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Туризм і рекреація: наука, освіта, практика 

 

Тематичні напрями роботи конференції:  

1. Ресурсна складова розвитку сучасного туризму.  

2. Краєзнавчі дослідження в туризмі. 

3. Туризм і готельно-ресторанна справа: пріоритети та напрями 

розвитку.  

4. Економіка сучасного регіонального та міжнародного туризму.  

5. Туризм без кордонів, екологія, мандри. 
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1. РЕСУРСНА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ТУРИЗМУ 

 

УДК [338.486:004]:338.48-6:338.483.1(045) 
Горбанець С. Ю., Пасєка С.Р. 

Черкаський національний університет 

 ім. Богдана Хмельницького  

apaseka@ukr.net 

 

ТУРИСТИЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЯК ІНСТРУМЕНТ 

ПРОМОЦІЇ ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

 

Стрімкий розвиток туризму у світі та Україні стимулює державні органи 

влади використовувати усі можливості для покращення управління цим 

процесом з метою залучення більшої кількості туристів. У розвинених країнах 

створена та успішно функціонує розгалужена мережа закладів туристичної 

інфраструктури, яка включає інформаційні центри. Через такі заклади туристи, 

які відвідують певну дестинацію, отримують необхідну їм інформацію про 

місце перебування.  

Процес організації та діяльності вітчизняних туристично-інформаційних 

центрів (ТІЦ) ще не достатньо висвітлений у вітчизняній науковій літературі, 

тому дослідження сутності та основних завдань функціонування ТІЦ є сьогодні 

актуальним завданням для науковців та практиків. 

Туристично-інформаційний центр (ТІЦ) – це місце де надається 

інформація про туристично-рекреаційні можливості, в тому числі місця, 

ресурси обраного туристами регіону [1], це система, яка надає можливість 

мешканцям регіону отримувати будь-яку інформацію, яка буде корисною та 

привабливою для туристів. 

І.Л. Семичастний вважає, що: «туристично-інформаційний центр – це 

ключовий елемент туристичної інфраструктури, який працює на ринку 

туристичних послуг і за допомогою якого туристи задовольняють свій попит на 

інформацію та пропозиції» [2]. 

mailto:apaseka@ukr.net
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
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На думку Музиченко-Козловської О.В. [3] туристично-інформаційний 

центр можна вважати елементом інноваційної інфраструктури туристичної 

індустрії, оскільки за його допомогою туристи та інші суб‟єкти туризму мають 

змогу отримати туристичну інформацію та консультативні послуги щодо 

туристичної діяльності у місцевості та за її межами. 

Діяльність ТІЦ має бути спрямована на інформування та консультування 

туристів та інших суб‟єктів туристичної галузі економіки, промоцію та 

рекламування туристично-рекреаційних ресурсів та інших принад місцевості 

тощо. Часто інформуванням туристів про регіон займаються туристичні офіси 

та бюро для відвідувачів з визначеними годинами роботи, які орієнтовані не 

тільки на людей, які потребують певної інформації, вони також пропонують та 

надають туристичні послуги і продукти [4]. 

Е.А. Сєргєєва акцентує увагу на такі основні цілі та завдання створення 

ТІЦ [5]:  

Цілі ТІЦ Завдання ТІЦ 

Приваблення у місцевість більшої 

кількості туристів 

Інформаційне забезпечення туристів і суб‟єктів 

туристичного бізнесу 

Розвиток внутрішнього туризму 
Покращення якості туристичної продукції та якості 

туристичних послуг у місцевості 

Покращення конкурентних переваг 

місцевості через покращення 

інфраструктури, зокрема 

туристичної 

Покращення транспортного сполучення, 

формування мережі засобів розміщення туристів та 

ТІЦ на національному рівні 

Поповнення місцевого бюджету за 

рахунок оподаткування суб‟єктів 

туристичного бізнесу 

Планування, організування, мотивування, 

моніторинг і контролювання, регулювання 

туристичних, інформаційних та фінансових потоків 

Раціональне використання 

туристично-рекреаційних ресурсів 

місцевості 

Врахування рекреаційного та психологічного 

навантаження на місцевість 

Залучення інвестицій у туристичний 

бізнес 
Покращення інвестиційного клімату у місцевості 

 

Структура та форма організації ТІЦ залежать від цілей та завдань, які він 

має вирішувати, статусу та місця у структурі, пріоритетів у туристичній 

діяльності місцевості, де він діє. Залежно від завдань, ТІЦ можна поділяти на 

місцеві, регіональні та національні центри, які мають співпрацювати.  
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Туристичні інформаційні центри можуть функціонувати у складі 

маркетингових організацій туристичного напряму, що діють як приймаючі 

туристичні агенти або туристичні оператори та пропонують туристичний 

продукт, сформований з послуг, які надає цей туристичний напрям; 

туристичних офісів чи бюро різного рівня (місцеві, регіональні та національні); 

асоціацій працівників туристичної індустрії (наприклад, асоціація місцевих 

рестораторів); різноманітних галузевих туристичних асоціацій.  

У мережі ТІЦ місцевості можуть надавати такі послуги:  

‒ комплексна туристична інформація про місцевість залежно від місця 

розташування центру (засоби розміщення туристів; музеї, театри, концертні 

зали, парки, виставкові зали, туристичні підприємства), а також загальну 

інформацію про розвиток туризму в Україні;  

‒ інформування туристів: 1) про культурні заходи міста чи регіону 

(фестивалі, концерти, виставки, ярмарки тощо); 2) про екскурсійні маршрути по 

місту та за його межами; допомога в організації семінарів, конференцій в місті 

чи регіоні; про спеціальні пропозиції туристичних підприємств міста та регіону: 

тури вихідного дня, програми сімейного та інших видів відпочинку; 

‒ консультування туристів щодо інформації про країни, курорти та місця 

відпочинку, візовий режим, оформлення проїзних документів; замовлення 

послуг екскурсоводів та гідів (для груп чи індивідуально), страхування 

туристів;  

‒ замовлення (оренда) і страхування транспорту для подорожей; 

‒ поширення/продаж за доступними цінами інформаційно-туристичних 

видань (карти, атласи, путівники, книги з краєзнавства, фотоальбоми, 

довідники тощо); продаж сувенірної продукції.  

Крім зазначених ТІЦ можуть надавати такі послуги: інформування про 

вільні місця у засобах розміщення туристів та їх бронювання, про заклади 

харчування (ресторани, кафе, заклади харчування з національною кухнею), 

унікальні природні цінності, парки чи сади, про транспортні послуги (таксі, 

громадський транспорт, водний транспорт, автобусні перевезення та 
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замовлення квитків); замовлення квитків на культурні заходи: в театри, 

концертні зали, музеї тощо; надання спеціальної інформації (про лікарні, 

міліцію, аптеки, консульства, урядові установи тощо); інформування управлінь 

статистики про кількість відвідувачів тощо.  

Отже, ТІЦ – це організація, в якій надають інформацію та консультації 

про туристичні можливості та ресурси місцевості, яку відвідують туристи, а 

також здійснюють обмін такою інформацією з іншими ТІЦ, з іншими 

організаціями туристичної сфери, галузевими та міжгалузевими управліннями. 

За допомогою національної мережі ТІЦ можна покращити управління та 

регулювання туристичною діяльністю як в регіоні, так і на державному рівні, 

привабити більшу кількість туристів. 
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ФАКТОРИ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ЗАКАРПАТСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ ЄС 

 

Для характеристика факторів туристичної привабливості Закарпатської 

області на туристичному ринку ЄС пропонуємо охарактеризувати основні 

показники туристичної діяльності в цьому регіоні та сформувати матрицю 

SWOT-аналізу. Проаналізуємо показники обслуговування туристів 

туристичними підприємствами Закарпатської області (рис. 1).  
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*Джерело: побудовано автором за даними [2] 

Рис. 1. Кількість обслугованих туристів Закарпатській області за 2010 - 

2019 рр., млн. осіб 

 

Кількість обслужених туристів в Закарпатській області у 2015 році 

становила 360,6 тис. осіб. Упродовж 2015-2016 рр. можна помітити зростання 

чисельності обслужених туристів до 431,5 тис. осіб або на 17,7%. У 2016-2017 

рр. можна було спостерігати зростання потоку туристів з 431,5 тис. осіб до 

442,3 тис. осіб або на 2,5%. У 2019 році можна було спостерігати продовження 

тенденції до зростання туристичного потоку – кількість обслужених туристів 

зросла на 3,8% [1; 2].  

mailto:alexander.gladkey@gmail.com
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Характеристику кількості туристичних підприємств, які забезпечували 

надання послуг у сфері туризму в Закарпатській області наведено на рис. 2. 
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*складено автором за даними: [2] 

Рис. 2. Динаміка кількості туристичних підприємств, які забезпечували 

надання послуг в Закарпатській області у 2015-2019 рр. 

