у нього професійних знань, умінь та навичок
7
. 

 Щодо поняття «професійна компетентність», то С. М. Вишнякова 

визначає її як «формування на базі загальної освіти таких професійно значимих 

для особистості та суспільства якостей, які дозволяють людині найбільш повно 

реалізувати себе у конкретних видах трудової діяльності, відповідних до 

суспільно необхідного розділення праці та ринкового механізму 

стимулювання»
8
. 

                                                 
6
 Літвінова-Головань О. П. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з туризму у вищих 

навчальних закладах. / О. П. Літвінова-Головань // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і 

загальноосвітній школах. – 2015. – Вип. 40 (93). – С. 471-475. 
7
 Литвинова Н. В. Поняття «компетенція» і «компетентність» у працях сучасних педагогів [Електронний 

ресурс] / Н. В. Литвинова // Педагогічні науки. – Випуск 19. – Режим доступу : http://gnpu.edu.ua/files/ 

VIDANNIY/Visnik_19/V19_102_106.pdf 
8
 Вишнякова С. М. Профессиональное образование. Ключевые понятия, термины, актуальная лексика : словарь 

/ С. М. Вишнякова. – М. : НМЦ СПО, 1999. – 538 с 

http://gnpu.edu.ua/
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А. Л. Бусигіна розглядає професійну компетентність як цілісну системну 

якість особистості, структурними елементами якої є професійно-змістовний 

(базовий компонент, передбачає наявність теоретичних знань у межах фаху, що 

забезпечує усвідомлення змісту професійної діяльності), професійно-

діяльнісний (практичний компонент, включає професійні знання і вміння, 

випробувані в дії, засвоєні особистістю як найефективніші) та професійно-

особистісний компонент, який включає професійно-особистісні якості фахівця 

як особистості, індивіда та суб‘єкта діяльності
9
. 

За визначенням В. С. Безрукової, професійна компетентність – це 

здібність людини практично використовувати свої знання та уміння, а також усі 

свої розумові, психологічні і навіть фізичні можливості. Вона включає до себе: 

спеціальну компетентність (готовність до самостійного виконання професійно-

виробничих завдань; уміння оцінювати результати своєї праці; здібність 

самостійного оволодіння новими знаннями та уміннями) та соціальну 

компетентність (здібність до групової та колективної діяльності і співпраці з 

іншими робітниками; готовність приймати на себе відповідальність за 

результати праці)
10

. 

Таким чином, професійну компетентність можна визначити як наявність 

умінь, знань та навичок в їх синергетичному взаємозв‘язку та взаємозалежності, 

сформованих на базі загальної освіти, здатність до їх постійного оновлення, а 

також особисті якості індивіда, які з набуттям досвіду використовуються під 

час професійної діяльності. Розглянемо деякі приклади компетентностей 

світових стандартів (базові типи компетенцій).  

Дослідження, представлене компанією SHL, зводить разом особистісні 

фактори і фактори умінь для оцінки компетенцій та їх впливу на результати 

роботи. Використання схеми компетенцій розвиває більш сучасне розуміння 

факторів, що лежать в основі показників ефективності роботи. Таким чином, 

співробітники компанії SHL виділили вісім компетенцій, які є головними 

описовими характеристиками співробітників, це: 

- лідерство та прийняття рішень; 

- підтримка та кооперація; 

- інтерактивна комунікація та вплив; 

- аналіз та інтерпретація; 

- креативність і стратегічне мислення; 

- організованість і старанність; 

- адаптація та гнучкість; 

- орієнтація на результат бізнесу та дієздатність
11

. 

Модель S. Whiddett & S. Hoolyforde виділяє такі типи компетенцій: 

- розвиток бізнесу (особистий розвиток, генерування й 

обґрунтування ідей); 
                                                 
9
 Бусыгина А. Л. Профессор – профессия : теория проектирования содержания образования преподавателя вуза 

/ А. Л. Бусыгина. – Самара : Изд. СамГПУ, 2003. – 198 с. 
10

 Безрукова В. С. Педагогика. Проективная педагогика : учебник / В. С. Безрукова. – Екатеринбург : Деловая 

книга, 2001. – 344 с. 
11

 Скирманов В. Восемь компетенций SHL [Електронний ресурс] / Виктор Скирманов // Кадровый менеджмент. 

– 2006. – №1. –  Режим доступу : http://www.management.com.ua/hrm/hrm139.html 
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- досягнення результатів (планування, чіткість менеджменту, 

постановка цілей); 

- аналіз – робота з інформацією (аналіз і прийняття рішень); 

- люди (робота в команді, вплив, керування відносинами). 

Модель Society for Human Resource Management виділяє наступні типи 

компетенцій: 

- знання бізнесу; 

- персональна дієздатність; 

- стратегічний внесок; 

- практичні навички та володіння технологіями менеджменту
6
. 

Крім того, спеціалісти виділяють чотири компетенції, які будуть 

необхідні в найближчому майбутньому. Їх часто називають чотири «К»: 

- комунікація (процес взаємодій особистостей або соціальних груп, в 

ході якого відбувається обмін інформацією, досвідом, здібностями і 

результатами діяльності);  

- кооперація (здатність узгодження дії разом з іншими людьми, 

добиватися синергії ресурсів);  

- креативність (творчі здібності людини, що відрізняються 

можливістю бачити, визначати та вирішувати проблеми, приймати і створювати 

нові ідеї, відмінні від звичних більшості); 

- критичне мислення є нині один з модних трендів в освіті (певна 

система суджень, що допомагає аналізувати та формулювати обґрунтовані 

висновки, створювати власну оцінку подій). 

Однак аналіз моделей компетенцій, запропонований різними вченими 

свідчить про відсутність чітко сформованих необхідних якостей майбутнього 

професіонала навіть на теоретичному рівні. Підсумувавши літературні джерела, 

можна виділити найбільш важливі компетенції, які висувають сьогодні умови 

ринку: морально-психологічні, педагогічні, ділові якості фахівця та аспекти 

його теоретичної підготовки.  

Крім того, ряд вчених виділяють такі компетенції, що необхідні в 

сучасному світі, як гнучкість, вміло контрольована агресивність, 

холоднокровність при великому напруженні, здатність управляти кризою, 

прагнення завжди бути переможцем та реалізувати кар‘єрні плани.  

Сьогодні в Україні працює велика кількість турфірм. Кількість їх зростає 

з року в рік – пропорційно попиту на подібні послуги. Зокрема протягом 2016 

року в Чернівецькій області діяло 66 суб‘єктів туристичної діяльності, з яких 12 

– туроператори та 54 – турагенти
12

. Проте в сезон майже в кожному 

туристичному підприємстві є відкритими вакансії менеджерів. На сьогоднішній 

день через високу конкуренцію керівники відбирають співробітників більш 

ретельно. Тому зростає потреба у вищій освіті. 

В Україні створена функціонуюча мережа навчальних закладів 

туристичного профілю, які належним чином готують кадри для своєї галузі. 

                                                 
12

 Туризм та відпочинок у Чернівецькій області. Статистичний збірник [Електронний ресурс]. – Режим доступу 

: http://www.cv.ukrstat.gov.ua/publiy/2017/tyr/zb/tur.pdf 
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Але їх випуск повністю не відповідає потребам ринку. Користуючись таким 

становищем все більшу кількість непрофільних ЗВО отримує ліцензії на 

підготовку кадрів за туристськими спеціальностями. На сьогоднішній день 

виникає закономірне питання розробки єдиних вимог, що пред‘являються до 

кваліфікаційних характеристик в сфері туристської освіти – питання розробки 

так званої «моделі» фахівця для галузі туризму. Тож перед ЗВО постає сьогодні 

важливе завдання – підготувати спеціаліста сфери туризму, який би відповідав 

цим вимогам, тобто сформувати у студентів певний обсяг знань і навичок, які 

потрібні їм у майбутній професійній діяльності.  

Варто зазначити, що професійна підготовка – це підготовка, орієнтована 

на розвиток навиків, набуття знань та установок, необхідних для роботи за 

конкретною спеціальністю або групою спеціальностей в тій чи іншій галузі 

економічної діяльності. Основні завдання сучасної професійної освіти в сфері 

туризму такі: забезпечення фундаментальної наукової, професійної і практичної 

підготовки у сфері туристичної діяльності; здобуття студентами знань і вмінь 

освітньо-кваліфікаційних рівнів відповідно до їх покликання, інтересів і 

здібностей;  удосконалення наукової та професійної підготовки кадрів для 

сфери туризму. 

За влучним висловом професора Н. А. Фоменко з приводу професійної 

туристської освіти, туризм є своєрідним апостолом глобальності. Ця глобальна 

місія туризму забезпечується різними способами: по-перше, становленням 

глобальних технологій бронювання, резервування та реалізації туристичного 

продукту (глобальні мережі Амадеус, Інтернет, Сейбр та ін.); по-друге, 

створенням єдиного статистичного простору туризму і маркетингу 

споживачами туристичних послуг; по-третє, реалізацією глобальної концепції 

туристської професійної освіти впродовж усього життя; почетверте, новою 

широкомасштабною інвестиційною роллю сучасної професійної туристської 

освіти, яка забезпечує економічні здобутки багатьом країнам
13

. 

Підготовкою кадрів для туристичної сфери в нашій країні займались із 

70-х рр. минулого століття, але ця підготовка обмежувалась кількістю 

спеціалістів та сферою прикладання праці і традиційно була пов‘язана лише з 

підвищенням кваліфікації працівників, що за відсутності базової освіти не 

вирішувало кадрової проблеми. Спеціалізовану середню фахову освіту надавав 

Київський технікумом готельного господарства з підготовки спеціалістів 

середньої ланки для готельного господарства. Методистів-організаторів 

туристично-екскурсійної справи готували на географічному факультеті 

Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Перепідготовкою 

кадрів для різних сфер туристичної діяльності опікувалася система профспілок. 

Різноманітні курси, розраховані на спеціалістів з середньою та вищою освітою, 

готували екскурсоводів та гідів-перекладачів. Загалом же кадрова політика в 

галузі не була систематичною і цілеспрямованою, що позначалося на якості 

обслуговування туристів. Цілеспрямована, систематична підготовка фахівців з 

                                                 
13

 Фокін С. П. Педагогічні аспекти підготовки фахівців туризму у вищих навчальних закладах України 

[Електронний ресурс] / С. П. Фокін, О. М. Гайова. – Режим доступу : jrnl.nau.edu.ua/index.php/IMV/article/ 

download/3234/3188 
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туризму різного профілю розпочалася в Україні з 1990 р. в декількох ВНЗ. 

Проте цей рік визначений умовно, оскільки до 2002 р. у системі вищої освіти 

України практично не існувало напряму галузевої підготовки, яка б 

здійснювалася комплексно, починаючи з освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і закінчуючи освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«магістр». З прийняттям Постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2002 р.  № 583 «Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 

2002-2010 роки» підготовка спеціалістів для сфери туризму набула  

самостійного статусу й розвитку.  Розбудова сфери туризму потребувала 

кваліфікованих фахівців з усіх спеціальностей. Тому зараз функціонує система 

підготовки кадрів усіх управлінських рівнів.   

Дослідження теоретичних і методичних засад професійної підготовки 

майбутніх фахівців сфери туризму потребує врахування історії становлення і 

розвитку вітчизняної системи професійної підготовки фахівців для сфери 

туризму, аналізу вітчизняного і зарубіжного досвіду, на цій основі визначення 

перспективних напрямів модернізації професійної підготовки майбутніх 

фахівців для галузі.   

На сьогодні підготовкою фахівців галузі туризму займаються більше як 

100 закладів вищої освіти України та ще більше професійних закладів нижчого 

рівня акредитації. Усі вони об‘єднані в Асоціацію працівників навчальних 

закладів України туристичного і готельного профілю, яка ввійшла до 

відповідної структури ВТО. З 2015 року згідно з Постановою Кабінету 

Міністрів України № 266 «Про затвердження переліку галузей знань та 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» (із 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 674 від 

27.09.2016 та № 53 від 01.02.2017) визнано два напрями підготовки фахівців з 

туризму: це галузь знань 07 «Управління та адміністрування», в якій 

затверджено спеціальність 073 «Менеджмент» (у тому числі «Менеджмент 

готельного, курортного і туристичного сервісу», «Менеджмент туристичної 

індустрії‖), галузь знань 24 «Сфера обслуговування», в якій затверджено 

спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» та 242 «Туризм». Кожен зі 

згаданих напрямів знайшов своє місце на ринку освітніх послуг. Так, 

менеджерський напрям зорієнтований на підготовку фахівців для сфери 

туризму, які планують обіймати посади керівників функціональних підрозділів 

як підприємств-виробників (готельні комплекси, заклади ресторанного 

господарства, транспортні перевізники), так і підприємств-посередників у 

туризмі (туроператорів, турагентів, турбюро) та здійснювати свій кар‘єрний 

ріст за управлінськими сходинами. А напрями «Туризм» і «Готельно-

ресторанна справа» базуються на технологічних аспектах усіх рівнів: від 

виконання суто технічної роботи до частково управлінських функцій в 

організації. Загалом ця галузь сьогодні є доволі популярною серед абітурієнтів, 

отож якомога більше закладів освіти намагаються відкривати в себе відповідні 

спеціальності.  

Необхідною умовою формування змісту професійної освіти дослідники 

визначають обов‘язковість дотримання таких загально педагогічних принципів, 
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як цілісний підхід до змісту освіти і професійної підготовки, врахування 

органічної єдності загального і професійного навчання, міцного зв‘язку теорії й 

практики; забезпечення партнерських стосунків між сферою освіти і сферою 

праці. Але низький ступінь співробітництва між закладами професійної 

туристичної освіти та підприємствами не дає можливості для становлення 

високоякісного не тільки теоретичного, а й практичного аспекту освіти. 

Недостатність практичних навичок гальмує розвиток сфери туризму, оскільки 

підприємствам необхідно проводити навчання співробітників вже на робочому 

місці, втрачаючи не тільки час, а й кошти. У свою чергу, вищі навчальні 

заклади зацікавлені в тому, щоб їхні випускники були конкурентоспроможними 

на ринку праці, оскільки це є показником якості підготовки окремого закладу та 

вагомою підставою для майбутнього співробітництва між підприємством-

роботодавцем та закладом освіти.  

Таблиця 1 - Заклади освіти Чернівецької області, випускники яких можуть  

працювати у сфері туризму 

Назва вузу та спеціальності 

Рівень 

акредитації 

та форма 

власності 

Освітньо-кваліфікаційні рівні 

підготовки 

молодший 

спеціаліст 
бакалавр магістр 

Чернівецький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ 

IV державна 

   

073 Менеджмент (Менеджмент готельного, 

курортного і туристичного сервісу) 
 + + 

073 Менеджмент (Менеджмент туристичної 

індустрії) 
 + + 

242 Туризм (Туризм)  + + 

Чернівецький національний університет ім. 

Ю.Федьковича 

IV державна 

   

073 Менеджмент (Менеджмент туристичної 

індустрії) 
 + + 

242 Туризм (Міжнародний туризм)  + + 

Міжрегіональна академія управління 

персоналом (МАУП) 

IV приватна 

   

073 Менеджмент (Менеджмент туризму та 

готельного бізнесу) 
 + + 

242 Туризм (Міжнародний туризм та 

переклад) 
   

242 Туризм (Організація туристичної 

діяльності) 
 + + 

ДВНЗ «Чернівецький індустріальний 

коледж» 
I-ІІ 

державна 

   

242 Туризм (Туризм) +   

Чернівецький кооперативний економіко-

правовий коледж I-ІІ 

державна 

   

242 Туризм (Туризм) +   

242 Туризм (Міжнародний туризм) +   

 

Випускники кафедр туризму згідно з Державним класифікатором 

професій можуть працювати на таких посадах:   
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- керівники виробничих підрозділів – у туристично-рекреаційній 

справі, у закладах ресторанного господарства та інших засобах розміщення, у 

сфері культури, відпочинку та спорту;  керівники малих підприємств – готелів 

та закладів ресторанного господарства без апарату управління;  

- менеджери (управителі) – в організації діяльності туристичних 

підприємств та бюро, торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства, 

в готелях та інших засобах розміщення, готельному господарстві; у сфері 

досліджень та розробок сфери туризму та рекреації,  закладах ресторанного 

господарства, в кафе, барах, їдальнях, на підприємствах, які готують та 

поставляють готові страви (кейтерінг); у сфері культури, відпочинку та спорту;    

- професіонали в галузі туристичних маршрутів, у галузі економіки, 

соціології, археографії, археології, географії; туризму, готельної, ресторанної та 

санаторно-курортної справи; з контролю за якістю в готельно-ресторанній та 

туристично-рекреаційній справі;  

- наукові співробітники (археографія, археологія, географія, 

палеографія, соціологія – туризмологія, екскурсознавство, рекреалогія); 

туризмознавці;   

- агенти з туризму, гіди в подорожах, гіди-перекладачі, екскурсоводи, 

адміністратори бази даних (туристично-інформаційний центр), доглядачі 

будинків та працівники закладів ресторанного господарства, чергові в готелях 

та гуртожитках; сомельє; стюарди;    

- завідувачі: агентства з іноземного туризму, атракціону, бюро 

(подорожей, екскурсій), корпусу готелю, номерного фонду готелю 

(туристичного комплексу та ін.), парку культури та відпочинку, пересувної 

виставки, підприємства громадського харчування, пляжу, поверху готелю;    

- інженери: з комп‘ютерних систем, підготовки кадрів, рекреаційного 

благоустрою, контролю якості продукції, ліцензування туризму, з туризму;    

- інструктори: навчально-трену вального пункту, підводного 

плавання (рекреаційний дайвінг), з туризму; тренер з виду спорту (федерації, 

збірної команди, спортивної школи тощо), провідник;   

- фахівці: з готельного обслуговування, рекреації, туристичного 

обслуговування, із гостинності в місцях розміщення (готелі, туристичні 

комплекси та ін.), готельної справи, конференц-сервісу, організації дозвілля, 

ресторанної справи, санаторно-курортної справи, із стандартизації, сертифікації 

та якості, туристичної безпеки
14

. 

Практична орієнтація, що базується на компетентнісному підході у 

підготовці кадрів для туризму, закладена в  Галузевому стандарті вищої освіти 

третього покоління (2010 р.). Згідно вимог стандарту випускник повинен не 

тільки отримати і засвоїти певний обсяг знань, а й вміти користуватися цими 

знаннями, бути готовим діяти і застосовувати їх на практиці. Однак 

сьогоднішня система освіти значною мірою спрямована на теоретичне 

осмислення компонентів професійної діяльності, а не на комунікативний аспект 

                                                 
14

 Гарбар Г. А. Підготовка кадрів для сфери туризму як соціальне завдання [Електронний ресурс] / Галина 

Гарбар. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN= 

UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vou_2011_4_11.pdf 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe
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професійної підготовки. У процесі професійної підготовки з менеджменту 

туризму потрібно застосувати міждисциплінарний зв‘язок та оптимально 

розподілити зміст освітньо-професійної програми (ОПП) і навчальний час за 

циклами підготовки. 

Наприклад, зміст освітньо-професійної програми за циклами підготовки 

бакалавра за галуззю знань «Сфера обслуговування», спеціальності «Туризм» 

включає три блока [складено автором за даними варіативної частини ОПП 

підготовки бакалавра за спеціальності «Туризм» у ЧТЕІ КНТЕУ]. 

До першого блоку належать соціально-гуманітарні дисципліни, які 

спрямовані на розкриття внутрішнього духовного світу при вивченні людини і 

особистості. До них відносяться: психологія, історія України, соціологія, 

філософія, політологія тощо. Опанування цих дисциплін сприяє формуванню у 

студентів комунікативних вмінь та загального рівня інтелектуального розвитку. 

Варто зазначити, що для майбутніх фахівців у сфері туризму особливого 

значення мають знання з психології та етики. Це зумовлено тим, що, як ми вже 

зазначали, туризм відноситься до сфери послуг та має тісний безпосередній 

контакт зі споживачами цих послуг. Особлива увага приділяється також 

вивченню іноземних мов, що сьогодні також є вкрай актуальним. Фахівці, які 

володіють іноземними мовами, будуть все більш і більш затребувані з кожним 

роком. Варто зазначити, що якщо перша іноземна мова має бути англійська, як 

мова міжнародного спілкування, то другу мову необхідно вибирати відповідно 

до регіональних потреб. Наприклад, у Чернівецькій області сьогодні гостро не 

вистачає фахівців сфери туризму, які володіють румунською мовою. 

До другого блоку входять дисципліни фундаментальної, природничо-

наукової та загальноекономічної підготовки, до яких належать економічна 

теорія, регіональна економіка,  туристичне краєзнавство, екологія, статистика, 

географія туризму, інформаційні системи і технології тощо. Їхнє вивчення 

формує базові економічні знання, уміння та навички. 

Третій блок – це професійно зорієнтовані дисципліни, на вивчення яких 

відводять максимальну кількість кредитів, що становить в середньому 60-70 % 

навчального часу. До них належать організація туризму, організація готельного 

господарства, менеджмент підприємства, спеціалізований туризм, економіка 

підприємства, право, організація дозвілля, організація екскурсійної діяльності 

тощо. Ці дисципліни допомагають спрямувати студентів на професійну 

підготовку, сформувати глибокі фахові знання та вміння. 

Однак слід звернути увагу на ряд реальних проблем практичної 

підготовки спеціалістів туристичної індустрії. Зокрема: 

- галузевий стандарт вищої освіти України з напряму «Туризм» 

унормовує велику кількість нормативних дисциплін, обмежуючи таким чином 

право ЗВО самим вибирати фахові начальні дисципліни; 

- існує необхідність розширення циклу гуманітарних дисциплін, які 

формують фахівця з глибоким розумінням світових гуманітарних, культурних 

та економічних проблем; 
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- недостатня кількість предметів, у рамках яких студенти 

опановували б комп‘ютерні системи бронювання і резервування в діяльності 

підприємств туристичного бізнесу; 
- необхідно переглянути міждисциплінарні зв‘язки, а також 

забезпечити плавний перехід дисциплін одна в одну, їх взаємодоповнюваність, 

що в результаті давало б синергетичний ефект в опануванні спеціальності. 

Оскільки управління якістю вищою освітою складний і багатогранний 

процес, то повинна існувати уніфікована система, що постійно координуватиме 

й коригуватиме процеси управління відповідно до соціально-педагогічних умов 

сучасності. Обов‘язковою умовою є гнучкість, своєчасність та швидка 

адаптація і реакція на зміни в часі та суспільстві. Отож, упорядкування 

педагогічної діяльності повинне бути спрямованим на підвищення системи 

якості вищої освіти. 

Вищі навчальні заклади України тільки розпочали перебудовувати 

освітні програми відповідно до вимог компетентнісного підходу. Тому для їх 

упровадження в практику роботи ЗВО може бути корисним досвід, 

накопичений зарубіжними навчальними закладами. 

Реалізація сучасної моделі професійної туристичної освіти в Україні, 

націленої на забезпечення туристичної галузі кваліфікованими 

конкурентоспроможними кадрами, стримується через відсутність єдиної 

системи моніторингу й прогнозування потреб у професійних кадрах для сфери 

туризму, відсутність єдиної статистичної бази даних; недосконалість 

нормативно-правової бази; відсутність комплексної системи оцінки персоналу 

та керівників підприємств сфери туризму, недостатня ефективність системи 

підготовки та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу 

закладів професійної освіти, що здійснюють підготовку кадрів для сфери 

туризму. 

Системне управління процесом формування професійної компетентності 

менеджера сфери туризму повинно включати наступні компоненти:  

- вдосконалення стандартизованого навчального процесу через 

системне застосування: активізованих лекцій (таких, що спонукають до аналізу 

та зіставлення фактів, доведення чи заперечення суджень, застосування методу 

«мозкового штурму», спрямованого на розвиток аналітичного мислення та з 

використанням елементів активного спілкування); науково-інформаційних 

лекцій (методом постановки питань, суперечок чи діалогу вони покликані 

висвітлити прогресивні способи добування й використання теоретичних знань з 

конкретної проблемної теми курсу); кейс-стаді (опис подій, які реально 

відбулися в певній сфері діяльності для того, щоб спровокувати дискусію в 

навчальній аудиторії, підштовхнути студентів до обговорення та аналізу 

ситуації, до прийняття рішень); ігор; участі у навчальних проектах, 

конференціях, конкурсах тощо; 
- вдосконалення нестандартизованого навчально процесу: створення 

реальної лабораторії туризму; організація тренінгів та майстер-класів 

фахівцями-практиками в галузі туризму; максимальне використання 
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можливостей навчальних дисциплін для проведення практичних занять в 

умовах реальної дійсності тощо; 
- закупівля технічного обладнання та оснащення для обробки 

інформації і формування масивів нової інформації задля управління 

просторовою базою даних, дотримання безпеки в туризмі та забезпечення 

якості обслуговування; картографічних джерел; спеціалізованих прикладних 

ліцензованих програм;  
- організація навчальних та виробничих практик студентів в країни 

Європи як бакалаврських, так й магістерських програм. Проведення таких 

практик розв‘язує важливі для раннього професійного становлення студентів 

завдання. Серед них: набуття навичок організації та інформаційного 

забезпечення маршрутних туристичних поїздок; формування основних 

прийомів туристичних досліджень на маршруті; практичне освоєння 

комплексними методами вивчення різноманітних дестинацій та об‘єктів  

туристичного показу, особливостей їх використання в туристичних цілях; 

ознайомлення з різноманітними формами туристичної діяльності в країнах 

Європи, організацією туристичного використання природної і культурної 

спадщини, інших ресурсів. Студенти набувають також досвіду підготовки та 

організації складних колективних заходів, вчаться правильно розподіляти 

обов‘язки, самостійно проводити екскурсії, організовувати харчування та 

розміщення групи на маршруті; 

- організація виробничих практик та довгострокових (до 3-6 місяців) 

стажувань за кордоном на основі угод з провідними туроператорами і 

міжнародними готельними ланцюгами. Існує багато всесвітньо відомих 

закладів, таких, як: Інститут гостинності й туризму Le Monde у Греції, Школа 

готельного господарства в Гаазі, Університет Джорджа Вашингтона в США, 

Корнельський університет у США, Інститут міжнародного готельного 

менеджменту в Швейцарії, Університет Джеймса Кука в Австралії, Інститут 

туризму економічного університету Відня в Австрії та багато інших. Деякі з 

них спеціалізуються лише на туризмі і готельному господарстві. Цей факт дає 

змогу налагоджувати зв‘язки на постійній основі з туристичними фірмами. Таке 

стажування дозволяє студентам набути досвіду професійної діяльності як у 

масових професіях туристичної індустрії, так й у професіях управлінського 

спрямування, отримати відповідні сертифікати для наступного 

працевлаштування і побудови кар‘єри в сфері туризму; 

- реалізація інноваційної програми «Подвійний диплом». На жаль, 

намагання багатьох українських ЗВО щодо упровадження цієї програми, 

зіштовхуються з перепоною у зв‘язку з досить суттєвими відмінностями  у 

змісті освітньо-професійної програми (ОПП) підготовки фахівців сфери 

туризму в Україні та в інших країнах. Адаптація ОПП вимагає багато зусиль і 

копіткої роботи, що не завжди підтримується фаховим Міністерством; 

- створення відповідного середовища для тих, хто вчиться і тих, хто 

навчає. Важливо надати можливість вдосконалювати свою педагогічну 

майстерність педагогам-викладачам, яких можна розглядати як основну 

компетентність ЗВО, забезпечити їм високий рівень вмотивованості. Сьогодні 
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можна спостерігати таку тенденцію: викладачами у ЗВО часто є або професійні 

викладачі із знаннями комп‘ютерної техніки, які не завжди володіють 

специфікою галузі туризму, або фахівці, працівники турфірми, які не є 

професійними викладачами і мають вузько спеціалізовані знання із 

застосування комп‘ютерної техніки. 
Така спрямованість навчального процесу створює оптимальні умови для 

формування фундаментального евристичного, креативного стилю мислення 

одночасно із забезпеченням високої професійної компетентності фахівців, 

формуванням відповідної морально-етичної парадигми та інноваційної 

спрямованості діяльності. І саме за таких умов буде досягатися об‘єктивність 

управління якістю вищої освіти в Україні. 