 

У 2015 році в області налічувалося 89 підприємств, які надавали 

туристичні послуги. З них 21 підприємство здійснювало проектування турів 

(тобто були туристичними операторами). У 2016 році кількість підприємств 

туристичної сфери збільшилася на 2 од., в тому числі на 1 од. зросла кількість 

туристичних операторів. У 2017 році кількість підприємств туристичної сфери 

зросла на 2 од., а кількість туристичних операторів збільшилася на 4 од. У 2019 

році кількість підприємств туристичної сфери в області становила 96 од., в тому 

числі кількість туристичних операторів склала 30 од. Позитивна динаміка 

кількості туристичних підприємств пояснюється тим, що Західний регіон 

України та Закарпатська область зокрема є одним з пріоритетних зон для 

внутрішніх та іноземних інвестицій в Україні у розвиток туристичної 

інфраструктури [1]. 

Іншим важливим індикатором формування потенціалу участі 

Закарпатської області на ринку туризму країн ЄС є доходи туристичних 

компаній (рис. 3).  
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*складено автором за даними: [2] 

Рис. 3. Динаміка доходів від надання туристичних послуг в Закарпатській 

області у 2015-2019 рр. 

Як свідчать дані рис. 3, у 2016-2019, можна помітити стабільні тенденції 

до поступового зростання доходів туристичної індустрії. Це позитивно впливає 

на формування потенціалу проектування нових туристичних продуктів, які 

можна пропонувати на ринок країн ЄС. Однак, не зважаючи на позитивні 

зрушення у розвитку туристичної галузі Закарпатської області, варто відмітити, 

що регіональні туристичні комплекси регіону мають ряд серйозних проблем: 

питання до якості туристично-рекреаційних послуг (відповідність світовим 

стандартам); слабка транспортна інфраструктура; високий рівень зносу 

основних фондів; стагнація розвитку внутрішнього і в'їзного туризму внаслідок 

пандемії COVID-19. 

Виходячи з проведеного аналізу усі фактори туристичної привабливості 

Закарпатської області на туристичному ринку ЄС було узагальнено у матриці 

SWOT-аналізу (табл. 1). Позитивними факторами формування туристичного 

потенціалу Закарпатської області на ринку туристичних послуг ЄС було 

постійне зростання кількості обслужених туристів. При цьому у 2016-2019 

роках, можна помітити стабільні тенденції до поступового зростання доходів 

туристичної індустрії. Основними чинниками сприяння розвитку туристичного 

потенціалу регіону в сучасних умовах є: можливість зростання якості турпослуг 

внаслідок впровадження сучасних стандартів управління туристичним 

бізнесом; наявні державні ініціативи на просування турпродуктів; зручне 
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розташування Закарпатської області; значний туристичний потенціал області; 

наявність великої кількості туристичних підприємств, які можуть розвивати 

нові туристичні продукти. 

Таблиця 1 

Матриця SWOT-аналізу факторів туристичної привабливості 

Закарпатської області на туристичному ринку ЄС 

Сили (S) 

- Зростання якості 

турпослуг 

- Наявні дежравні 

ініціативи на просування 

турпродуктів 

- Зручне розташування 

Закарпатської області 

- Значний туристичний 

потенціал області 

- Наявність великої 

кількості туристичних 

підприємств, які можуть 

розвивати нові 

туристичні продукти 

Слабкості (W) 

- Необхідність поліпшення 

туристичної інфраструктури 

- Непередбачуваність 

зовнішнього середовища 

- Нестабільність попиту 

в умовах економічної 

кризи у світі 

Можливості (О) 

- Зростаючий інтерес до 

туристичних послуг 

Закарпатськго регіону 

- Стимулювання та 

просуванняя вітчизняного 

турпродукту на 

міжнародний ринок 

- Залучення більшої 

кількості інвесторів у 

розвиток туристичної 

інфраструктури 

- Вихід на іноземні ринки 

- Взаємодія з 

розважальними проектами 

(кафе, кінотеатри і т.д.) з 

метою залучення клієнтської 

бази  

Загрози (Т) 

- Поява нових 

конкурентів Цінова 

боротьба на ринку 

туристичних послуг 

- Пандемія коронавірусу 

- Велика чутливість 

туристичного бізнесу до 

умов зовнішнього 

середовища  

- Нестабільність 

політико-правового 

середовища  

- Фіскальний тиск на 

бізнес з боку податкових 

органів  

Поле SО 

(«Максі-Максі») 

-переглянути державну 

політику стимулювання 

розвитку туристичних 

продуктів регіонів 

Поле SТ 

(«Максі-Міні») 

-сформувати напрямки 

оптимізації інструментів 

просування регіонального 

туристичного продукту 

Поле WО 

(«Міні-Максі») 

-впроваджувати сучасні 

стандарти туристичного 

обслуговування, зокрема 

CRM-підхід 

Поле WТ 

(«Міні-Міні») 

- залучати до розвитку 

регіональних 

туристичних продуктів 

іноземних інвесторів 

*складено автором 

Список використаних джерел: 

1. Україна стає все цікавішою для іноземних туристів / Укрінформ. 2019 

[Електронний ресурс] - режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-

society/2664756-do-reci-v-turizmi-ukraina-ne-pase-zadnih.html 

2. Статистичні ресурси Закарпатської області URL: 

http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/turism/zasob_rozm.pdf  

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2664756-do-reci-v-turizmi-ukraina-ne-pase-zadnih.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/2664756-do-reci-v-turizmi-ukraina-ne-pase-zadnih.html
http://www.uz.ukrstat.gov.ua/statinfo/turism/zasob_rozm.pdf
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ПОХМУРИЙ ТУРИЗМ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ: ФУНКЦІЇ ТА 

ТРЕНДИ 

 

Не зважаючи на доволі специфічний характер, «похмурий» туризм з 

кожним роком набуває все більшої популярності як серед туристів нашої 

країни, так і за кордоном. Популярність і важливість цього виду туризму 

розкривається через функції, які він втілює для кожного подорожуючого за 

«похмурим» маршрутом. Серед основних функцій похмурого туризму можна 

виділити сентиментальну, ностальгійну, дослідницьку, виховну, набуття 

екстремальних вражень тощо. 

Сентиментальна функція розкривається через можливість кожного, хто 

перебуває на кладовищах, в об‟єктах, пов‟язаних з масовою загибеллю людей 

та ін., задуматись про важливість людського життя, фактор долі в ньому. 

Ностальгійна функція виражається у бажанні людей відвідувати місця 

поховань своїх родичів, або ті території, з якими їх пов‟язує минуле. 

Дослідницька функція – старовинні кладовища можуть стати чудовим 

об‟єктом генеалогічного чи історичного дослідження науковців, або ж осіб, які 

цікавляться історією своєї родини. 

Місця катастроф, воєнних дій, масових страт людей дають можливість 

кожному, хто відвідує кладовища, місця загибелі людей чи масових трагедій, 

задуматись над наслідками, до яких може призвести безвідповідальна людська 

діяльність. Ця особливість розкриває виховну функцію «похмурого» туризму. 

Відпочинкова функція реалізується в повній мірі при відвідуванні об‟єктів 

цього виду туризму. «Похмура» подорож дає можливість людині побути на 

самоті, в спокої, далеко від галасливого життя.  
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Функція набуття екстремальних вражень – одна із основних, яка 

відображає бажання особистості здобути «гострі» відчуття, відвідуючи місця 

«похмурого» туризму, які викликають найбільше емоцій. 

«Похмурий» туризм є досить специфічним видом туризму, що 

позначається на його обмеженій популярності. Він базується на т.з. подієвих 

ресурсах, що відображають трагічні сторінки історії та культури. До них 

належать місця поховань (цвинтарі, братські могили) і страт, масових репресій, 

природних та техногенних катастроф, пеніцетарні заклади, т.з. «похмурі 

виставки», місця воєнних подій та ін.  

Україна має багату ресурсну базу для розвитку всіх видів «похмурого 

туризму». Свідченням цього є велика кількість об‟єктів, які користуються 

популярністю у відвідувачів. 