Крім фрагментації навчання в галузі туризму, існує низка аспектів, що 

стосуються туристичної зайнятості і характеризують специфічні умови праці в 

даному секторі економіки. Вони здійснювали значний негативний вплив на 

процес сприйняття праці у сфері туризму щодо можливостей майбутньої 

кар‘єри та заохочування студентів із хорошим потенціалом.  

Всесвітня туристична організація виділила групу чинників зайнятості у 

сфері туризму:  

- високий відсоток робітників з частковою зайнятістю;  

- високий відсоток тимчасових працівників;  

- високий відсоток робітників інших галузей без спеціальної 

підготовки в галузі туризму;  

- велика кількість жінок, які працюють у даному секторі, але їх малий 

відсоток на керівних посадах;  

- велика кількість іноземних працівників за тимчасовими 

контрактами; 

- велика кількість молоді з низькою кваліфікацією;  

- велика кількість працівників «чорного ринку»;  

- низький рівень оплати праці порівняно з іншими секторами 

економіки; 

- велика тривалість робочого тижня;  

- низький рівень членства у профспілках
15

.  

Крім того, проведене опитування серед керівників закладів сфери 

туризму свідчить про гострий дефіцит таких високо кваліфікованих кадрів, як:    

- маркетологів, менеджерів з організації обслуговування в готелях, 

громадському харчуванні,  музейній діяльності, що охоплюють персонал трьох- 

та п‘ятизіркових готелів зі знанням іноземної мови та ін.;  

- професійних кадрів для категорійних готелів (покоївки, офіціанти, 

бармени та ін.);    

- кваліфікованих гідів та екскурсоводів (особливо зі знанням мов). 

Отже, сьогодні завданням професійної освіти є формування сучасного 

фахівця як цілісної особистості, яка має систему спеціальних та 

                                                 
15

 Рабаданова Я. М. Особливості підготовки фахівців туристичної галузі [Електронний ресурс] / Я. М. 

Рабаданова. – Режим доступу : http://tourlib.net/statti_ukr/rabadanova.htm 
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загальнолюдських якостей. У результаті дослідження даної теми нам вдалося 

виявити найбільш загальні вимоги до моделі сучасного фахівця туристичної 

індустрії, а сама: професійна компетентність, високий рівень підготовки у сфері 

менеджменту, обізнаність  теоретичних питаннях туризму та економіки, вміння 

самостійно й оперативно приймати рішення в умовах нестабільності та з 

урахуванням інноваційних процесів та новітніх тенденцій розвитку бізнесу; 

особиста відповідальність майбутнього спеціаліста до справи, розуміння своїх 

функціональних обов‘язків; вміння працювати в колективі, йти на компроміси; 

виконувати додаткові функції за власною ініціативою; творчий підхід і т.д. А 

це, в свою чергу, вимагає певного комплексу компетенцій, які забезпечать 

гнучкість універсального працівника, наявність в його професійній підготовці 

соціальної складової і визначення резерву компетенцій.  

Таким чином, аналіз вищенаведених моделей та вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики свідчить, що модель компетентності менеджера 

сфери туризму повинна складатися із багатьох компонентів: фахового, 

інтелектуального, комунікаційного, творчого, особистісного, інформаційного, 

морального. Туристична освіта являє собою складний, механізм, що постійно 

вдосконалюється та дозволяє активно впроваджувати інноваційні програми для 

підготовки творчих фахівців сфери туризму з урахуванням регіональних вимог 

і потреб, використовуючи, в тому числі, закордонний досвід. 
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4.3 ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ У СФЕРІ ТУРИСТИЧНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ
*
 

 

Роль етикету в суспільстві завжди була дуже великою, що 

підтверджується його тривалою історичною й соціальною еволюцією, 

функціями в суспільстві, багатоплановою структурою, різноманітними видами 

й формами. Етичні питання виникають в області керування, маркетингу, 

виробництва, дослідницької роботи, людського капіталу, фінансового 

керування, ділової стратегії, а також керівництва підприємством. 

Правила етикету - результат досвіду багатьох поколінь. У своїй основі є 

міжнародними, оскільки дотримуються більш-менш однаково в усіх країнах. У 

той самий час етикет кожної країни може мати свої істотні особливості, що 

пов‘язані з історичними, національними, релігійними та інші традиціями і 

звичаями. Практичне значення етикету полягає у тому, що він надає 

можливість людям без особливих зусиль користуватися вже  готовими 

формами загальноприйнятої ввічливості для спілкування з різноманітними 

групами людей на різних рівнях. 

Бізнес-етикет має важливе значення для формування світогляду фахівця 

з туристичного обслуговування, адже: звернення до етикету різних народів 

відкриває можливість співробітництва і розумінню етикетного виховання, 

сприяє до більш ефективної управлінської діяльності; вивчення правил етикету 

забезпечує високий рівень культури спілкування, наслідком якої є забезпечення 

взаємного обміну результатами діяльності; вивчення етикетної поведінки в 

різних комунікативних ситуаціях знімає протиріччя між практичним 

розрахунком та культурою поведінки; дає можливість зрозуміти, як 

розгортається процес формування етичної свідомості професіоналів у 

туристичному бізнесі. З кожним роком зростає кількість людей, що відвідують 

закордонні держави як туристи або ділові партнери. Діловий успіх став 

більшою мірою визначатися умінням налагоджувати контакти, а, отже, знанням 

і дотриманням етикету тих країн, з якими спільно працюють представники 

бізнесу. Освоювати простір цивілізованого ринку нині без знання ділового 

етикету неможливо. Звичайно, традиції і психологія кожного народу унікальна, 

тому їх треба обов‘язково враховувати в спілкуванні при перебуванні в тій або 

іншій країні.  

Питанням оцінки етики бізнесу приділяли дослідження такі вчені, як:   

В. Барановський, Н. Ботвина, Т. Герет, Р. Клоноскі, О. Кривоший,                      

Т. Скворцова,  Н. Статінова,  М. Тофтул, С. Радченко та інші. Етика ділового 

спілкування та культури етикету розкривається у працях таких вчених, як: Н. 

Ботвина, Л. Зубенко, О. Кубрак, О.Лесько, Г. Рузакова, Ф. Хміль, В. 

Шеломенцева, Т. Шинкаренко та інших.  

Незважаючи на певні успіхи, досягнуті у сфері аналізу бізнес-етикету, 

потребують подальших досліджень нові терміни, які з‘являються у сучасному 

бізнес-середовищі.  Нині новим поняттям є «Сетікет». Це етикет електронної 
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пошти або правил написання електронного листа. У сучасному світі електронна 

пошта, що працює в світовій комунікаційній системі Інтернет, зайняла важливе 

місце серед засобів зв‘язку в спілкуванні, у т.ч. й діловому. «Сетікет» означає 

сукупність правил поведінки і поводження, прийнятих при використанні 

комп‘ютерних мереж. Дотримання цих правил особливо важливе унаслідок 

електронності середовища, неможливо розділити положення бізнесу і клієнта. 

Дане питання потребує подальшого ґрунтовного дослідження.  

Метою даної публікації є оцінка основних правил бізнес-етикету в сфері 

туризму. Для досягнення поставленої мети були виконані наступні завдання:  

- проаналізувати основні категорії, які пов‘язані з діловим етикетом;  

- охарактеризувати принципи ділового етикету, які важливі для 

туристичної галузі;  

- оцінити стратегію і тактику, основні форми ділового спілкування; 

- дослідити міжнародний діловий етикет в різних країнах світу;  

- проаналізувати практику ведення ділових переговорів та 

підписання угод.  

Етикет – це складова суспільної культури, або сукупність правил 

поведінки, що стосуються зовнішнього вияву людських відносин (ставлення до 

інших, форми звертання, манери, стиль одягу тощо)
1
. Діловий етикет – 

результат довготривалого відбору правил, форм найбільш доцільної поведінки, 

яка сприяє успіху в ділових відносинах. Діловий етикет у туристичній 

діяльності - це встановлений порядок поведінки співробітників туристичного 

підприємства з клієнтами й основи стосунків персоналу між собою: керівників і 

підлеглих, а також рівних за посадами
2
. 

Важливими сферами та формами ділового етикету є: 

 офіційні та протокольні форми привітання та представлення; 

 подарунки в ділових відносинах; 

 етикет національних символів; 

 візитна картка; 

 діловий одяг; 

 ділова субординація; 

 етикет в рекламі та інші. 
Діловий успіх став більшою мірою визначатися знанням і дотриманням 

етикету бізнесменами (і не тільки ними) тих країн, з якими вони 

співробітничають. Місцевий етикет при веденні справ за кордоном - велика 

проблема для тих, хто їздить в ділові поїздки по різних країнах. Не менш 

важливо знати про особливості культури, традицій і правил хорошого тону 

країн, звідки приїжджають ділові партнери. Чим більше почерпнути інформації 

про країну-партнера і, відповідно, правила міжнародного ділового етикету, тим 

більше у підприємців буде шансів на успіх
3
. 
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На роботі в туристичному агенстві, менеджер постійно стикається з 

повторюваними стандартними ситуаціями (привітання, представлення, 

телефонні дзвінки, прощання тощо). Від того, наскільки правильно побудоване 

спілкування, залежить результативність переговорів, ступінь взаєморозуміння з 

партнерами, клієнтами і співробітниками, задоволення працівників своєю 

працею, морально-психологічний клімат у трудовому колективі.  

Співробітник туристичної фірми не повинен безоглядно виконувати 

вимоги ділового етикету. Йому просто потрібно спробувати зрозуміти їхній 

внутрішній зміст і сутність, які зумовили їх необхідність у діловому 

спілкуванні. Норми ділового етикету - це не найвища істина, вони не мають 

абсолютного характеру і можуть змінюватися з часом. Однак їх розумне 

дотримання суттєво підвищить ефективність діяльності туристичної фірми
4
. 

Спеціалісти визначають низку принципів ділового етикету, які важливі 

для туристичної галузі: 

1. Свобода. Виконання усіх правил і норм ділового етикету не повинно 

стати перепоною для вільного висловлювання поглядів і побажань ділового 

партнера. У партнера має бути свобода вибору. Стосовно сфери туристичної 

діяльності цей принцип набуває додаткового значення, оскільки передбачає 

терпиме ставлення до національних особливостей і культурних національних 

традицій іноземних гостей і партнерів туристичної фірми. 

2. Етичність. Усі складові ділового етикету в своїй основі мають бути 

моральними, спрямованими на добро. Цей принцип дає змогу "оточити" 

туристичний бізнес численними "етичними фільтрами", які залишають 

аморальні вчинки персоналу за межами ділових стосунків.  

3. Зручність. Співробітники туристичного підприємства не повніші 

виконувати норми ділового етикету як щось неприродне і нав'язане ззовні. 

Правила поведінки відповідно до ділового етикету, у випадку їх розумного 

застосування не повинні заважати діловим стосункам, гальмувати розвиток 

туристичної фірми. Принцип зручності на туристичному підприємстві 

необхідно реалізувати в усьому: починаючи з організації робочого місця і 

закінчуючи правилами проведення презентації туристичного продукту. 

4. Доцільність. Кожна вимога ділового етикету повинна слугувати 

певним цілям. 

5. Економічність. На виконання рекомендацій ділового етикету не слід 

витрачати занадто багато грошей. Висока "ціна" моралі сама по собі неетична, 

оскільки є відрахуванням з доходу туристичного підприємства. 

6. Невимушеність. Нав'язане механічне виконання вимог ділового 

етикету, позбавлене розуміння їх внутрішнього сенсу і значення, не дає 

позитивного ефекту. Етикетні норми і правила мають бути природними, 

виконуватися з легкістю і без напруження.  

7. Консерватизм. Цей принцип простежується багато в чому: і в 

строгому діловому костюмі працівника туристичної фірми, і в його манерах 

спілкування, відданості певним традиціям. Такі вияви консерватизму мимоволі 
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сприяють формуванню у клієнтів враження про туристичну фірму як чогось 

непорушного, постійного, незмінного і стійкого. Фундаментальність, надійність 

і стабільність завжди будуть приваблювати потенційних клієнтів і партнерів. 

8. Універсалізм. Будь-яке правило або норма ділового етикету може 

застосовуватися в різних ситуаціях ділових стосунків. 

9. Ефективність ділового етикету полягає в тому, що його стандарти 

дозволяють скорочувати строки виконання договорів, зменшувати кількість 

конфліктів у колективі тощо. 

Застосування принципів ділового етикету на практиці є економічно 

вигідним і підвищує ефективність діяльності туристичного підприємства
5
. 

За способом обміну інформацією розрізняють усне і письмове ділове 

спілкування.  

Усні види ділового спілкування, у свою чергу, розділяються на 

монологічні і діалогічні. До монологічних  видів відносяться:  

- привітальна промова;  

- торгівельна промова (реклама); 

- інформаційна промова;  

- доповідь 

До діалогічних видів відносяться:  

- ділова розмова – короткочасний контакт, переважно на одну тему;  

- ділова бесіда – тривалий обмін відомостями, точками зору, що 

часто супроводжує ухвалення рішень; 

- переговори – обговорення з метою укладення договору з якого-

небудь питання;  

- інтерв’ю – розмова з журналістом, призначена для друку, радіо, 

телебачення;  

- дискусія;  

- прес-конференція;  

- контактна ділова розмова;  

-     телефонна розмова (дистантний)
6
. 

Письмові види ділового спілкування – це багаточисельні службові 

документи: діловий лист, протокол, договір, положення, інструкція, рішення, 

доручення та інше. У бізнесі найдорожче цінується час. Тому потрібно 

пам‘ятати про те, що діловий лист має бути коротким, точним і по суті. Ділова 

кореспонденція рідко охоплює декілька тем.  

 Ділове спілкування необхідно відповідно організувати. Початок цього 

процесу визначає формулювання цілі. Цілі, які формує менеджер туристичного 

підприємства можуть бути різними: переконати співрозмовника придбати ту чи 

іншу туристичну послугу, укласти угоду, вирішити суперечливе питання, 

отримати необхідну інформацію тощо. Чітке розуміння такої цілі дуже важливе 

при виборі тактики спілкування
7
. 
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 Визначення стратегії і тактики спілкування передбачає окреслення 

головної і другорядної мети контакту. До тактики спілкування наложить і 

вміння ставити запитання, спрямовуючи при цьому бесіду. Запитання можна 

ефективно використовувати для того, щоб переконати співрозмовника, 

отримати його згоду, переконати у своїх поглядах. 

Основними формами ділового спілкування є ділові бесіди, наради, 

переговори, симпозіуми, семінари, презентації. Велике значення для 

співробітників туристичної фірми має вміння слухати інших і виявляти інтерес 

до почутого. Усе це, без сумніву, не залишиться непоміченим клієнтами, 

справить на них сприятливе враження і відповідно вплине на ефективність 

діяльності туристичного підприємства в цілому
8
. 

Міжнародний етикет – дуже складне поєднання національних традицій і 

звичаїв народів. Іноземний гість завжди повинен виявляти увагу до господарів 

країни, інтерес до національної культури і пошану до звичаїв. При 

налагодженні ділових контактів із зарубіжними партнерами і поїздках за 

кордон слід ознайомитися зі звичаями і етикетом цих країн і деякими 

правилами поведінки бізнесменів міжнародного рівня. Головне, що властиво 

всім європейським бізнесменам - це пунктуальність. Німці, англійці, бельгійці, 

бізнесмени інших європейських країн не люблять, якщо запрошені спізнюються 

на ділову зустріч. Приходити на зустріч прийнято за 10-20 хвилин до 

призначеного часу. 

Етикет в Європі - це норми і правила поведінки, прийняті у країнах 

Європи. У більшості європейських країн пануючою релігією є християнство, у 

зв‘язку з цим норми моралі, етики, поведінка європейців схожа. Варто 

зазначити, що європейський етикет не є загальноприйнятим для всього регіону, 

і в кожен європейській країні або провінції існують свої історико-культурні 

норми в етикеті. Також етикет в Європі може різнитися і за мовним принципом, 

наприклад, як в Швейцарії, де проживають 4 основні мовні групи людей: 

германошвейцарці, франкошвейцарці, італошвейцарці й реторманці, в мовах 

яких історично існують свої форми ввічливості та звернення
6
. 

Майже в усіх європейських країнах ділові особи дотримуються 

формальностей у стосунках. Найвідчутніше це в Німеччині, Франції, Італії. 

Бізнес-культури багатьох північних європейських країн, передусім Німеччини, 

Великої Британії, орієнтовані на угоду, а ділова культура європейського Півдня 

(Іспанії, Італії) зорієнтована на стосунки. Загалом у цьому простежується 

закономірність: чим експресивніша культура, тим більше ділова сфера залежить 

від міжособистісних взаємин і неформальних контактів. Крім того, жителі країн 

Південної Європи більш схильні до поліхронності, тобто досить відповідально 

ставляться до часу. Найстриманішими бізнес-культурами Європи, де особливо 

цінується фактор часу, є британська і німецька. 

Англійський національний характер не має нічого спільного з 

емоційністю, основні його якості - раціональність, стриманість, холодність у 

стосунках. Англійцям властиве глибоке почуття поваги до людини, особливо до 
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її власності й особистого часу, тактовність, нелюбов до категоричних суджень. 

На ділових переговорах британці, як правило, уникають усього, що може бути 

розцінене як особистісне. Водночас вони з повагою ставляться до того, що 

стосується особистості та особистісного ("privacy"). Це гарантує, що право 

особистості на спокій не буде порушене без спеціального дозволу. Шляхетна 

риса вдачі англійців – відчуття справедливості. При веденні справ англійці 

покладаються на чесність партнера. Вони не терплять жодних проявів 

підступності і хитрості. Ще одна яскрава національна риса, на яку доводиться 

зважати у ділових колах, - якнайточніше дотримання встановлених правил і 

законів. Тут англійці не знають поблажливості ні до себе, ні до іноземців. Ні за 

що в житті англієць не піде на порушення інструкцій. Те ж стосується 

виконання всіляких ритуалів – від побутових до королівських. У Великій 

Британії дотепер шанують аристократичні традиції. Особисті успіхи людини 

менш значущі, ніж приналежність до знатного роду. Статус залежить тут 

переважно від регіону, в якому народилася і виховувалася людина, її 

соціального походження. Бізнесмени Великобританії вважаються одними з 

найкваліфікованішими у діловому світі Заходу. Англійському бізнесмену 

властиві соціальний консерватизм, прихильність ідеям, що мають багатовікову 

історію. Це ерудована людина з прекрасною освітою і вихованням. Він не 

замикається на роботі, а має широкий круг інтересів, пов‘язаних не лише з 

економікою, але і спортом, літературою, мистецтвом. Як правило, в нім 

поєднуються висока професійна підготовка і своєрідний політичний 

інфантилізм. Позиція господарів на ділових переговорах в будь-якій 

англійській фірмі, як правило, жорстка. Переговори ведуться із залученням 

багаточисельного фактичного, довідкового і статистичного матеріалу. 

Обговорюється і визначається не лише все, що пов‘язане з контрактом, але 

також і діяльність, спрямована на подальший розвиток ділової співпраці, 

перспективи висновку інших операцій, можливість співпраці не лише у 

виробничій сфері, але і у сфері збуту. Зазвичай британські фірми приймають 

рішення не так швидко, як, наприклад, французькі або італійські, зате міра 

ризику при остаточно прийнятому рішенні мінімальна.  

Представники бізнесу в Німеччині є яскравими виразниками стриманої, 

поліхронної культури ділових стосунків, вони надають перевагу 

формалізованим ситуаціям, налаштовані на угоду. В жодній іншій країні так не 

цінують пунктуальність, як у Німеччині. З тими, хто легковажно дозволив 

спізнитися на півгодини, німці взагалі можуть відмовитися від співробітництва, 

оскільки така людина, на їх думку, не варта довіри. Німці - працелюбні, 

педантичні ділові партнери, довгострокове співробітництво з ними можна 

спрогнозувати з високою достовірністю. Досить ґрунтовно готуються до 

переговорів, намагаються працювати лише з надійними партнерами. При 

укладанні договорів зазвичай наполягають, щоб у разі невиконання їхніх умов 

були передбачені високі штрафи, вимагають довгострокових гарантій, застави 

на випадок постачання неякісного товару. Велику увагу приділяють німецькі 

бізнесмени протоколу, використанню при звертаннях до офіційних осіб їх 
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титулів. Тому перед початком переговорів з ними бажано уточнити титули та 

звання всіх учасників їхньої делегації
6
. 

Загалом, німецькій діловій культурі притаманні прагнення до 

дисципліни, пунктуальність, ощадливість, педантичність, офіційність, 

негативне ставлення до раптових пропозицій і змін. Всі зустрічі німці планують 

заздалегідь. Високо цінують професіоналізм. Одягаються консервативно, 

особливо німецькі бізнес-леді. Під час переговорів ретельно обговорюють 

кожне питання, люблять наводити різні факти і приклади, небайдужі до цифр, 

схем, діаграм. Під час неформальних зустрічей поводяться весело й розкуто. 

Оскільки Франція є однією з ієрархічних культур Західної Європи, її 

бізнесмени переважно зорієнтовані на стосунки. Ділові переговори з ними 

ускладнюються специфікою французької комунікативної культури, 

традиційним французьким снобізмом: будучи переконаними у своїй вищості, 

французи намагаються переконати в цьому представників інших культур. 

Завдяки французькому аристократизму високої цінності набув принцип 

"комільфо". Величезним є внесок французької філософії, мистецтва, літератури 

у розвиток світової культури. Однак після Другої світової війни політичний, 

економічний, певною мірою культурний вплив Франції на процеси у світі 

зменшився. Французьку мову, яка не одне століття домінувала в діловому і 

дипломатичному листуванні, поступово витісняє англійська. Можливо, тому 

французи негативно ставляться до американської культури. 

Ділове листування з французами краще здійснювати французькою. Всі 

освічені французи добре знають англійську, але у спілкуванні з іноземними 

партнерами надають перевагу рідній мові. Бізнесмени, які не володіють 

французькою, ризикують опинитися у доволі незручному становищі. Парижани 

особливо ревно реагують на грубі помилки в розмові французькою. Та 

іноземцям не варто бентежитися з цього приводу, оскільки французи 

підтримають їх уже за намагання спілкуватися їхньою мовою. При 

встановленні першого контакту неабияку роль відіграють рекомендації. 

Познайомитися з майбутніми партнерами можна за класичними моделями 

бізнесового життя - на виставках, під час роботи офіційних торговельних місій. 

Посередником у встановленні контактів може бути і торгова палата. 

У ділових контактах французи надають неабиякого значення 

консультаціям, попереднім узгодженням, тому підготовлені ними документи 

завжди коректні і точні. У ділових колах Франції, як і Німеччини, подарунків 

не підносять. Однак ніхто не образиться, отримавши після підписання угоди (в 

жодному разі не перед тим) у подарунок національний сувенір, книгу, запис 

класичної музики
9, 10

. 

Європейцям давно відомо, що фактично існує дві Італії - північна та 

південна, і, відповідно, два італійських народи. Мешканці Італії ідентифікують 

себе спочатку з флорентійцями, міланцями, венеціанцями, римлянами, 

калабрійцями, сицилійцями та інші, а вже потім - з італійцями. Південні 

                                                 
9
 Ботвина Н. В. Міжнародні культурні традиції: мова та етика ділового спілкування: Навч. посібник - К. : Артек, 

2000. – 190 с. 
10

 Етика та естетика, дипломатичний протокол та етикет [Електронний ресурс]. http://pidruchniki.com 

http://pidruchniki.com/
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італійці галасливі та експансивні, захоплюються мистецтвом і майже завжди в 

доброму гуморі. На Півдні Італії панує культ Мадонни, італійці тут дуже 

набожні. Манери північних італійців відрізняються особливою витонченістю. 

Проте на всьому півострові надають перевагу зменшеним формам, найвищому 

ступеню порівняння та різноманітним званням (майже кожен тут маестро або 

професор). Родина в Італії священна, тому італійці з надзвичайною гордістю 

розповідають про свої сім'ї. Італійська бізнес-культура формально-ієрархічна, 

експресивна, поліхронна, контактна, орієнтована на стосунки. Незважаючи на 

регіональні розбіжності у звичаях, ділові люди тут поводяться майже однаково. 

Італійці надають перевагу переговорам віч-на-віч. Якщо представники Західної 

Європи зазвичай одразу ж розпочинають обговорення справи, то італійцям як 

представникам експресивної культури важливо якнайбільше дізнатися про 

свого партнера у неофіційній атмосфері
6
. 

Італійські підприємці надають велике значення тому, щоб переговори 

відбувалися між людьми, що займають приблизно рівне положення на своїх 

підприємствах, в діловому світі або суспільстві. Особливу відвертість для 

спілкування виявляють при налагодженні контактів дрібні італійські фірми. 

Італійці не особливо пунктуальні, але в ділових стосунках все ж слідують 

протоколу і зазвичай стежать за його дотриманням. Італійці високо цінують 

прояв з боку іноземців пошани та інтересу до їх батьківщини, що може 

створити сприятливу атмосферу на переговорах.  

Незважаючи на цю неоднорідність, існує багато норм і правил етикету, 

які поширені по всій Європі, а також особливостей, які є загальними для всього 

регіону. Римська імперія історично є джерелом європейської культури, а 

монарші родини, в яких, як правило, подружжя були представниками різних 

королівських будинків, а також знаті, з'явилися в історії Європи найбільш 

ефективним способом поширення духовно-культурних цінностей, що стали 

загальноприйнятими для всієї цієї частини Світу. Яскравим прикладом може 

послужити французька знать у Версалі, яка остаточно сформувала 

загальноприйнятий європейський етикет. 