З кожним роком популярність різних напрямів «похмурого» туризму 

зростає швидкими темпами. Аналізуючи світові туристичні напрями та настрої 

сучасного споживача на рику туристичних послуг, можна виокремити тренди, 

які будуть актуальними для цього виду туристичної діяльності на найближчі 

роки: 

 зростання попиту на туристичний продукт даного виду туризму – 

сучасні світові туристичні тренди свідчать про те, що популярність незвичних, 

загадкових та страхітливих місць для туристичної діяльності в останні роки 

зростатиме. Для підтвердження цього варто проаналізувати зміни мотиваційної 

складової поїздок сучасних споживачів туристичних послуг; 

 зміна основної концепції туризму останніх десятиліть «SSS» («Sun, Sea, 

Sand» - сонце, море, пісок), орієнтованого на пасивне дозвілля, та посилення 

ролі активного туризму (відпочинок в стилі ЕЕE («Education, Entertainment, 

Excitement» – освіта, розваги, захоплення), що сприятиме розвитку 

пізнавальних форм туристичної діяльності, в тому числі й «похмурого» 

туризму;  

 нагнітання апокаліптичних настроїв суспільства, в тому числі й під час 

пандемії Covid-19, приверне інтерес до тематики танатотуризму; 
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 наслідки світових кризових процесів посилять роль внутрішнього 

туризму як активної форми відпочинку, це сприятиме підвищенню інтересу до 

вітчизняних туристичних об‟єктів, в тому числі й тих, які представляють галузь 

«похмурого» туризму; 

 розвиток нових напрямів «похмурого туризму, пов‟язаних з 

відвідуванням пам‟ятників світових пандемій – поширення пандемії 

коронавірусу SARS-CoV-2 призупинила розвиток всіх форм туризму на 

значний час. Країни, у яких домінуючою галуззю господарства був туризм, 

зазнали значних збитків. Однак не потрібно забувати, що протягом історії 

людства древні суспільства майже весь час переживали пандемію інфекційних 

хвороб. Як і сьогодні, епідемії стали трагедією для простих людей, котрі 

постраждали від їх наслідків. Боротьба з епідеміями та подолання деяких з них 

можна вважати одним з найважливіших успіхів в історії. З цієї причини багато 

місць або пам'ятників були створені як подяка за боротьбу з епідемією, 

відвідування яких можна охарактеризувати як танатотуризм. 

Список використаних джерел: 

1. Бордун О.Ю., Деркач У.В. Теоретичні та практичні засади дослідження 

похмурого туризму України. Географія та туризм. Серія: Географія рекреації та 

туризму: теоретичні та практичні питання. 2017. Вип. 30. – С. 66. 2. 

Заставецький Т.Б. «Похмурий туризм» як відображення трагічних подій у 

історії та культурі народів. Наукові записки Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Вип. 

1 (29). Тернопіль: Тайп, 2011.– С. 101-107. 3. Кляп М.П., Шандор Ф.Ф. Сучасні 

різновиди туризму: навч. посіб. Київ: Знання, 2013. 197 с. 4.Шильнікова З.М. 

Тенденції розвитку «темного» туризму та його мотиваційні аспекти. Режим 

доступу: http://global-national.in.ua/archive/22-2018/112.pdf. 5. Bakota D., 

Zastavetska L., Płomiński A. The disaster at the Chernobyl Nuclear Power Plant and 

tourism. Status and prospects of tourism development in the area of radioactive 

contamination. Annual Set The Environment Protection. 2018. № 20. P.495-511 (in 

English). 6. Daniel Bakota, Robert Machowski, Arkadiusz Płomiński, Aliaksei 

http://global-national.in.ua/archive/22-2018/112.pdf


17 

 

Ramanchuk, Mariusz Rzętała, Lesia Zastavetska. The Disaster as a Factor in the 

Development of Modern Tourism. A Study Case Based on the Chernobyl Nuclear 

Power Plant. December 2020 Journal of Environmental Management and Tourism 

XI, Winter (7(47)): 1729-1741. DOI: 10.14505/jemt.v11.7(47).14. 7. Blom T. Morbid 

Tourism: A Postmodern Market Niche with an Example from Althorpe. Norwegian 

Journal of Geography. 2000. № 54. – Р. 29-36. 8. Dark destinations. URL: 

http://www.dark-tourism.com/index.php/destinations. 9. Krupskyi O., Temchur K. 

Media Tourism in the Chernobyl Exclusion Zone As a New Tourist Phenomenon. 

Journal of Geology, Geography and Geoecology. 2018. № 27. – Р. 261-273. 10. 

Seaton A.V. Guided by the Dark: From Thanatopsis to Thanatourism. International 

Journal of Heritage Studies. 1996. № 2. Р. 234-244. 11.Stone P. A dark tourism 

spectrum: towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions 

and exhibitions. TOURISM: An Interdisciplinary International Journal. 2006. Vol. 

54. № 2. P. 145-160. 12. Foley M., Lennon J.J. JFK and dark tourism: A fascination 

with assassination. International Journal of Heritage Studies. Taylor & Francis. 1996. 

№ 2 (4). P. 198-211. 

 

УДК 911.2 (477.84)  

Питуляк М.Р., Питуляк М.В. 

Тернопільський національний педагогічний  

університет ім.. В.Гнатюка 

myroslava.pytuliak@gmail.com 

 

СТРУКТУРА ТА СУЧАСНИЙ СТАН РЕКРЕАЦІЙНО-

ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БЕРЕЖАНСЬКОГО ГОРБОГІР’Я 

 

Метою дослідження є аналіз особливостей і сучасного стану, а також 

структурних складових рекреаційно-туристичного потенціалу Бережанського 

горбогір‟я. Структуру рекреаційно-туристичного потенціалу формують 

природні, природно-антропогенні, історико-культурні, подієві та інші ресурси.  

http://www.dark-tourism.com/index.php/destinations
mailto:myroslava.pytuliak@gmail.com
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Рекреаційно-туристичні ресурси території дослідження визначають 

розвиток різних видів туризму та рекреації: лікувально-оздоровчого, 

екологічного, сільського, пізнавального, спортивного. 

Північну і центральну частину Опілля в межах Тернопільської області 

називають ще Бережанським або Подільським горбогір‟ям. Ця фізико-

географічна область характеризується значними абсолютними висотами 

(350…400 м), переважанням горбисто-грядових форм рельєфу. 

Кліматичні особливості цієї території характеризуються тим, що тут 

випадає дещо більша кількість опадів – 670…700 мм, температура повітря в 

липні становить +18,5°С, в січні - -5°С, висота снігового покриву сягає 10…16 

см, а кількість днів зі сніговим покривом у центральній і північній частинах 

становить 70…80 днів. Отже, кліматичні умови горбогір‟я сприятливі для 

організації активних форм відпочинку і туризму як в літній, так і в зимовий 

період.. 

Ріки Бережанського горбогір‟я та їх допливи належать до басейну 

р. Дністер. Найбільшими з них є річки Золота Липа та Коропець. Їх нижні течії 

(в межах Придністер‟я) характеризуються наявністю каньйоноподібних долин, 

значною швидкістю (0,6…1,5 м/с) і тому в літній час можуть бути сприятливі 

для розвитку водного туризму. Наявність на цій території рік та ставків 

(Урманський, Бережанський) і контрастних зон (вода-ліс, вода-луки) мають 

значний притягуючий ефект для багатьох відпочиваючих, як дорослих так і 

дітей, особливо у вихідні дні, і виступають в якості істотного чинника 

позитивної рекреаційної оцінки природних умов території. Лише окремі 

ділянки заплав річок Золота Липа та Нараївка є перезволожені і заболочені, або 

розорані, тому малопридатними для рекреації і туризму.  

Вершини та схили горбів вкриті лісовою рослинністю. Лісистість тут 

досить висока і становить в середньому 24,5%, максимальною вона є в межах 

Бережанського адміністративного району – 32,5%. Найпоширенішими типами 

лісів є свіжа грабова діброва (44,2%), свіжа грабова бучина (37,9%), волога 

грабова діброва (9,6%), волога грабова бучина (4,5%). 
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Ліси Бережанського горбогір‟я знаходяться в основному в межах 

Бережанського ЛМГ. У структурі лісів майже 80% – експлуатаційні ліси, 9,4% 

– ліси природоохоронного призначення і 6,6% це ліси рекреаційно-оздоровчого 

призначення. 

Площа лісовкритих земель найбільша в західній частині району, оскільки 

ця територія є більш горбогірною, ніж східна частина району. В межах цих 

горбогірних місцевостей вкритих дубово-буковими і дубовими лісами випадає 

більше опадів і є сприятливі умови для зростання лісової рослинності. 

Склад порід в лісах Бережанського району характеризується 

домінуванням твердолистяних порід (89%), що є типовим для цього ландшафту. 

Серед твердолистяних найбільшу площу займає бук лісовий (10271 га) або 

40,2%, дещо менші площі займають дуб звичайний – 9202 га (36%) та граб – 

2508 га (9,8%). 

Лісові ландшафтні комплекси Бережанського горбогір‟я мають високу 

естетичну привабливість і використовуються здебільшого для туризму, 

оздоровлення й відпочинку.  

Ліси Бережанського горбогір‟я характеризуються високим рекреаційним 

якостями. Їх можна класифікувати як середньо-мальовничі і мальовничі з 

середньою і високою і ягідно-грибною продуктивністю, з високими 

естетичними якостями, що сприяє розвитку різних форм активного відпочинку 

та пізнавальної рекреації. Ліси та лісопаркові масиви зеленої зони поблизу 

м. Бережани та інших населених пунктів доступні для щоденного 

короткочасного відпочинку та відпочинку у вихідні дні. В лісопаркових 

масивах виділена зона інтенсивної рекреації. Переважаючим типом ландшафту 

в рекреаційних лісах є закритий (82,1%). Частка напіввідкритих і відкритих 

ландшафтів відповідно складає 3,8% і 14,1%. Насадження рекреаційних лісів 

характеризуються високим класом естетичної оцінки, середнім класом 

стійкості, а також добрим ступенем прохідності і проглядання. 