При встановленні ділових контактів з арабськими партнерами 

обов'язково слід враховувати те, що їх етичні норми багато в чому відмінні від 

європейських. За своїми сутнісними ознаками арабська культура ділового 

спілкування є традиційно-колективістською, формально-ієрархічною, 

експресивною, поліхронною. У ній важливу роль відіграє мусульманська 

духовна, звичаєва традиція, яку потрібно хоча б у загальних рисах знати і 

поважати, оскільки це одна з передумов майбутнього ділового (бізнесового) 

успіху. Загалом вона орієнтована на встановлення доброзичливих стосунків із 

партнерами, а не на угоду. У більшості арабських країн угоди укладають за 

допомогою особистих стосунків (з членами родини, друзями, знайомими тощо), 

що араби називають словом "васта" (дружба, знайомство). Більшість сучасних 

бізнесменів-арабів володіє англійською мовою. Та, йдучи на переговори з ними, 

краще мати із собою перекладача. Ідучи у відрядження до арабських країн, не 

варто брати із собою немусульманські книги, оскільки вони можуть бути 

конфісковані на митниці. Істотними у налагодженні контактів з арабськими 
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бізнесменами є віковий і гендерний бар'єри. Бізнесмени із Саудівської Аравії, 

наприклад, не звикли бачити у бізнесі жінок. Тим, хто має намір зав'язати ділові 

стосунки в арабському світі, потрібно подбати, щоб представив їх майбутнім 

діловим партнерам саме чоловік, бажано літнього віку. При цьому не варто 

демонстративно, зверхньо показувати свої професійні здібності. 

На Сході існують своя культура і звичаї. Східний етикет є більш 

церемонним, ніж європейський, глибше йде корінням в минуле, у власні 

традиції та історію. Більшість країн Близького, Середнього та Далекого Сходу 

сформувалися на засадах стародавньої цивілізації і філософії світових релігій 

Сходу. Основою доктрини давньосхідної культури ділової взаємодії та 

комунікації є те, що окремо взята особистість не може впливати на хід 

світобудови. Тому найважливішим є "загальне" (країна, сім'я, родичі, 

суспільство тощо), а не "приватне" (людина, особистість, особисті інтереси, 

особиста свобода тощо).  

Стиль ведення ділових переговорів з китайськими партнерами 

відрізняється тривалістю - від декількох днів до декількох місяців. Це 

пояснюється тим, що китайці ніколи не приймають рішень без досконального 

вивчення всіх аспектів і наслідків передбачуваних угод. Весь життєвий уклад 

китайця будується на чітких нормах і правилах.  У китайській делегації, як 

правило, багато експертів. Вони можуть охоплювати різні області знань: 

фінанси, технічні питання і т.д. В результаті чисельність делегації виявляється 

досить великою. Особливої уваги вимагає комерційний етап переговорів. 

Китайські компанії володіють, як правило, досвідченими кадрами, добре 

підготовленими в комерційному відношенні. Вони збирають широку 

інформацію з ринкової кон‘юнктури. Китайці прагнуть, аби на переговорах 

партнери першими відкрили свої карти – висловили певну точку зору, зробили 

ключові пропозиції і так далі. Самі китайці роблять поступки зазвичай під 

кінець переговорів, після того, як оцінять можливості протилежної сторони. 

Китайський бізнес – кланово-родинний. Тому в цій країні надають важливе 

значення налагодженню дружніх, неформальних стосунків з іноземними 

партнерами. Китайські ділові люди надзвичайно цінують так званий «дух 

дружби», який створюють корпоративні вечірки, спільні екскурсії і т.д.  

Принципи ділових відносин японських підприємців істотно 

відрізняються від правил і норм ділового світу Заходу. Насамперед не схожий 

на західний підхід японців до зав'язування ділових відносин. Японці віддають 

перевагу проведенню особистих зустрічей телефонним переговорам. Причиною 

цього є те, що більшість діючих на національному ринку дрібних і середніх 

фірм ведуть свої справи японською мовою і контакти з ними вимагають 

перекладача. З іншого боку, обов'язковість японців припускає найбільш 

ретельне проведення переговорів, що стає неможливим при телефонному 

спілкуванні чи листуванні. Середні і дрібні японські підприємці 

використовують тільки особисті бесіди. Вся практика ділового спілкування в 

Японії багато в чому основана на граничній обов'язковості. Точність на 

переговорах - одна з найважливіших рис японського стилю проведення 

переговорів. Японці переконані, що успіх будь-якої домовленості 
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безпосередньо залежить від кількості годин, витрачених на її детальний 

розгляд. Переговори будуть починатися з обговорення питань, що не мають 

прямого відношення до предмета переговорів. За цей період японці 

намагаються максимально вивчити свого партнера, одержати додаткову 

інформацію про нього, перевірити його терпіння. Крім того, у рамках прийнятої 

в країні ідеології внутрішньо-фірмового керування японські колеги не можуть 

обійтися без консультацій і погоджень з керівництвом інших підрозділів і 

окремих співробітників своєї фірми, що також є одним з факторів, що 

знижують темп ведення переговорів. Існує тактика ведення ділової бесіди в 

Японії. На думку японських фахівців, для того, щоб успішно вести переговори, 

необхідно як мінімум наступне: добре знати себе і свого супротивника (тобто 

сильні і слабкі його сторони, реальні можливості); правильно оцінити зовнішні 

і внутрішні фактори, що впливають на переговори; чітко визначити можливість 

компромісів; поставити перед собою досяжні цілі. Такий підхід є досить 

правильним і універсальним, з огляду на той факт, що з японською стороною 

звичайно дуже важко вести переговори. Однак після досягнення угоди японці, 

як правило, скрупульозно виконують свої зобов'язання і того ж бажають від 

протилежної сторони. 

Кодекс ділової поведінки у корейських підприємців сильно відрізняється 

від західних стандартів, що змушує підприємців інших країн вважати корейців 

одними із найважчих ділових партнерів у світі. Найбільші труднощі, які 

приходиться переборювати в Кореї, - це бар'єр взаємного нерозуміння. 

Насамперед це пов'язано з мовним бар'єром - корейцям важко дається 

англійська мова, на якій ведуться переговори. Як і в Китаї, якщо хто-небудь із 

членів делегації киває головою, це не означає згоду; у багатьох випадках 

гордість і страх «втратити обличчя» просто не дозволяють виявити своє 

нерозуміння. Саме тому часті ситуації, коли сторони щиро переконані, що 

досягли домовленості, однак кожний розуміє її по-своєму, що і виявляється 

згодом. Ведення переговорів з корейцями утрудняє і той факт, що вони 

уникають абстрактних побудов і прагнуть до простих і конкретних категорій, 

логічної послідовності, чітких взаємозв'язків. При цьому необхідно приймати 

до уваги те, що корейцю важко виявити своє нерозуміння, відмовити 

співрозмовнику. Необхідно враховувати національну гордість і особливу 

вразливість корейців, тому що багато століть вони були гнобленою нацією. 

Саме тому вони так горді своїми сьогоднішніми економічними успіхами і 

болісно сприймають будь-яке зазіхання на своє достоїнство. 

У Кореї сильна традиційна конфуціанська мораль, відповідно до якої 

необхідно враховувати почуття іншого, відноситися до нього виходячи з його 

соціального статусу, поважати його права, бути щирим. Виходячи з цієї моралі, 

корейці дуже гостинні і улаштовують своїм гостям надзвичайно теплий 

прийом. Однак такий прийом зовсім не означає, що вони дуже зацікавлені в 

партнері - вони просто виявляють ввічливість. Якщо корейські підприємці 

виявлять цікавість до партнера, вони домагаються особистої зустрічі. Інші 

способи ведення переговорів не визнаються. Під час переговорів корейці (на 

відміну від японців) не схильні довго обговорювати другорядні моменти. Вони 
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скоріше прагнуть брати ініціативу відразу після того, як налагоджені 

взаємостосунки. Вони не переносять розмов загалом і готові обговорювати 

можливість партнерства при наявності конкретної, детально розробленої 

програми. Для успішного співробітництва з корейськими підприємцями 

необхідно уважно вивчати цю систему, пристосовуватися, уступаючи в 

другорядних питаннях і домагаючись поступок у головних
6
. 

Останнім часом цілий ряд факторів призводить до все зростаючого 

зацікавлення бізнесменів етичними питаннями. Для більшості людей стає 

очевидною, з одного боку, необхідність певної кодифікації етичних принципів 

сучасного світового бізнесу, а з іншого - неможливість використати для цієї 

ролі жодну, навіть достатньо розвинену релігійну чи культурну платформу 

внаслідок того, що жодна з таких платформ не має „культурної етичної 

монополії‖ на світовому рівні. Навіть незважаючи на глобалізацію і зростання 

зацікавлення світу в американській етиці підприємництва, що своїми коріннями 

сягає протестанської (зокрема, пуританської) етики. Тобто, сучасна етика 

бізнесу не може бути жодним моралізаторством чи проповідництвом, що, до-

речі, лише стимулює в ній розвиток справжніх філософських рис внаслідок 

потреби апелювати до „загальнолюдської раціональності‖, саме до того, що у 

філософії століттями називалося „людською природою‖, основою якої 

залишається раціональний початок і того, що, власне і об'єднує всіх людей 

незалежно від їхньої культурної приналежності
11, 12

. 

Візити туристичних операторів, дипломатів, які займаються 

туристичними контактами на вищому рівні є однією з основних форм 

дипломатичної діяльності. Візити сприяють розвиткові міжнародних зв‘язків, 

швидкому і авторитетному вирішенню гострих та складних питань 

міжнародного життя. Водночас вони є засобом реалізації багатьох інших форм 

дипломатичної діяльності - участь у міжнародних форумах, конгресах, 

конференціях, нарадах; у роботі міжнародних організацій; підготовка та 

укладання міжнародних договорів та угод тощо. При цьому слід розрізняти 

візити офіційних делегацій та візити дипломатичні, які є найважливішим 

засобом встановлення, підтримки та розвитку зв‘язків з представниками 

офіційних, ділових кіл країни перебування, а також з дипломатичним корпусом. 

Етична відповідальність  сприяє створенню нової компетенції, оскільки 

вона залучає членів організації до співробітництва, спонукає на орієнтацію на 

майбутнє, на цілісний підхід, стиль керівництва й краще підготовляє 

підприємство як до зовнішніх, так і внутрішніх змін. Так створюється довіра, 

поліпшується репутація, налагоджуються й зберігаються гарні відносини з 

різними зацікавленими групами, у т.ч. зі членами, клієнтами, партнерами, 

власниками, інвесторами організації, а також засобами масової інформації.  

Сучасний бізнес-етикет сприяє взаєморозумінню людей у процесі 

дипломатичного й ділового спілкування, забезпечує його доцільність і 

практичність. Також є гарантією прояву взаємоповаги суб'єктів спілкування. 

                                                 
11

 Баранівський В.Ф., Скворцова Т.Г. Етика бізнесу: Навч. посібник. – К.: Видавництво «Лицар», 2009. – 182 с. 
12

 Етика туризму[Електронний ресурс].http://tourlib.net/books_ukr/filotur 
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4.4. ЕЛЕКТРОННА СКЛАДОВА ПІДГОТОВКИ КОНКУРЕНТНИХ 

ФАХІВЦІВ У ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ 
*
 

 

Туризм сьогодні – це глобальний комп‘ютеризований бізнес, у якому 

беруть участь найбільші авіакомпанії, готельні ланцюги та туристичні 

корпорації всього світу. Сучасний туристичний продукт стає гнучкішим і 

індивідуальним, більш привабливим і доступним для споживача. Персональний 

комп‘ютер та Інтернет, їх доступність і надійність, сприяють проникненню в 

усі сфери суспільства нових інформаційних технологій. Ці технології є, 

можливо, першими в історії людства, що забезпечують зростання 

продуктивності у сфері послуг. Це спостерігається сьогодні і в туризмі. Адже 

туризм та інформація нероздільні: рішення про поїздку приймається на основі 

інформації; сам тур в момент покупки – теж тільки інформація; інформацією 

обмінюються сотні разів на день всі учасники туристичного ринку значить, 

потрібно вміти працювати з інформацією, збирати, обробляти і приймати на її 

основі єдино вірне рішення.  

Інформаційними технологіями в туризмі та розробкою інформаційних 

стандартів займається Асоціація Сприяння Туристським Технологіям, створена 

вперше на виставці МИТТ-2000. Місія Асоціації – підготувати учасників 

туристичного ринку до впровадження та ефективного використання сучасних 

засобів ведення бізнесу. Туризм в Україні – одна з найбільш перспективних і 

швидкозростаючих індустрій. Стримуючим фактором для бурхливого і якісного 

зростання є низька інформаційна грамотність та слабкі комунікації. Однак в 

Україні вже є готові рішення для успішного використання в туризмі з 

автоматизації бізнес процесів і підключення до мережі Інтернет. 

Використовуючи переваги комп‘ютерних технологій, сучасна туристична 

компанія, впевнено і успішно працює сьогодні, закладаючи фундамент 

завтрашнього процвітання.  

Становлення інформаційної культури як самостійного напряму в 

освітній  практиці вищої школи пов‘язане з усвідомленням фундаментальної 

ролі інформації в суспільному розвитку; збільшенням кількості інформації; 

інформатизації суспільства, розвитку інформаційної техніки і технологій. 

Входження людства в епоху інформаційного суспільства характеризується не 

лише стрімким розвитком телекомунікаційних систем та інформаційних 

технологій, а і створенням якісно нового інформаційного середовища 

життєдіяльності. Все більше людей виявляються залученими до інформаційної 

взаємодії не лише як пасивні споживачі, але і як виробники інформаційних 

ресурсів та послуг. Інформаційне середовище асоціюється з високими 

технологіями. В такому суспільстві людині потрібна здатність до творчості, 

зростає попит на знання. В масштабах всієї земної цивілізації виникає 

глобальне завдання – своєчасно підготувати людство до нових умов життя і 

професійної діяльності у високоавтоматизованому інформаційному середовищі, 

                                                 
*
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навчити їх самостійно діяти в цьому середовищі, ефективно використовувати 

його можливості і захищатись від негативних впливів.  

У сучасній науково-педагогічній літературі приділяється увага 

проблемі впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, 

зокрема, актуалізують її у своїх дослідженнях такі вчені як В. Безпалько, 

Н. Бєлікова, В. Биков, В. Глушков, І. Захарова, І. Зимня, М. Жалдак, 

Ю. Машбиць, Н. Морзе та ін. Сутність поняття «інформаційні технології» 

трактує ряд авторів: О. Буйницька, О. Грицунов, А. Дзюбенко, В. Трайнєв.  

Вiдповiдно до визнaчення, прийнятого ЮНЕСКО, iнформaцiйнa 

технологiя – це комплекс взaємозaлежних, нaукових, технологiчних, 

iнженерних дисциплiн, що вивчaють методи ефективної оргaнiзaцiї прaцi 

людей, зaйнятих опрaцювaнням i збереженням iнформaцiї; обчислювaльна 

технiка й методи оргaнiзaцiї та взaємодiї з людьми й виробничим 

устaткувaнням, прaктичнi додaтки, a тaкож пов‘язaнi з усiм цим соцiaльнi, 

економiчнi та культурнi проблеми
1
. 

Особливості використання інформаційних технологій в процесі 

підготовки фахівців з туризму аналізують у роботах вітчизняні і зарубіжні 

науковці, зокрема: М. Мальська, С. Мельниченко, М. Скопень, О. Олійник, 

В. Худо, Д. Боттерілл, П. Браун, С. Клейн та інші. Однак, питання організації 

інформаційного простору у навчально-виховному процесі бакалаврів з туризму 

розкрито не достатньо і потребує додаткового дослідження. 

Бурхливий розвиток комп'ютерної техніки та інформаційних технологій 

послужив поштовхом до розвитку суспільства, побудованому на використанні 

різноманітної інформації і отримав назву інформаційного суспільства. Ми 

погоджуємося з визначенням «інформаційне суспільство», яке подають автори  

«Великої енциклопедії», які тлумачать це поняття як «теоретичну концепцію 

постіндустріального суспільства, історичну фазу можливого еволюційного 

розвитку цивілізації, в якій інформація і знання продукуються в єдиному 

інформаційному просторі. Головними продуктами виробництва інформаційного 

суспільства мають стати інформація і знання» 
2
. 

На думку Ю. Буровицької, основними загальними кроками щодо 

впровадження інформаційних технологій у навчальний процес є: ознайомлення 

викладачів з інформаційними технологіями; підготовка технічних засобів для 

подальшої роботи; використання перспективних методів навчання; підготовка 

студентів
3
. Г. Козлакова зазначає, що на даний час у навчальному процесі 

інформаційно-комунікаційні технології розвиваються за наступними 

напрямками: 

1. Комп‘ютерні програми і системи навчання, які представляють 

собою: навчальні комп‘ютерні посібники; тестові та діагностичні програми і 

                                                 
1
 UNESCO. Computers and Education. Rapport on the Stanford Текст. – UNESCO Symposium. Annex 1. P.3 

2
 Великий енциклопедичний словник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.vedu.ru/bigencdic/. – 

Назва з екрану. 
3
 Буровицька Ю. М. Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах: алгоритм 

впровадження [Електронний ресурс] / Ю. М. Буровицька // Вісник Чернігівського національного педагогічного 

університету. Серія : Педагогічні науки. – 2016. – Вип. 133. – С. 23-26. – Режим доступу: http://nbuv.gоv.ua 

/UJRN/VchdpuP_2016_133_8. 
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системи навчання; тренінгові та імітаційні програми; спеціалізовані моделюючі 

лабораторні комплекси; бази даних; прикладні та інструментальні засоби; 

експертні системи. 

2. Системи на базі мультимедійних технологій. 

3. Інформаційні середовища на основі бази даних. 

4. Локальні та глобальні телекомунікаційні системи та мережі. 

5. Електронні бібліотеки. 

6. Інтелектуальні експертні системи, які спеціалізуються за певними 

галузями навчального процесу. 

7. Системи захисту інформації
4
. 

І. Роберт пропонує наступну класифікацію засобів інформаційних 

технологій за способом їх застосування у педагогічній діяльності:  

- використання як засіб навчання, що удосконалює процес 

викладання;  

- як інструмент пізнання навколишньої дійсності і самопізнання;  

- як засіб розвитку особистості студента;  

- як об‘єкт вивчення в рамках освоєння курсу інформатики;  

- як засіб інформаційно-методичного забезпечення і керування 

навчально-виховним процесом;  

- як засоби комунікацій;  

- як засіб автоматизації процесів обробки результатів експерименту 

та управління;  

- як засіб автоматизації процесів контролю, корекції, результатів 

навчальної діяльності, тестування і психодіагностики;  

- як засіб організації інтелектуального дозвілля
5
.  

Зміни виробничих зв‘язків і відносин, переосмислення ролі і впливу 

сучасних інформаційних технологій та соціально-економічний прогрес 

загалом, як зазначає Р. С. Гуревич, зумовлюють потребу встановлення 

особливостей розвитку інформаційної культури сучасної людини. Серед них 

науковець відзначає зростання впливу комп'ютерної грамотності на загальний 

рівень інформаційної культури особистості, необхідність володіння знаннями 

та вміннями використовувати нові інформаційні технології, яким надаються 

переваги, порівняно з традиційними способами роботи з інформацією
6
. 

На думку В. Т. Лозовецької, у професійній підготовці фахівців туризму 

та сфери обслуговування в нових умовах важливим є формування в нього 

здатності до адекватного сприйняття сучасних соціально-економічних змін на 

ринку послуг, належного реагування на вимоги і потреби споживача, 

опанування сучасними ринковими вартостями, усвідомленого сприйняття цілей 

                                                 
4
 Козлакова Г. О. Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес вищої школи: 

аналіз стану, проблеми, перспективи / Г. О. Козлакова, Т. В. Ковалюк // Вісник НТУУ«КПІ». Філософія. 

Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. – 2009. – № 3(27). – Ч.2. – С. 102–107. 
5
 Роберт И. В. Информационные технологии в науке и образовании / И. В. Роберт, П. И. Самойленко. – М., 

1998. – 178 с. 
6
 Гуревич Р. С. Інформаційно-телекомунікаційні технології в навчальному процесі та наукових дослідженнях : 

навчальний посібник для студентів педагогічних ВНЗ і слухачів інститутів післядипломної педагогічної освіти / 

Р. С. Гуревич, М. Ю. Кадемія. – Київ : Освіта України, 2006. – 366 с. 
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і мотивів професійної діяльності. Провідну роль у цьому відіграє опанування 

сучасними технологіями організації і надання послуг, вільне володіння 

кількома іноземними мовами та сучасними інформаційно-комунікаційними 

технологіями. «Вміле використання спеціальних інформаційних програм, 

Інтернету, електронної пошти сприяє розширенню інформаційного простору, 

ефективній професійній співпраці, налагодженню ділових контактів. 

Підготовка на таких засадах вимагає нових підходів у визначенні освітніх цілей 

і мотивів в організації та проектуванні психолого-педагогічних умов 

навчального процесу щодо формування творчої особистості, здатної до пошуку 

типових і нетипових розв‘язань складних завдань діяльності»
7
. 

Бурхливий розвиток туристської індустрії в останні десятиліття 

пов‘язаний з двома факторами: розвитком цивільної авіації та створенням 

комп‘ютерних систем бронювання. У свою чергу, збільшення числа авіаліній, 

літаків, а також зростання обсягів авіаперевезень закономірно призвели до 

необхідності створення та використання комп‘ютерних систем бронювання 

CRS (Computer Reservation System) – широко поширених у багатьох країнах, 

підключення до яких дозволяє туру – автоматизувати широкий набір своїх 

професійних функцій. 

Бронювання – резервування частини наявних ресурсів, засобів для їх 

подальшого використання в спеціальних цілях. Спочатку розвиток 

комп‘ютерних систем бронювання йшло шляхом установки терміналів в офісах 

самих авіакомпаній, перші термінали були встановлені в аеропортах і офісах 

авіакомпаній наприкінці 1960-х р.. Вони дозволяли агентам перевіряти розклад 

польотів, наявність посадочних місць та ціни зі своїх робочих місць, 

дозволяючи робити підтвердження замовлення при першому зверненні. До 

середини 1970-х рр. CRS використовувалися авіакомпаніями в приватному 

порядку, тобто кожна авіакомпанія повинна була мати свою власну працюючу 

систему. Дещо пізніше почалася установка терміналів бронювання в великих 

туристських агентствах. З появою таких систем тур агенти змогли здійснювати 

резервування авіаквитків в режимі реального часу в лічені секунди.  

Впровадження систем бронювання дозволило істотно скоротити час 

обслуговування клієнтів і забезпечити резервування в режимі on-line, знизити 

собівартість пропонованих послуг. Розвиток і широке розповсюдження 

комп‘ютерних систем резервування CRS здійснювалося, з одного боку, за 

рахунок збільшення числа послуг, а з іншого боку, за рахунок скорочення 

вартості електронних послуг бронювання і резервування. Розширення сфери 

діяльності відбувалося за всіма напрямками туристичного бізнесу, в тому числі 

проживання, розваги і т.д. Це призвело до створення глобальних розподільних 

систем – GDS.  

На додаток до можливостей електронного сервісу при бронюванні місць 

для транспортування авіапасажирів, ці системи дозволяють резервувати місця в 

готелях, брати напрокат автомобілі, здійснювати обмін валюти, виробляти 

                                                 
7
 Лозовецька В. Т. Психолого-педагогічні умови професійного саморозвитку фахівця сфери туризму в сучасних 

умовах праці / Валентина Лозовецька // Туристична освіта в Україні : проблеми і перспективи : зб. наук. праць / 

заг. ред. В. Т. Лозовецької. – Вип. 2. – Львів, 2010. – С. 3-9. 
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замовлення квитків на розважальні та спортивні програми тощо. На початку 90-

х рр. XX ст. з‘явилися IDS (Інтернет-системи бронювання), також відомі як 

ADS (альтернативні системи бронювання), які надають послуги з бронювання 

туристичних послуг приватним клієнтам. Заходячи на будь-який з порталів 

ADS, клієнт може самостійно вибрати потрібний йому готель і тип номера на 

певні дати, забронювати розміщення в режимі реального часу і отримати 

моментальне підтвердження про бронювання на свою електронну скриньку. На 

сьогоднішній день існують тисячі подібних сайтів, серед них: Expedia.com 

(www.expedia.com), Orbitz.com (www.orbitz.com), HRS.com (www.hrs.com), 

Travelocity.com (www.travelocity.com), Hotels.com (http://hotels.com), 

Priceline.com (www.priceline.com). 

Термін «сервер» зазвичай має на увазі програму, яка виконує запити. 

Також сервер – це комп‘ютер в мережі, що надає свої послуги іншим 

користувачам. Для визначення функції сервера додається слово, призначення, 

що пояснює його. Наприклад, файловий сервер, WEB-сервер, поштовий сервер, 

SQL- сервер і так далі. Клієнт передає запити, а сервер їх виконує. Сучасні ОС є 

універсальними, тобто під їх управліннням можуть виконуватися будь-які 

програми – і працюючи автономно, і взаємодіяти з іншою програмою в якості 

клієнта, і програми-сервера. На відміну від звичайних програм, які 

запускаються, виконують певне завдання і закінчують роботу, програма-сервер 

запускається заздалегідь і знаходиться в пасивному стані очікування запиту.  

Файл-серверами називаються сервери, ресурсом яких, що розділяється, є 

дискова пам‘ять (чи файли, що зберігаються на жорсткому диску). Між 

клієнтом і сервером відбувається обмін інформацією. При цьому зазвичай для 

зміни одного байта (наприклад, ознака «зайнятий номер або ні») необхідно 

прочитати значно більший об‘єм інформації, змінити цей один байт і знову 

записати інформацію на диск. Файл-серверні рішення можуть бути застосовані 

тільки у високошвидкісних мережах при обмеженій кількості (8-16) одночасно 

працюючих клієнтських застосувань. 

SQL (Structured Query Language, мова структурованих запитів) – 

спеціалізована мова управління запитами до БД, має статус міжнародного 

технологічного стандарту. Технологія «клієнт-сервер» відрізняється тим, що 

між базою даних і клієнтом знаходиться посередник – SQL-сервер. SQL-сервер 

– це програма, яка здатна отримувати від програм-клієнтів запити, 

сформульовані на мові SQL і результати їх виконання відправляти назад 

клієнтові. Туристський бізнес, будучи однією з найдинамічніших сфер 

економіки, є насиченою інформаційною галуззю. Іншими словами, збір, 

зберігання, обробка і передача актуальної інформації є найважливішою і 

необхіднішою умовою функціонування будь-якого туристського підприємства. 

Успіх бізнесу деяких галузей економіки безпосередньо залежить від швидкості 

передачі і обміну інформацією, від її актуальності, своєчасності отримання, 

адекватності і повноти. У зв‘язку з цим успішний розвиток туристського 

бізнесу припускає широке використання новітніх технологій як в області 

створення турпродукту, так і його просування на ринок послуг. На сьогодні в 

туризмі активно використовуються глобальні комп‘ютерні системи 

http://www.orbitz.com/
http://www.priceline.com/
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резервування, інтегровані комунікаційні мережі, системи мультимедіа, Smart 

Cards, інформаційні системи менеджменту та ін. Перелічені вище інформаційні 

технології використовуються з різною мірою активності і мають неоднакове 

поширення. Відрізняється також міра їх впливу на розвиток туристської 

індустрії. 