На території Бережанського району створений відпочинковий комплекс 

«Верхня зона відпочинку». Пропускна можливість рекреаційного об‟єкту 
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«Верхня зона відпочинку» у Бережанському лісомисливському господарстві – 

50 осіб. Знаходиться відпочинковий комплекс у Бережанському лісництві, який 

був відновлений у 2005 році. Тут стоворені умови для того щоб туристи могли 

відпочити. Крім того, тут передбачено автостоянку на 10 авто. Також є 7 

альтанок зі столами й лавочками і 5 мангалів. Інформаційні аншлаги містять 

всю необхідну інформацію про місце відпочинку. 

Ландшафти цього краю відносять до опільського виду широколистяно-

лісового типу (Геренчук К.І., 1964). Відомо, що чим більша насиченість тої чи 

іншої території краєвидами, тим більший психоемоційний вплив вона має. 

Різноманітність ландшафтних комплексів (ЛК) зумовлює різноманітність їх 

ресурсного, природозаповідного, а також і рекреаційно-туристичних 

потенціалів. Найбільший притягуючий ефект мають угіддя з відмінними між 

собою ЛК, а, особливо, порубіжні смуги між двома ЛК – вода-суша (ліс), луки 

(поле)- водойма тощо. Для опільських ландшафтів це є характерним і сприяє 

розвитку різних форм і видів рекреації і туризму як влітку, так і взимку. 

Ландшафтні комплекси Бережанського горбогір‟я характеризуються незначною 

антропогенною перетвореністю. Зазначимо, що мінімально перетвореними 

ландшафтами є непридатні для сільськогосподарського обробітку схили, схили 

балок, річкових долин та окремих горбів і гряд. Тільки в таких місцях можливо 

ще знайти типові для мішаних лісів фітоценози з характерним для них 

різноманіттями видів.  

Здавна привертали увагу туристів історико-архітектурні об‟єкти цього 

краю. Об‟єктами туризму в Бережанах є замок (1554 р.), Миколаївська церква 

(1691 р.), ратуша (1811 р.), а також пам‟ятки архітектури 16-19 ст. у м. Підгайці, 

сс. Рай, Біще, Урмань, Шумляни.  

Розвитку екологічного туризму та рекреації на території Бережанського 

горбогір‟я сприяють природно-заповідні об‟єкти, яких тут є чимало. Серед них 

Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення, 

Раївський парк-пам‟ятка садово-паркового мистецтва, заповідні об‟єкти 

місцевого значення: ботанічні – гора “Лисоня”, урочище «Могила», 
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«Шибалинський», «Кизилові гаї», та ін., загальнозоологічні – урочище «Довге», 

«Звіринець», «Залісся» та ін.; геологічні – Чортів камінь, Курянський феномен, 

карстові лійки та ін. 

Бережанське горбогір‟я характеризується наявністю різноманітних 

природних, природно-антропогенних, історико-культурних, рекреаційно-

туристичних ресурсів, які сприяють розвитку пізнавальної рекреації та туризму, 

лікувально-оздоровчого, культурно-пізнавального, релігійного, 

пригодницького, екологічного, самодіяльного туризму тощо. 
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НАПРЯМИ АКТИВІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО 

ТРАНСКОРДОННОГО ТУРИЗМУ (РЕСУРСНИЙ ЧИННИК) 

 

Східна Польща і, зокрема Люблінське воєводство, мають активний 

туристичний обмін з Україною, що не зупинився навіть за складних часів 

коронавірусу. Аде він переважно є однобічним: польські турфірми 

прикордонних міст Замості, Томашува-Любельського активно організують та 

рекламують тури для польських туристів власними автобусами до Львова, 

Трускавця, Жовкви, Кременця, Кам‟янця-Подільського і, навіть, Чорнобилю. 

Зокрема, дуже активними є вікендові подорожі польських туристів до Львова 

(щосуботи і неділі) – це тури «Львів історичний», «Львів гастрономічний», 
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«Львів архітектурний», «Розваги у місті Лева» тощо. Натомість потік 

українських туристів у зворотньому напрямку є не набагато меншим, але він 

спрямований, насамперед, до столиці – Варшави, Кракова, Лодзі, де 

туристичних об‟єктів, пов‟язаних з Україною, небагато. У той же час східні 

воєводства Польщі, і зокрема Люблінське (регіон Розточчя), користуються 

набагато меншою увагою з боку українських туристів. Між тим є, принаймні, 

дві причини необхідності зміни такого стану туризму тут. Перша – це наявність 

цікавих для українців туристичних об‟єктів, пов‟язаних з подіями і героями 

української історії. Так, до таких об‟єктів відноситься місто Замостя, пов‟язане 

з його героїчною обороною від більшовицьких військ у 1920 р. під час 

польсько-більшовицької війни силами військ УНР під командуванням генерала 

М.Безручка. З Україною також пов‟язані оборонні об‟єкти (залізобетонні 

схрони) тзв. Лінії Молотова, споруджені у 1939 – 1941 рр. на (на той час) 

радянсько-німецькому кордоні (нині це – схід Люблінського воєводства 

Польщі). Друга причина можливої активізації туристичного транскордонного 

обміну між Україною та Східною Польщею – це територіальна близькість (дві 

години автоподорожі від Львова до Замості), що дає можливість організувати 

для українських туристів дешеві одноденні тури без ночівлі і, навіть, без 

харчування (обід – сухим пайком). На даний час можливість таких подорожей 

туристів з України до Польщі є чисто теоретичною (фактично їх немає). Такий 

стан має місце, зокрема тому, що в Україні мало відомо про туристичні ресурси 

та можливості Східної Польщі, пов‟язані з Україною, про що було вище. 

Матеріал тез стосується передусім регіону Розточчя на українсько-

польському пограниччі. Незважаючи на обмежені туристичні ресурси, цей 

регіон виділяється у Польщі розвинутим рекреаційно-туристичним 

господарством. Тут видається туристично-інформаційний журнал 

«Magiczne Roztocze» (польск. «Чарівне Розточчя») [1]. У польській частині 

Розточчя є фортифікації, що можуть слугувати ресурсною базою для розвитку 

українсько-польського транскордонного воєнного туризму. До них відносяться 

середньовічні оборонні мури м.Замостя, які були задіяні у військових подіях 
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початку ХХ ст., зокрема, у польсько-більшовицькій війні та обороні фортеці 

Замостя під командою генерал-хорунжого Армії УНР М.Безручка, а також 

укріплення тзв. Лінії Молотова, зведені у 1939-1941 рр., коли ця теперішня 

частина Східної Польщі була захоплена СРСР в результаті таємних 

домовленостей Гітлера та Сталіна. Ці фортифікації Розточчя становлять 

унікальну та потужну ресурсну базу для розвитку українсько-польського 

транскордонного, у т.ч. військового туризму, але нині вони використовуються 

недостатньо.  

Так, м.Замостя (Польща), яке цікаве для українських туристів само по 

собі, як приклад «зразкового» середньовічного міста, нині дуже гарно 

відреставрованого, також має потужний, але недостатньо знаний в Україні 

ресурс для розвитку українсько-польського транскордонного туризму. Йдеться 

про битву під цим містом, яка передувала відомій битві за Варшаву 1920 р. 

Спеціалісти внесли останню битву, знану як «Диво на Віслі», у число 18 битв, 

що кардинально змінили хід світової історії [1]. Але все могло скластися зовсім 

інакше, якби у цій битві не взяли участь війська УНР. Йдеться про героїчну 

оборону міста-фортеці Замостя силами 6-ї Січової стрілецької дивізії під 

командуванням полковника М.Безручка від більшовицької 1-ї кінної армії. 

Історики вважають, що успішна оборона цього міста українським гарнізоном на 

чолі з полковником М.Безручком стала ключовим епізодом у битві за Варшаву. 

Полковник М.Безручко після цієї перемоги отримав звання генерал-хорунжого. 

1938 р. його представили до вищого польського військового ордена «Віртуті 

Мілітарі», але він цю нагороду не прийняв, сказавши: «Я воював за Україну, а 

не за Польщу». Генерала Армії УНР Марка Безручка нині добре пам‟ятають у 

Польщі, свідоцтвом чого є іменна меморіальна дошка та пам‟ятна дошка у 

м.Замості, а також названі його ім‟ям площа, вулиці та рондо у Вроцлаві, 

Кошаліні та деяких інших містах Польщі. Останнім часом пам'ять про генерала 

М.Безручка знаходить ушанування і в Україні, так у м.Боярці на Київщині 

відкрито його барельєф, також на його честь названо вулиці у Києві, Вінниці, 

Рівному.  
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Інший унікальний, цікавий для українських туристів, ресурс воєнно-

туристичного призначення, що знаходиться в Розточчі, – Лінія Молотова. Це 

грізні зовні, але, як виявилося, малопридатні у дійсності потужні залізобетонні 

бункери, яких багато розкидано по території сучасної Східної Польщі [1]. Ця 

назва має неформальний характер і увійшла у використання порівняно недавно. 