Вплив інформаційних технологій на туризм відчувається на різних 

стадіях створення і просування турпродукту. Найбільшими зарубіжними 

системами бронювання є: Amadeus, Galileo, Worldspan, Sabre, Trust, SRS 

(Steingerberger Reservation Service), Utell, Start (Рис.1.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Провідні бронювальні системи 
 

AMADEUS (www.amadeus.com, www.amadeus.net) – це провідна 

міжнародна Глобальна Розподільча Система, що надає в режимі реального часу 

повний доступ до ресурсів провайдерів туристичних послуг (авіакомпаній, 

готелів, компаній з прокату автомобілів) і забезпечує розподіл цих ресурсів 

серед туристичних агентств
8
.  

Сьогодні Amadeus пропонує своїм клієнтам можливість в режимі 

реального часу бронювати: 

• квитки на рейси 478 авіакомпаній і переглядати розклад рейсів 718 

авіакомпаній світу;  

• автомобілі в оренду в 36 000 офісів 25 компаній з прокату автомобілів 

у всьому світі; 

• готельні номери по 80185 готелях, що дозволяє агенту запропонувати 

своїм клієнтам широкий вибір готельних номерів по їх типах та розцінках і 

підтверджене бронювання, яке гарантуватиме незмінність ціни, за якою було 

бронювання. Система Amadeus працює в 195 країнах світу. 

Система Amadeus є однією з найбільших комп‘ютерних систем 

бронювання в Україні. Компанія «Amadeus Ukraine» 

(http://www.amadeus.com/ua) – офіційний представник GTD AMADEUS в 

Україні. 

                                                 
8
 Амадеус. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.amadeus.com/web/amadeus/ru_UA 

http://www.amadeus.com/ua
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Таблиця 1 – Система Amadeus в цифрах 
Країни 195 

Авіакомпанії 693 

Страхові фірми 116 

Круїзні і паромні компанії Більше 50 

Туроператори 206 

Готелі Більше 87000 

Компанії оренди автомобілів 30 

Залізнодорожні оператори 102 

 

Система Galileo – одна з провідних CRS в світі. Сервіс мережі дозволяє 

забезпечувати туриста та турагента інформацією про туристських продуктах і 

послугах, передбачає автоматизацію як самого процесу бронювання 

авіаквитків, так і замовлення додаткових послуг, прямий обмін 

повідомленнями. Більше 80 найбільших готельних компаній, таких, як 

Raddison, Hilton, Holidays, пов‘язані з мережею і дозволяють турагентам 

бронювати готельні місця. Існують два варіанти підключення до системи: 

стаціонарне і через Інтернет. 

Galileo International надає можливість турагентам в більш ніж в 47 000 

точках продажу в 116 країнах світу отримувати доступ до інформації за 

розкладом і тарифами, наявності вільних місць, а також бронювати 

авіаперевезення, номери в готелях, автомобілі, круїзи і виписувати квитки.  

Worldspan – інформаційна система, що здійснює резервування головним 

чином на авіатранспорті (487 авіакомпаній), а також у готелях (50 тис. готелів і 

216 готельних мереж), екскурсійних бюро, театрах та інших підприємствах 

культури, компаніях по здачі в оренду автомобілів (45 основних фірм прокату). 

Worldspan дозволяє також отримати всю необхідну довідкову інформацію, 

пов‘язану з подорожами і туризмом. В даний час системою користуються 

більше 25 тис. туристських фірм по всьому світу. 

На сьогоднішній день Worldspan забезпечує надійний і стійкий зв‘язок з 

базою даних компанії через два варіанти підключення. Перший варіант – це 

виділений канал зв‘язку British Telecom, що передбачає в якості умови 

підключення щомісячне бронювання 400 сегментів. Другий варіант – Worldspan 

Net, є повним функціональним аналогом стаціонарної версії, але в якості каналу 

зв‘язку він використовує Інтернет. Це підключення доцільно для малих і 

середніх туристських фірм, що мають невеликий об‘єм бронювання. 

Система Sabre забезпечує резервування авіа і залізничних квитків, місць 

в готелях і ін.. Діяльність компанії охоплює 112 країн, більше 50 000 турагенств 

і обробляє 37% від світового обсягу авіабронювань. На сьогоднішній день 

користувачам пропонується кілька варіантів підключення до системи: Planet 

Sabre, Turbo Sabre, Net Platform.  

SRS – всесвітньо відома розподільна система реального часу, яка може 

обмінюватися даними з усіма GDS: Amadeus, Sabre і Galileo. SRS пропонує 

спеціальні засоби для бронювання і готелів, що надають інформацію про 

можливості проведення телеконференцій і про наявність аудіо- та 



331 

 

відеообладнання. Незважаючи на спеціалізацію в бронюванні місць в готелях, 

SRS пов‘язана з 330 тис. терміналів авіакомпаній в усьому світі. 

Utell – система резервування і маркетингових послуг, яка пов'язана з 

11 000 тис. готелів в 130 країнах. Доступ до системи можливий в режимі 

онлайн, через турагенства і по телефону. Хоча резервування номерів є 

основною спеціалізацією Utell, вона взаємодіє з усіма GDS авіакомпаніями, що 

налічують до 500 тис. терміналів на всіх континентах. Utell оснащена 

навчальними програмами для підготовки штату готелів, що входять в 

спеціалізований пакет Utell Connect. Є також два додаткових програмних 

додатку у складі Utell: Paytell, Paycom. Перше з них надає можливість агентам 

отримувати повну передоплату за розміщення клієнта. Друге дозволяє готелям 

виплачувати турагентам комісійні електронним шляхом по мережах з будь-

якого місця в місцевій валюті турагента. 

Онлайновий туризм стає одним з найефективніших вертикальних 

ринків, де 64% угод здійснюються через Інтернет, тоді як в інших галузях цей 

показник складає від 30 до 40%. Широко використовуються корпоративні 

системи бронювання через Інтернет. Провідні українські туроператори – лідери 

ринку, такі як Anex Tur, TEZ TOUR, Галопом по Європі та ін., вже не перший 

рік використовують системи взаємодії «туроператор – турагент» (В2В). Нині 

активно заявляє про себе Автоматизована Система Оперативного Бронювання 

(АСОБ), що має значні перспективи у галузі туризму. Отримали широке 

поширення тиражовані рішення, коли системи внутрішньоофісної автоматизації 

інтегруються з корпоративним сайтом компанії (наприклад, програмні 

комплекси, розроблені компаніями «Мегатек» і «САМО-Софт»). В результаті 

незалежні турагентства успішно конкурують з мережевими структурами. 

Активно просуваються в Інтернеті глобальні системи бронювання (GDS) 

туристських послуг. Практично усі ведучі GDS – Amadeus, Galileo, Wordspan і 

інші – надають інтернет-інтерфейс до своїх баз даних. 

Таким чином, Інтернет і електронна комерція використовуються 

практично в усіх основних бізнес-процесах усередині туристської компанії, 

починаючи від пошуку і залучення клієнтів, закінчуючи формуванням 

турпродукту в якості комунікаційного та маркетингового інструменту. 

Можна виділити наступні види Інтернет-ресурсів електронної комерції. 

Значна кількість турфірм має подібний ресурс, на якому публікуються 

телефони, адреси офісів, загальна інформація про фірму, основних послугах та 

ін. Іноді такі ресурси забезпечують засобами зворотного зв‘язку – формами для 

заповнення заявок. Такі ресурси не відносяться до систем «Електроної 

комерції», проте при правильній індексації в пошукових машинах, реєстрації в 

рейтингах і каталогах, проведенні рекламних кампаній в Інтернеті ці ресурси 

можуть сприяти збільшенню продажів агентства. 

Електронний каталог дозволяє через спеціалізовані пошукові форми 

отримувати усю необхідну інформацію про необхідні послуги. Такі ресурси, як 

правило, підключені до власних або зовнішніх баз цих об‘єктів розміщення, до 

транспортних розподільних або інвентарних систем. Електронний склад 

дозволяє споживачеві здійснити пошук по базах даних фірми, а також 
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бронювати замовлений продукт на деякий час. Впродовж часу бронювання 

продавець і покупець повинні домовитися off-line про способи оплати і 

доставки. Електронний магазин дозволяє сплатити «вибраний товар» 

безпосередньо через систему і далі тільки дочекатися доставки або заїхати за 

квитками, путівками, ваучерами в офіс продавця. Електронний магазин повного 

циклу дозволяє знайти і сплатити послугу, а також отримати усі необхідні 

документи, не відходячи від комп‘ютера. Для цього система повинна дозволяти 

«підписати» договір і виписати прямо з системи ваучер. Інтегрований 

електронний магазин повного циклу дозволяє у одному замовленні придбати 

цілу сукупність взаємозв‘язаних сервісів: переліт (як регулярний, так і 

чартерний), проїзд залізницею, розміщення, трансферт, екскурсії, лікувальні 

процедури, відвідування ресторанів, театрів і т. д. 

У основі будь-якої комерційної діяльності лежить маркетинг – система 

управління виробничо-збутовою діяльністю фірми, орієнтована на отримання 

прибутку за допомогою активного впливу на ринкові умови і процеси. 

Основними завданнями маркетингу є: з‘ясувати поточний стан фірми, 

розробити плани на майбутнє, визначити шляхи здійснення цих планів. З точки 

зору фахівців з e-commerce, перераховані завдання зводяться до наступного 

набору елементарних операцій: 

o під час проведення ринкових досліджень; 

o під час просування товарів; 

o під час реалізації товарів. 

 
Рис. 2. Варіанти використання Інтернету при вирішенні завдань маркетингу 

 

Серед перерахованих послуг особливе місце по своїх можливостях 

займають створення і ведення (експлуатація) web-представництва фірми. Web- 

представництво – це інформаційне представництво компанії в мережі; 

віртуальний офіс, де відвідувач знайде інформацію про компанії, форми для 

оформлення замовлень, можливість здійснення електронних платежів, онлайн-

консультації, підписку на розсилки і інші сервіси для ведення бізнесу. 

Виходячи із загальних завдань комерційної діяльності в Інтернеті, web-

представництво фірми може бути використано в наступних цілях: 

 Web присутності в Інтернеті; 

 Web для інформування клієнтів про готові товари і послуги; 

 Web для просування товарів і послуг; 
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 Web із зворотним зв‘язком для вивчення думок покупців, фахівців 

оптової і роздрібної торгівлі, промисловості; 

 дослідницький Web і Web віртуального співтовариства фірми для 

вивчення ринків; 

 Web електронної комерції для прийому від клієнтів заявок на 

товари і послуги, оплати і доставки товарів і послуг; 

 Web сервісного і гарантійного обслуговування клієнтів; 

 Web внутрішньофірмового навчання співробітників; 

 Web спільної реалізації проектів.  

 
Рис. 3. Замовлення послуг 

 

Замовлення по телефону. Після вибору товару на сайті, як на 

електронній вітрині, покупець повинен зателефонувати і зробити замовлення. 

Саме так торгують більшість віртуальних магазинів в Інтернеті. При цьому 

використовується попередня оплата або по факту доставки. Недоліки – низька 

швидкість оплати і малі об‘єми торгових операцій віртуальних магазинів. 

Замовлення на сайті (рис.4.). Вимагає зазвичай прогресивніших способів 

оплати товару або послуги. Вибравши товар/послугу і замовивши їх на сайті, 

клієнт повинен їх сплатити. Основний варіант оплати – через кредитну карту. 

Способи оплати за допомогою кредитної карти так чи інакше пов‘язані з 

необхідністю повідомлення її номера. Повідомлення незашифрованого номера 

своєї кредитної картки зазвичай називається обміном відкритим текстом. 

Сьогодні це основний спосіб розрахунків в США, хоча він приводить до 

грошових втрат, пов‘язаних з перехопленням інформації про номери кредитних 

карток. Тому стали застосовуватися різні методи захисту інформації: 

1. Передача інформації про кредитну картку окремо від замовлення 

наприклад по телефону (простий спосіб); 

2. Передача через Інтернет з використанням систем шифрування 

інформації; 

3. Використання системи посвідчень – спеціальних захищених 

протоколів, що засвідчують покупця і продавця (цифрових сертифікатів і 

цифрового підпису). Електронний сертифікат представляє собою цифровий 

документ, який зв‘язує відкритий ключ з певним користувачем або додатком. 

Для завірення електронного сертифікату використовується електронний 

цифровий підпис (ЕЦП) довіреного центру – Центру сертифікації (ЦС). 

Цифровий підпис дозволяє перевірити достовірність особи відправника: вона 

ґрунтується на використанні особистого ключа автора повідомлення і 

забезпечує найвищий рівень збереження інформації. 
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Рис. 4. Замовлення туру на сайті 

 

До найбільш поширених механізмів, які покликані забезпечити безпеку 

проведення електронних платежів через Інтернет відносяться: 

 протокол SSL (Secure Socket Layer), забезпечує шифрування 

передаваних через Інтернет даних; 

 стандарт SET (Secure Electronic Transactions), розроблений 

компаніями Visa і MasterCard і забезпечує безпеку здійснення угод за 

допомогою  пластикових карт. 

Найзручнішим засобом розрахунків між інтернет-підприємцями і їх 

клієнтами, задіяними у сфері електронної комерції є електронні гроші. 

Електронні гроші – це аналог звичайної пластикової кредитної картки. 

Проте банкоматом тут стає комп‘ютер, сполучений з сервером (терміналом) тієї 

або іншої платіжної системи, а роль кредитки – інтернет-гаманець (спеціальна 

програма, встановлена на комп‘ютері або файл сертифікату, якщо 

використовується web-інтерфейс). Пін-кодом використовуватимуться логін і 

пароль в платіжній системі. 

Простота в освоєнні і використанні, низька комісія, практично миттєвий 

процес обміну сумами між контрагентами, надійність, зручність, безліч 

додаткових сервісів, оперативна служба підтримки, висока ліквідність, широке 

поширення в Мережі і, в деяких випадках, можливість анонімного 

використання платіжної системи – усе це робить електронні гроші 

найзручнішими, перспективнішими і найбільш прийнятним засобом 

фінансових розрахунків для інтернет-підприємців всього світу. 

Цифрові гроші з використанням смарт-карт. Сьогодні прообраз смарт-

карти використовується для розрахунку звичайними грошима у вигляді 

дебетової картки, на яку заноситься інформація про списання грошей. Сучасна 

смарт-карта – це мікрокомп‘ютер з пам‘яттю, процесором і програмним 

забезпеченням. 

Туристичні послуги включають обмін інформацією і платежами. Для e-

commerce найбільше значення мають електронні платежі. Електронний платіж 

(e-payment) – це оплата покупок за допомогою електронних засобів (рис.5.). 

На сьогодні існують такі основні типи електронних платіжних систем: 

 системи інтернет-банкінгу – це спеціальні служби, призначені для 

управління Вашим банківським рахунком. Такі системи дозволяють передавати 
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інформацію про стан Вашого рахунку, отримувати виписку за операціями, 

переказувати кошти на інші рахунки і так далі; 

 системи платежів за допомогою кредитних карт дозволяють 

проводити тільки зняття грошей з картки, чого досить для оплати товару в 

інтернет-магазині, але замало для повноцінної електронної комерції. 

Однин з найбільш поширених напрямів використання мультимедійних 

технологій в галузі туризму – це створення і використання енциклопедичних, 

довідкових та рекламних дисків. Багато підприємств сфери туризму, 

найчастіше музеї, турфірми і готелі, створюють свої власні диски, що містять 

довідково-інформаційну та рекламну інформацію. Електронні каталоги з 

туризму та готельного бізнесу активно випускаються і використовуються в 

Україні і за кордоном. Серед них найбільш відомі наступні: міжнародний 

готельний каталог Hotel Guide (www.hotelguide.com), Flight Guide 

(www.flightguide.com), сервіс бронювання готелів HRS (www.hrs.com), каталог 

готелів та аеропортів Business Travel Planner  (www.btp24.com) та ін. Багато 

каталогів мають Інтернет- варіант, який підтримує функції бронювання 

авіаквитків і місць у готелях. Пошукова система диска забезпечує вибір готелю 

по різних критеріях, в тому числі по розташуванню, категорії, типу номера, 

сервісу, цінах та ін. 

 
Рис. 5. WebMoney – cистема електронних платежів 

 

Дизайн сайту – це художнє оформлення сайту. Дизайн впливає на 

відчуття користувача сайту, на запам‘ятовування користувачем сайту і на 

зручність користувача при роботі з вашим інформаційним ресурсом. Дизайн 

повинен виділяти ваш сайт із загальної маси, направляти (дозволяючи 

користувачам зосереджуватися на взаємодії з елементами сайту) і захоплювати 

(роблячи загальне розташування елементів сторінки більш зручним і 

привабливим). Основні елементи дизайну сайту – колір, графіка, критичні 

елементи сторінки. 

Зміст сайту (контент) – це інформаційне наповнення сайту; те, заради 

чого користувач приходить на сайт. 

Зміст повинен бути: 

• актуальним (інформація про тури минулого року навряд чи зацікавить 

відвідувачів сайту); 

• повним (користувач повинен мати можливість отримати повну 

інформацію про компанію, продукт або послугу, процес покупки); 
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• унікальним (дуже часто буває, що інформація на сайтах повторюється 

один в один, користувач просто не зможе відрізнити такі сайти один від 

одного). 

Якщо ви розміщуєте на сайті новини або тури, вони повинні бути 

обов‘язково з зазначенням дати розміщення, щоб користувачі знали, що 

інформація на сайті постійно оновлюється. 

Для розробки сайтів призначені спеціальні програми, серед яких 

найбільш відомі Adobe Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Microsoft Office 

SharePoint Designer і Microsoft Expression Web. 

Ще одна складова підготовки фахівців для визначення туристичної 

дестинації – географічна інформаційна система. Геоінформаційна система (ГІС) – 

набір апаратних і програмних інструментів, що використовуються для введення, 

зберігання, маніпулювання, аналізу і відображення просторової (географічної) 

інформації. 

Технологія ГІС об‘єднує традиційні операції роботи з базами даних, такі як 

запит і статистичний аналіз, з перевагами повноцінної візуалізації і географічного 

(просторового) аналізу, які надає карта. Ці можливості відрізняють ГІС від інших 

інформаційних систем і забезпечують унікальні можливості для її застосування в 

широкому спектрі завдань, пов‘язаних з аналізом і прогнозом явищ і подій 

навколишнього світу, з плануванням стратегічних рішень. Технологію 

застосовують практично у всіх сферах людської діяльності – будь то аналіз таких 

глобальних проблем як перенаселення, забруднення території, природні 

катастрофи, так і рішення приватних завдань, таких як пошук найкращого 

маршруту між пунктами, різні муніципальні завдання. Функціональними 

складовими ГІС як програмно-технічного комплексу є: дані; програмне 

забезпечення; апаратне забезпечення; персонал; функціональні можливості
9
. 

Джерелами даних для ГІС є: 

• існуючі карти ; 

• геодезичні дані точного вимірювання координат і метричної інформації; 

• поверхні: повітряні, наземні, підземні, водні, космічні; 

• аерокосмічна фотозйомка та сканування, стереофото-зйомка. 

Апаратне забезпечення ГІС – комп‘ютер, на якому працює ГІС, а також 

засоби введення/виводу (сканери, GPS-приймачі, принтери і т.д.). ГІС можуть 

працювати на різних типах комп‘ютерних платформ, від централізованих серверів 

до окремих або пов‘язаних мережею персональних комп‘ютерів (ПК). 

Персоналом ГІС є як технічні фахівці, які розробляють і підтримують 

систему, створюють і підтримують в актуальному вигляді дані, так і безпосередні 

користувачі. Функціональні можливості ГІС – методологічний і алгоритмічний 

апарат, закладений в ГІС. Сучасні ГІС включають засоби розробки, що дозволяють 

нарощувати функціональність і перетворювати універсальні ГІС в спеціалізовані 

системи для конкретних галузей, сфер знання, виробничих колективів. 

Основні функції ГІС: 

                                                 
9
 Світличний О. О. Основи геоінформатики: Навчальний посібник / За заг. Ред. О. О. Світличного. – Суми: ВТД 

«Університетська книга», 2006. – С.17-18.   
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• функції автоматизованого картографування повинні забезпечувати роботу 

з просторовими даними ГІС з метою їх відбору, відновлення і перетворення для 

виробництва високоякісних карт зображень; 

• функції просторового аналізу повинні забезпечувати спільне використання 

та обробку картографічних та атрибутивних даних в інтересах створення похідних 

картографічних даних; 

• функції управління даними повинні забезпечувати роботу з 

атрибутивними даними ГІС з метою їх відбору, відновлення і перетворення для 

виробництва стандартних і робочих звітів. 

Структура ГІС представлена наступними підсистемами: 

• підсистема збору, підготовки і введення даних (збирає і проводить 

попередню обробку даних з різних джерел; завдання цієї підсистеми – формування 

баз географічних і атрибутивних даних ГІС); 

• підсистема зберігання, оновлення та управління даними (організовує 

просторові дані з метою їх вибірки, відновлення, редагування та зберігання; 

завдання цієї підсистеми – організація зберігання даних, забезпечення їх 

редагування та оновлення, обслуговування запитів на інформаційний пошук, що 

надходять в систему); 

• підсистема обробки, моделювання та аналізу даних (виконує різні операції 

на основі даних, групує і розділяє їх, встановлює параметри та обмеження, виконує 

моделюють функції; завдання цієї підсистеми – організація обробки даних, 

забезпечення процедур їх перетворення, математичного моделювання та 

сполученого аналізу); 

• підсистема контролю, візуалізації та виведення даних (відображає дані в 

табличній, діаграмній або картографічній формі; завдання цієї підсистеми – 

генерація та оформлення результатів роботи системи в вигляді карт, графічних 

зображень, таблиць, текстів на різних носіях). 

На сьогоднішній день основними сферами застосування ГІС-технологій є: 

• картографія та інженерна геодезія (створення та оновлення карт і планів); 

• управління інженерними мережами та комунікаціями; 

• управління охороною (екологія ) і розробкою природних ресурсів; 

• управління підприємствами та бізнесом; 

• управління територіями; 

• просторова навігація; 

• інформаційна комунікація в соціумі.  

Туризм тісно пов‘язаний з просторово-орієнтованими об‘єктами. 

Геоінформаційні технології використовуються менеджерами туризму для 

вирішення задач відображення туристичної привабливості регіону або окремих 

туристичних/екскурсійних маршрутів; аналізу різних аспектів розвитку області в 

окремих регіонах або державах; оптимізації фінансових і трудових ресурсів, 

задіяних у туристичній галузі; мінімізації ризику для життя, здоров‘я людей чи 

довкілля і т.д. 

ГІС-технології надають наступні можливості в галузі туризму: 

• інструменти пошуку та перегляду розміщення туристичних об‘єктів на 

електронній карті; 
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• інструментальні засоби внесення або коригування інформації щодо 

об‘єктів туризму; 

• створення пов‘язаної довідкової інформації щодо об‘єктів туризму на 

електронній карті; 

• проведення аналізу узагальнених характеристик або концентрації окремих 

об‘єктів у межах обраного фрагмента електронної карти; 

• друк фрагментів карти (рис. 6.). 

 
Рис.6. Фрагмент карти м.Луцька з супутника 

 

ГІС-технології тісно пов‘язані з GPS. Супутникова навігаційна система 

GPS (Global Positioning System) або Глобальна система позиціонування 

(місцезнаходження) складається з мережі супутників, які в безперервному 

режимі посилають електромагнітні сигнали на Землю. Використовуючи 

спеціальний приймач такого випромінювання, що вимірює відстань до 

супутників, можна з встановленою точністю (від декількох десятків кілометрів 

до декількох міліметрів) визначити місце розташування об‘єкта на земній 

поверхні. GPS була створена на замовлення Міністерства Оборони США в 

1969 р. і спочатку складалася з 24 супутників, що обертаються по 6 кругових 

орбітах на висоті близько 20,2 км над рівнем моря, і мережі спеціальних 

наземних станцій спостереження. Супутники передають на Землю сигнали 

малої потужності, але її цілком достатньо для місцезнаходження будь-якого 

об‘єкта. Ця чудова система обійшлася США в 12 млрд. доларів. У 1980-х 

систему відкрили для цивільного використання. Система GPS працює при будь-

яких погодних умовах по всьому світу 24 години на добу. За користування 

послугами системи GPS не стягується ні абонентська плата, ні плата за 

підключення: все, що потрібно для користування системою GPS – це придбати 

GPS-приймач. В даний час використовуються GPS-приймачі, розмір яких 

можна порівняти з розміром стільникового телефону, а вага становить кілька 

сотень грамів. При цьому GPS-приймач повідомляє користувачеві не тільки 

координати знаходження (широта і довгота), але і відображає місце 

розташування на електронній карті поряд з містами, транспортними 

магістралями і багатьма іншими об'єктами. GPS використовується не лише на 

землі, але також на морі і в повітрі. GPS допомагають всюди, за винятком тих 

місць, де неможливо приймати сигнал (печери, шахти, порожнини). В наш час 
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GPS навігація влаштована у мобільні телефони і планшети. В Україні створені 

ГІС туристичних атракцій (об‘єктів туристичного відвідування) на територію м. 

Чортків Тернопільської обл., м. Кам‘янець-Подільський Хмельницької обл., м. 

Херсон і м. Генічеськ Херсонської обл., а також Київської та Житомирської 

областей (рис.7.). 

 
Рис. 7. Вигляд сайту з віртуальною екскурсією 

 

Інформаційна компонента ГІС складається з географічних даних і 

туристичних атракцій (пам‘ятки, музеї, театри, церкви) та об‘єктів туристичної 

інфраструктури (готелі, заклади харчування, транспорт, лікарні, аптеки, органи 

управління тощо) з можливістю детальної довідникової інформації по цим 

об‘єктам. Завдяки використанню космічних зображень високого розрізнення 

місцевість легше «впізнається» та сприймається природно.  

Використання космічних знімків, разом з географічними даними, дає 

змогу отримувати найбільш об‘єктивну інформацію про сучасний стан 

місцевості та зміни, що відбулися, а також під час маршруту приймати більш 

обґрунтовані рішення в орієнтуванні. Збір інформації, що становить основу 

довідкової бази даних, проводився з різних джерел, в тому числі з друкованих 

видань, ресурсів Інтернет та вивчення об‘єктів на місцевості й уточнення їх 

місце знаходження. Інформація розбита по тематичних категоріях, у кожній з 

яких представлені декілька шарів з можливістю ідентифікації об‘єкта й 

одержання додаткової інформації з нього. Використання GPS в туризмі 

дозволяє точно визначити координати і розташування туристичних об‘єктів. 

Таким чином, розвиток інформаційних технологій спонукає навчальні 

заклади до формування у студентів уміння вчитися, добувати інформацію і 

використовувати її у своїй професійній діяльності. На нашу думку, найбільш 

перспективними напрямками у підвищення якості професійної підготовки 

фахівців з туризму є: практично-орієнтований підхід до навчання, який 

забезпечує використання у навчанні підприємницької бази спеціальності; 

заглиблення у виробниче середовище на базі вищого навчального закладу, за 

рахунок функціонування спеціалізованих кабінетів; залучення практиків-

фахівців у викладанні основних дисциплін спеціальності; зв‘язок практики з 

професійно-орієнтованими навчальними дисциплінами; створення 

інформаційної бази спеціальності, яка відповідає сучасним вимогам. 
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