Вважається, що вперше її вжив В.Суворов (Різун), радянський шпигун-

перебіжчик, а пізніше – письменник, що розкрив «кремлівські військові 

секрети», у французькому виданні своєї книжки «Криголам» 1988 р. видання. 

Нині більшість оборонних споруд Лінії Молотова знаходяться у Східній 

Польщі і донедавна вони були цікаві хіба що любителям воєнної історії. Історія 

цих фортифікацій дуже повчальна. Збудовані СРСР на швидку руку, вони не 

змогли істотно перешкодити нападу Німеччини, пізніше про них постаралися 

скоріше забути. Лінію Молотова можна вважати повним провалом радянської 

військової фортифікації, прикладом того, як величезні фінансові кошти та 

зусилля тисяч людей були витрачені без практичної користі. Серед 

фортифікаційних комплексів, побудованих у Європі в період між І та ІІ 

Світовими війнами (а це Лінія Мажино у французькому Ельзасі, Східний та 

Атлантичний вали у Польщі та Нормандії, Лінія Маннергейма у Фінляндії, 

Лінія Арпада в Карпатах), Лінія Молотова є передостанньою за часом 

спорудження. Передбачалося зведення 13 укріпрайонів на «новому» західному 

кордоні СРСР – від Прибалтики до Галичини. При цьому більшість споруд і 

бункерів встигли збудувати, а от підготовити та оснастити сучасною зброєю – 

ні. В результаті Лінія Молотова була захоплена німцями за два дні – танки 

вермахта просто об‟їжджали ці безпорадні бетонні споруди у наступі на схід. 

Залишки Лінії Молотова у польському Розточчі якраз і є гарною ілюстрацією 

безглуздості спорудження таких вельми коштовних, але неефективних систем 

фортифікацій. Однак з точки зору туризму ці об‟єкти нині викликають 

зростаючу цікавість, про що в польських рекламних матеріалах з туризму 

Розточчя згадується не раз [1]. У межах сучасної Польщі знаходяться повністю 

або частково об‟єкти 6 укріпрайонів Лінії Молотова, зокрема на Люблінщині – 
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це сотні бункерів, що відносилися до Рава-Руського укріпрайону [2] і які 

становлять нині цінний ресурс для розвитку українсько-польського 

транскордонного туризму та є локальними туристичними атракціями.  
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THE STATE AND PROBLEMS OF THE TOURISM INDUSTRY 

IN UKRAINE AND TRANSCARPATHIA 

 

The settings for the development of the tourism industry in Ukraine in general 

and the Transcarpathian region in particular have been impregnated by features that 

are characteristic for long time for the Ukrainian economic and social environment as 

well as the peculiarities of tourism itself. The understanding and transparency of 

tourism development in Ukraine in accordance with the internationally accepted and 

common tourism knowledge is impossible without the revelation of these specific 

features. Among the particular conditions experienced in Ukraine we would underline 

the following ones: 

a) The economic conditions and investment environment – the late (in relation 

to the neighboring countries) economic transition of the country is still in progress. 

The economic and investment conditions are constantly changing; moreover, the 

instability of home affairs has worsened within a rather corrupt and bureaucratic 

system. Following the turn of the millennium a development process has begun (that 

is also well observed in tourism), and in certain cases it produced spectacular results 

which are mainly due to the previous delapidated situation [2]. The increasing 

significance of tourism was well detectable in the last two decades in Ukraine‟s 

economy. Prior to and apart from the 2008-2009 economic crisis, the 2013-2014 

political/military events in Ukraine and the late coronavirus outbreak there had been a 

steady growth in revenue, investment and sales data. Though, the Ukrainian capital-

constrained economy and tourism receives foreign investments mainly from off-shore 

mailto:berghauer.sandor@kmf.org.ua
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business accounts only – owing to the unfavorable economic and financial conditions 

the “genuine” foreign investors still keep away from the country [1]. 

b) The legal background and tourism policy – the initial steps of tourism policy 

(setting up tourist offices, passing the fundamental law, joining the international 

organizations) have been made relatively early. Later on, management and legal 

actions were narrowed, the necessary changes failed to take place as they would have 

meant the transformation of the whole system. Thus, the concept and system of 

tourism preserved from the Soviet past became permanent in many respects. The 

current deficiencies in legislation and regulation of the branch are extraordinarily big, 

part of the accepted laws is based on an outdated system [4].  

The main weaknesses of the tourism policy in Ukraine are the following: 

‒ the incomplete state system of tourism; 

‒ the outdated categories of tourism in use; 

‒ indecisive concepts of the sector; 

‒ institutional fragmentation of tourism governance; 

‒ insufficiently detailed laws affecting tourism development; 

‒ unsatisfactory methodological, informational and financial state support for 

the branch; 

‒ low-rate practical utilization of innovations and scientific researches in the 

development of tourist products;  

‒ shortages of skills (among others, lack of knowledge of foreign languages) 

in the tourism sector; 

‒ tourism rating system that does not meet the European standards [2].  

c) Specific features of the official state statistics concerning tourism and tourist 

operators – a significant part of the present Ukrainian peculiarities can be valued as 

the heritage of the Soviet past and as a result of the isolated development framework. 

This is as evident from the examination of the official statistic data for tourism as 

from the strict communication and behavior manners of the tourism service 

providers‟ personnel. Concerning the former, official statistics are only available on 

tourist enterprises in general, health tourism and hotel trade in particular [6]. And 
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even these don‟t make up a uniformed system, allowing several, sometimes unclear, 

overlaps for the data displayed. The presentation of the officially registered tourist 

undertakings is rather poor and narrow: many enterprises are simply excluded from 

the scope of tourism service providers [4]. Those individual resetters and other 

private hosts, who provide accommodation in their own property, are not regarded as 

tourism entrepreneurs at all in case they don‟t exceed the amount of nine guests at a 

time. Resulting from the mentioned deficiencies, sometimes entire tourist products 

and services remain beyond visibility of the system, meaning that the functioning of 

the tourism sector and the regional development of the particular spatial unit can be 

neither properly planned nor managed [6]. Thus, everything within these branches is 

taking place spontaneously and unawares.  

d) The tourist traffic – in recent years the numbers of international tourist 

arrivals into Ukraine are constantly fluctuating. Before the COVID-19 pandemic the 

total amount of in- and outbound traffic have excelled 40 million people. In the 

international traffic fluctuation one can well detect the negative impact of the 2009 

economic crisis, as well as that of the Russian-Ukrainian military conflict, starting in 

2014 [3]. Despite the fact that prior to the pandemic the traffic data were changing for 

better, it is important to note the following: 1. Ukraine could never reach again the 

traffic numbers from before the Russian-Ukrainian conflict (2013); 2. the former 

surplus of inbound traffic has changed into opposite and Ukraine appears as a sending 

country again in the global system of tourism. Mostly, this is the result of the labor 

force migration [5]. 

In case of Ukraine the relatively high in- and outbound traffic numbers do not 

coincide with a significant increase of turnover and income of the officially registered 

tourist enterprises. The tourist service suppliers serve up to only one-tenth of the 

aforementioned traffic, the majority of border-crossings is of private character (i. e. 

self-organized) which shows the transit nature of Ukraine as well as the imperfection 

of the state statistics concerning the tourist industry [6]. Also, only a minor part of 

these private travels are motivated by visiting relatives and friends. The number of 
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business and recreation journeys is remarkable, too, but organization of the latter is 

often fulfilled by the “gray” and/or the “black” economy [2].  

In the tour operators‟ and travel agents‟ turnover there have also been 

significant yearly fluctuations what is another indicator of Ukraine‟s imperfect tourist 

data collecting system. Primarily, this is not the result of the market fluctuations in 

tourism, but mainly sequels from state regulations, legislative changes in the branch 

and the external economic and political factors. Thus, we can consider the effects of 

the tourism policy in Ukraine on official tourist traffic as short-term impact. The 

indicated instability in general as well as the “weak” legal, economic and statistical 

background in particular has a regressive influence on the development of Ukraine‟s 

tourism. 
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ЗАРОДЖЕННЯ МОНАСТИРСЬКОГО ЖИТТЯ НА ТЕРИТОРІЇ 

ЗАКАРПАТТЯ 

 

На сьогоднішній день релігійний туризм вважається одним з найдавніших 

видів туризму. На території України і, в тому числі Закарпатської області, є 

величезна кількість релігійних споруд, які вирізняються історико-культурною 

та сакрально-мистецькою привабливістю. Формування релігійного туризму 

розпочалося на початку XIX ст., коли, крім об‟єктів історії, культури та 

архітектури туристи почали відвідувати і сакральні споруди різних конфесій. 

Вдосконалювалися засоби транспорту і зв‟язку. Люди отримали більше 

можливостей відвідувати святі місця.  

Важливими об‟єктами релігійного туризму в регіоні є монастирські 

комплекси. Вони є характерними культовими спорудами греко-католицької, 

православної і римо-католицьких церков. 

Згідно археологічних та писемних джерел християнство мало поширення 

на території сучасного Закарпаття ще до прийняття його офіційною релігією в 

Київській Русі. Більшість дослідників пов‟язують поширення християнства 

грецького обряду з іменами св. Кирила та Мефодія, або, принаймні, їх учнів 

(І.Базилович, М. Лучкай, архім. Василій (Пронін)).  

Джерелом духовності та освіти були монастирі. Аналізуючи джерела та 

монографічний матеріал можна прийти до висновку, що в дотатарські часи на 

Закарпатті могли вже існувати монастирі в Грушеві та Углі. Цю думку 

підтверджує дослідник поч. ХХ ст. Ю. Жаткович, який пише, що після відходу 

татар грушевські монахи скаржилися угорському королю Бейлі IV про втрату 

документів та грамот на землеволодіння [1].  
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Стосовно монастиря в Мукачеві, то документів про його заснування 

раніше від 1360 р. не виявлено. Справжній розквіт православ‟я на Закарпатті 

пов‟язують з діяльністю подільського князя з роду Гедимінів – Федора 

Корятовича. Князь розбудував Мукачівський монастир та надав йому у 

володіння ряд сіл із своїх маєтків, він сприяв розвитку освіти та культури у 

краї.  

Складне питанням залишається визначення церковної юрисдикції у краї. 

Вчені припускають, що на Закарпатті почали формуватися два центри 

церковної влади. Перший – в Мукачеві та другий – в Грушеві. У середині ХV 

ст. в Мукачеві згадується пресвітер Лука, який міг виконувати єпископські 

функції, підпорядковуючись сербському митрополиту. Відома також грамота 

константинопольського патріарха Антонія від 1391 р. про надання 

Грушевському монастирю право ставропігії.  

У 1491 р. в Мукачеві вже згадується єпископ Іоанн, що прагнув поширити 

свій вплив на всю територію краю. У ХVІ-ХVІІ ст. східний обряд на Закарпатті 

почав потерпати відтиску католицтва та реформатства. З ініціативі місцевих 

правителів та церковної верхівки було ініційовано укладення Ужгородської унії 

1646 р. Згідно унії «нова церква» зберігала східний обряд та мову 

богослужіння, але визнавала догмат та владу римського папи. Після смерті 

єпископа Василя Тарасовича уніатським єпископом було обрано Петра 

Парфенія, а православним єпископом Іоанникія Зейкана. Останній був 

змушений у 1663 р. залишити Мукачівський монастир й керувати єпархією з 

Імстичева та Углі. З того часу для православної віри розпочалися не легкі часи 

[1].  

Центром опору унії та латинізації залишалася Мармарощина, де 

наприкінці ХVІІ – на початку ХVІІІ ст. постало цілий ряд монастирів. Серед 

них, згідно «Списания обителей Мараморошских», були: Драгівський, 

Кричевський, Боронявський, Бедевлянський, Білоцерківський, Вільхівський, 

Бичківський. Вище названі монастирі були засновані стараннями православних 

владик Йосифа (Стойки) (1690-1711) та Досифея (Федоровича) (1717-1735), які 
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прагнули створити міцний плацдарм для оброни віри. На початку ХХ ст. через 

цілий ряд причин розпочалося відродження православної церкви.  

Угорський уряд всіляко намагався придушити цей рух, вбачаючи в ньому 

соціальний та національно-визвольний характер. Було ініційовано два судові 

процеси проти православних у Мараморош-Сиготі (1903-1904, 1913-1914 рр.), 

які не могли припинити цей процес. У цей на чолі православного руху став 

ієромонах Олексій (Кабалюк). Після включення Закарпаття до Чехословаччини 

під назвою Підкарпатська Русь (1919 р.) православна церква отримала 

можливість вільно розвиватися. Згідно канонічних прав, на цю територію 

поширила свою владу Сербська православна церква. У 1921 р. Синод СПЦ 

направив на Підкарпатську Русь свого делегата – єпископа Нішського Досифея 

(Васич) [2].  

Було засновано десятки православних громад та впорядковано чернече 

життя. Створено чоловічі та жіночі монастирі в Ізі, Липчі, Тереблі. Однією з 

найбільших проблем того часу, була недостатня кількість православного 

духовенства. У 1920-1930-х рр. частина православних приходів, монастирів та 

скитів підпорядковувалася Празькому архієпископу Савватію (Врабец), що 

отримав хіротонію від константинопольського патріарха. У 1938 р. на 

Мукачівсько-Пряшівську кафедру було призначено єпископа Володимира 

(Раїч). Перебування нового єпископа в Мукачеві було малотривалим, позаяк, 

згідно Мюнхенської угоди частина Підкарпатської Русі була окупована 

Угорщиною. Єпархіальне управління та єпископ перейшли до Хуста, який у 

березні 1939 р. також захопили угорці. У квітні 1941 р. єпископа Володимира 

заарештували, а в жовтні того ж року вислали до Сербії [2].  

Якісно новий етап в житті православної церкви розпочався наприкінці 

1980 - на поч. 1990-х рр., коли на чолі Мукачівсько-Ужгородської єпархії стояв 

архієпископ Євфимій (Шутак). За декілька років було відновлено десятки 

православних церков та монастирів, відродилася духовна освіта у краї. У 1994 

р. зі складу Мукачівсько-Ужгoродської єпархії було виведено Хустсько-

Виноградівську єпархію. У 2000-2007 рр. Єпархією в Мукачеві керував єпископ 
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Агапіт (Бевцик). 21 грудня 2007 р. Священний Синод УПЦ прийняв рішення 

про призначення архімандрита Феодора (Мамасуєв) на посаду єпископа 

Мукачівсько-Ужгородського [3]. 

3 грудня 2007 р. у Трапезному храмі Києво-Печерської Лаври собор 

архієреїв висвятив його у єпископи. Єпископ Феодор реформував єпархіальне 

управління, створив 7 відділів, що буде сприяти посиленню місіонерської та 

пастирської роботи серед населення.  

На даний час на території Мукачівсько-Ужгородської єпархії діє 290 

приходів, які обслуговують 265 священиків та 14 монастирів (біля 200 монахів 

та монахинь). У м. Ужгород діє Духовна академія імені св. Кирила та Мефодія. 

Отже, у Закарпатській області є широкі перспективи для розвитку 

релігійного туризму та паломництва. Для цього в області є наявні підстави: 

наявність святих місць та багата історико-церковна спадщина. 
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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО КРАЄЗНАВЧОЇ 

РОБОТИ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ:  

ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

 

Знання людини про її зв'язки з природою, світом та суспільством є 

необхідними для кожного фахівця, а особливо для сучасного педагога 

початкових класів, оскільки свої знання вони передають молодшим школярам – 

майбутньому нашої держави. У перші роки навчання в школі учнів повинні 

ознайомитись із природними особливостями рідного краю, його історичним, 

економічним, культурним, політичним розвитком, сформувати знання про 

туристичний потенціал, бажання постійно оновлювати та набувати нові знання 

про край в якому проживаєш, зацікавленість до відвідування визначних місць. 

[1, с. 25]. 

Вихідні концептуальні положення щодо змісту й організації процесу 

підготовки майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з учнями початкової 

школи ґрунтуються на основних засадах законів України «Про вищу освіту», 

«Про загальну середню освіту», Національної доктрини розвитку освіти 

України у ХХІ столітті.  

Проблемою підготовки учителів початкових класів займались такі 

науковців, як К. Ушинський, Б. Грінченко, С. Русова, А. Макаренко, 

В. Сухомлинський, М. Вашуленко, О. Савченко; навчання та виховання 

майбутніх учителів засобами краєзнавства приділено увагу в працях 

В. Обозного, Ю. Руденка, М. Стельмаховича, В. Струманського та ін.; 

використання краєзнавчої роботи в професійній діяльності учителя з учнями 

початкової школи розкрито в дослідженнях Н. Брижак, М. Кузьма-Качур, 

В. Матіяш, Т. Міщенко, О. Пірожкової.  

mailto:n.bruzhak@gmail.com
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Підготовка майбутнього учителя до краєзнавчої роботи з учнями 

початкової школи впливає на становлення вчителя як особистості, його 

соціалізацію і професійну діяльність. Це обумовлює необхідність включення 

здобувачів освіти з перших днів навчання до системи стосунків, що постійно 

вдосконалюються, розширюються і не тільки розкривають специфіку 

педагогічної праці, але й поглиблюють історикопедагогічні, краєзнавчі знання, 

уміння і навички. 

На думку Б. Коцун та Г. Сарапін, успішна організація краєзнавчої роботи 

з учнями початкової школи і його ефективність у навчально-виховній роботі в 

цілому, а також у використанні краєзнавчого матеріалу залежить від таких 

умов: теоретичної підготовки учителя початкової школи; краєзнавчої 

підготовки до проведення краєзнавчих досліджень; використання краєзнавчих 

матеріалів у процесі вивчення предметів; педагогічного керівництва учителем 

краєзнавчою роботою учнів початкової школи [2, с. 104].  

Проте, С. Піскун при підготовці майбутніх учителів до краєзнавчої 

роботи з учнями початкової школи виділяє наступні засоби: введення 

відповідного навчального курсу в програму професійної підготовки 

майбутнього фахівця у педагогічних вищих навчальних закладах; організація 

екскурсій в музеї і на місцевості певного регіону, що відзначаються 

здобутками, які можна використати в педагогічних цілях; проведення 

туристично-краєзнавчої роботи; організація факультативів і гуртків 

краєзнавців; створення музеїв або куточків, присвячених здобутками місцевого 

населення певного регіону в галузі освіти; використання краєзнавчого 

матеріалу у викладанні інших дисциплін (історія педагогіки, історія 

педагогічної думки в персоналіях, українське дитинознавство, народні 

промисли України та інші); написання студентами наукових робіт на 

краєзнавчу тематику (повідомлень, рефератів, курсових, дипломних, 

магістерських робіт та інших) [4, с. 124]. 

Г. Самойленко пропонує у позаудиторній роботі використовувати 

колективні форми (екскурсії, походи пам‟ятними місцями та в музеї, 



36 

 

експедиції, вечори, олімпіади, конкурси, конференції, концерти, зустрічі), 

групові (гуртки, товариства, метою яких є підготовка альбомів, альманахів, 

журналів, газет, наочних посібників тощо) та індивідуальні – знайомство з 

краєзнавчою літературою, архівними матеріалами, підготовка рефератів, 

доповідей, матеріалів до оглядових чи монографічних тем, записи спогадів, 

збирання та оброблення фольклорних матеріалів [3, с. 110]. 

Підготовка майбутніх учителі має бути спрямованою на їхню готовність 

здійснювати краєзнавчу роботу з учнями початкових класів через реалізацію 

інтересів та здібностей особистості, формування її суспільно-громадського 

досвіду; залучення до особисто значущих національних соціально-культурних 

цінностей, потреб; зміцнення здоров‟я і розвиток творчого потенціалу 

особистості; здобуття додаткових знань, умінь, навичок за інтересами, 

створення умов для творчої діяльності, самовираження та творчого 

самовдосконалення; створення передумов для їх професійного самовизначення 

та допрофесійної підготовки відповідно до інтересів і здібностей кожного. 

Таким чином, при підготовці майбутніх учителів до краєзнавчої роботи з 

учнями початкової школи викладачам необхідно враховувати основні її 

завдання, форми, методи і засоби, розуміти функції, які виконує така 

підготовка, забезпечувати умови при яких вона буде ефективною та розуміти її 

важливе значення в цілісному педагогічному процесі школи.  
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КРАЄЗНАВЧИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОГО 

МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Відповідно до державного стандарту початкової освіти для організації 

вивчення програмованого матеріалу природничої освітньої галузі варто 

використовувати місцевий природознавчий матеріал, проводити регулярні 

екскурсії у природу, у краєзнавчий або природознавчий музей, будинок 

природи. Краєзнавство – це один з основних аспектів освітньо-виховного 

процесу в Новій українській школі, яке сприяє накопиченню чуттєвого 

сприйняття, впливає на розвиток мислення та творчості інтелекту. 

Використання краєзнавчого матеріалу дозволяє впливати на духовний розвиток 

молодших школярів; вивчати природу внаслідок безперервного спілкування та 

єднання з нею. 

Про необхідність широкого використання краєзнавчого матеріалу в 

освітньому процесі писали педагоги-класики ХVIII-ХІХст. Ж.-Ж.Руссо, 

Г. Песталоцці, А. Дістервег, К. Ушинський, С. Русова та ін.  

Великого значення надавав краєзнавству В.Сухомлинський. В його 

працях, численних статтях є думки про педагогічні функції краєзнавчого 
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матеріалу і дослідництва дітей. Він прагнув, щоб усі роки дитинства 

навколишній світ, природа постійно живили свідомість учнів яскравими 

образами, картинами, сприйняттями та уявленнями, щоб закони мислення діти 

усвідомлювали як струнку будову, архітектура якої підказана ще більш 

струнким витвором – природою. Серед цих законів в наш час особливе 

значення набуває екологічне мислення. Його формування передбачено з 

використанням краєзнавчого підходу. 

У змісті Концепції реалізації державної політики в сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, 

схваленої розпорядженням КМУ від 14.12.2016 № 988, визначені базові 

компетентності серед яких екологічна грамотність і здорове життя, формування 

яких неможливе без оптимізації краєзнавчої роботи у навчально-виховному 

процесі початкової школи [2].  

Програма кожного класу передбачає ознайомлення з природою рідного 

краю. Аналіз змісту програм та методичного апарату підручників «Я 

досліджую світ» дав можливість зробити такі висновки: 

– у першому класі використання краєзнавчого матеріал, з метою 

розвитку екологічного мислення у молодших школярів є епізодичним. Увага 

учнів концентрується на вивченні окремих обʼєктів у природі та господарській 

діяльності людей в різні пори року; 

– у другому класі поряд з темами, у змісті яких розкривається розвиток 

природи в різні пори року у взаємозвʼязку всіх її компонентів (нежива та жива 

природа), запропоновані завдання спонукають учнів до міркувань про 

збереження і захист довкілля. Прикладом можуть бути такі: «Які роботи 

потрібно проводити, щоб ваше рідне місто причепурилося навесні?», 

«Дослідіть, куди зникає сміття у вашому населеному пункті» та ін. [1, с.92];  

– у третьому класі для формування екологічного мислення у молодших 

школярів у методичному апараті підручника запропоновані завдання 

дослідницького характеру після вивчення основного змісту, спрямовані на 

пошуку шляхів розвʼязання конкретної проблеми. Наприклад, після вивчення 
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тем, в яких формується поняття «вода та її властивості», учням подаються 

завдання дослідити джерела забруднення і очищення води в найближчому 

оточенні; при вивченні теми «Чому повітря потребує охорони» у методичному 

апараті підручника учням запропоновано: «Допоможіть розв‟язати проблему 

забруднення повітря у своєму населеному пункті» та ін. [1, с.92]. Активно 

використовується краєзнавчий матеріал при вивченні розділу «Наш рідний 

край»; 

– у четвертому класі проблема збереження природи розглядається 

комплексно при вивчення тем «Заповідні території України». 

Серед різноманіття методів і технологій навчання, що реалізують освітній 

процес у початковій школі, важливу роль у формуванні екологічного мислення 

молодших школярів відіграють проблемно-комунікативні та практичні, які 

дозволяють розкрити і намітити шляхи вирішення екологічної проблеми. 

Прикладом можуть бути: сенкан, «Рибʼячий скелет», «Дерево передбачень», 

«Займи позицію» та ін. 

Різноманіття методів та прийомів знаходить своє відображення в 

організаційних формах освітньої діяльності: індивідуальній, парній, груповій. 

Цікавою для молодших школярів є така форма краєзнавчих досліджень як 

польовий екологічний практикум. У процесі практикуму учні засвоюють 

методику проведення досліджень у довкіллі, спрямованих на вивчення 

екологічного стану певної території та набувають навички й уміння давати 

оцінні судження за результатами своїх досліджень. 

Таким чином, молодші школярів, спираючись на конкретні знання про 

рідний край, не тільки розширюють своє уявлення про досліджувані обʼєкти та 

певні наукові закономірності, а і вчаться любити природу, бачити її красу та 

бережливо ставитися до неї.  
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Івано-Франківська область – один з тих регіонів України, який визначив 

для себе пріоритетом розвиток туризму. При чому сьогодні туризм трактується 

владою на місцевому рівні як галузь господарювання, а не сфера діяльності.  

Виокремлення ж туризму в окрему галузь господарювання в Івано-

Франківській області передбачає вироблення і вжиття системних кроків через: 

прийняття і реалізацію спеціальних програм, цільове спрямування коштів; 

об‟єднання під єдиним підпорядкуванням різних напрямків діяльності, навіть і 

суміжного характеру, які сприятимуть привабленню внутрішнього і 

зовнішнього туриста до краю; здійснення постійних заходів контролю щодо 

виконання намічених завдань і планів розвитку окремих видів туристичної 

діяльності; сприяння з боку всіх владних інституцій розвитку ініціатив 

місцевих громад щодо використання рекреаційного потенціалу своїх населених 

пунктів і прилеглих до них територій; створення органами державної влади, 

місцевого самоуправління належних умов побутового, транспортного, 

медичного, освітнього характеру для комфортного перебування туриста; 

задіяння якомога більшого числа працездатного населення в галузь туризму в 

краї, що дозволяє значною мірою вирішувати як питання зайнятості, так і 

надходжень до місцевих бюджетів тощо. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/249613934
mailto:apaseka@ukr.net
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Критерії, притаманні туризму як галузі господарювання лягли в основу 

Стратегії розвитку туризму в Івано-Франківській області до 2020 року та 

Регіональної цільової програми розвитку туризму в Івано-Франківській області, 

які успішно здійснюються. 

Івано-Франківська область має багаті соціально-культурні туристсько-

рекреаційні ресурси. Серед культурно-історичних об‟єктів Івано-Франківської 

області, що мають високий туристичний потенціал значна роль належить 

пам‟яткам історії та культури, сакральній архітектурі, зразки декоративно-

ужиткового мистецтва, які завдяки музеєфікації слугують головним засобом 

задоволення потреб пізнавально-культурної рекреації, а саме: понад 3,5 тисяч 

пам‟яток історії і культури – старовинних замків, давніх церков, житлових та 

громадських історико-культурних пам‟яток; п‟ять давньоруських міст (Галич, 

Тисмениця, Снятин, Тлумач, Коломия) із комплексом пам‟яток історії і 

культури; місця народження і діяльності відомих в українській історії і культурі 

людей; місця визначних історичних подій (опришківського руху, національно-

визвольної боротьби українського народу); місця сучасних етнографічних та 

мистецьких фестивалів (Коломия, Шешори, Кути та інші); центри традиційних 

українських промислів (писанкарства, ліжникарства, килимарства, вишивання, 

різьби по дереву, гончарства та інші) – Косів, Коломия, Космач, Яворів, Кути, 

Шешори. Ці ресурси є базою для розвитку пізнавального, сентиментального, 

наукового та інших видів туризму, причому не тільки місцевого, але й 

всеукраїнського та міжнародного значення. 

Оптимізуючи розвиток туризму в Івано-Франківській області активно 

здійснюється чимало заходів, наприклад: 

1. Розробляються інноваційні туристичні маршрути, які охоплюють 

історичні споруди регіону, відображають історію та етнокультуру краю. 

2. Здійснюється активне пристосування історичних споруд під 

різноманітні заклади туристичного профілю: установи розміщення та 

харчування, туристичні та виставкові центри тощо. Однак проблематичним 

аспектом цього напрямку є жахливий стан збереженості більшості замків Івано-
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Франківщини та відсутність необхідного фінансового забезпечення. Яскравими 

прикладами можуть бути європейські країни (насамперед Франція та Чехія), де 

успішно функціонують сотні закладів такого типу. До прикладу, з 1990 p. в 

Угорщині відкривалося понад 70 готелів різної категорії у колишніх 

резиденціях угорської знаті. 

3. Триває музеєфікація історичних споруд. Для цього область має великий 

потенціал, априклад, Старостинський замок можна повністю пристосувати під 

музейну установу, оскільки рівень його збереженості дозволяє це зробити, а на 

основі замків в Маріямполі, Раківці, Чернелиці та Пневі можна сформувати 

скансени, таким чином уберігши їх від подальших руйнувань. Важливим при 

цьому є створення необхідних загальнодоступних інформаційних сайтів та 

порталів з повною довідкою про них та про туристичну інфраструктуру 

місцевості. 

4. Систематично збільшується кількість заходів подієвого туризму: 

різноманітні фестивалі (етнографічні, гастрономічні, історичної реконструкції 

тощо), а також туристичні заходи – локальні та регіональні виставки й ярмарки, 

туристично-інформаційні акції тощо. При цьому всі замкові споруди Івано-

Франківської області, незалежно від стану збереженості, можуть 

використовуватися для вищезазначених туристичних заходів при умові 

транспортної доступності та відсутності аварійного стану будівлі. Це 

ефективний інструмент управління туристичним потоком, тому стратегія 

подальшого розвитку сфери туризму в Івано-Франківській області на її 

сучасному етапі потребує осмисленого підходу до дат проведення фестивалів та 

інших подієвих заходів.  

Одним із важливих сегментів туристичної діяльності регіону, що 

особливо інтенсивно розвивається на сучасному етапі завдяки високому 

ступеню збереження етнографічної й фольклорної спадщини різних груп 

населення Івано-Франківщини, є фестивальний туризм. Основними осередками 

фестивального туризму в Івано-Франківській області є Верховинський, 

Косівський райони, міста Івано-Франківськ та Яремче. Це зумовлено тим, що у 
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перерахованих районах знаходиться найбільша кількість пам‟яток історії та 

культури, а також високим розвитком туристичної інфраструктури. 

«Карпатський вернісаж» Міжнародний фольклорний фестиваль етнографічних 

регіонів України «Родослав» «Свято хліба» «Станіславівська мармуляда» 

«Свято ковалів» «Смачний Спас» «Медовий Спас» «Писанка» «Різдво у 

Карпатах» «Великдень у Космачі» «Бойківська ватра» фольклорний фестиваль 

«Єднаймося брати Українці» фестиваль «Опільської пісні» у м. Галичі, 

музичний фестиваль «Бурштинове намисто» у м. Бурштин – це тільки незначна 

частина серед великої кількості фестивалів Івано-Франківської області, для 

яких характерні висока організованість, висока культура, етнічна традиційність 

і, безумовно, підтримка громад і адміністрації. 

Музеї Прикарпаття кожного дня гостинно відчиняють свої двері перед 

десятками тисяч туристів, які прагнуть ознайомитися з культурно-історичними 

та мистецькими надбаннями регіону. Вони мають широкі можливості 

привернути увагу туристів до визначних археологічних, етнографічних, 

мистецьких та літературних пам‟яток. Використання музеїв у туристичній 

галузі Івано-Франківщини має досить хороші перспективи, адже на території 

краю їх міститься досить багато 

Особливого значення в сучасних умовах набуває вивчення стану 

освоєння рекреаційно-туристських ресурсів та визначення шляхів їх найбільш 

оптимального використання в Івано-Франківській області, адже на її території 

активно розвиваються різні види туризму і ця галузь визначена як одна з 

головних у реструктуризованій економіці. Цей потенціал може бути 

використаний для різноманітних видів туристської діяльності, особливо 

розвитку внутрішнього туризму, активізації туристських послуг для іноземців. 

Для найбільш оптимального його використання необхідна детальна оцінка 

запасів, стану використання туристичних ресурсів, обґрунтування напрямків 

раціоналізації рекреаційно-туристської діяльності у регіоні. Це зумовлює 

необхідність детального вивчення історико-культурних туристських ресурсів з 

метою оптимізації розвитку туризму у досліджуваному регіоні. 
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ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПАМ‟ЯТОК ОБОРОННОЇ 

АРХІТЕКТУРИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО 

ВИКОРИСТАННЯ 

 

У багатій історико-культурній спадщині України особливе місце 

належить пам‟яткам оборонної архітектури − фортецям, замкам, оборонним 

храмам, міським укріпленням. До наших днів на території України збереглося 

116 пам‟яток оборонної архітектури та понад сто оборонних монастирських 

комплексів [1]. 

Найбільша кількість замків, фортець та оборонних монастирів збереглася 

до нашого часу на Західній Україні (за підрахунками різних експертів 

приблизно 90% всіх замків і палаців держави) – на Львівщині, Івано-

Франківщині, Тернопільщині, Волині, Закарпатті, Хмельниччині [2]. Так, на 

Львівщині є чотири унікальні замки, що уже сьогодні є екскурсійними 

складовими багатьох туристичних пакетів і входять у маршрут масового 

туризму «Золота підкова Львівщини»: Олеський (резиденція польських 

магнатів у дусі італійського ренесансу, де народились майбутні королі Польщі 

Ян III Собеський та Михайло Корибут Вишневецький), Золочівський (так 

званий Китайський палац – літня королівська резиденція, в якій особливо 

любила зупинятись француженка Марія Казиміра д'Аркуін, яка згодом, ставши 

королевою, довго і «вміло» керувала Польщею (це один з містичних замків 

України, де досі «живе» привид його господині)); Підгорецький (європейська 

перлина, замок-палац, окрім того, перший Венеціанський палац на території 

середньої Європи, найстаріший готель в Україні, де був Гетьманський заїзд) та 

найменш зруйнований, Свіржський (найатракційніший класично-лицарський 

мінізамок) [3].  
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Замки Волині представлені Луцьким замком (або Замок Любарта, Верхній 

замок – один з найбільших і найдавніших на Україні, побудований в основному 

останнім великим князем Галицько-Волинської Русі Дмитром-Любартом у 

1340-1385 роках, слугував резиденцією глави держави, сьогодні є одним з 

фаворитів за привабливістю серед туристів); Олицький (який заслугами 

шляхтичів Радзивіллів був ще величніший, нині займає психіатрична лікарня) 

та Локачинський (тубдиспансер) – вони потребують негайного капітального 

ремонту; Острозьким замком (містить майже досконалий краєзнавчий музей); 

Новомалинським замком (один з найстаріших в Україні, проте на сьогодні 

залишились лише художньо-атракційні руїни).  

Чільне місце у «замковому намисті» України посідають замки Закарпаття 

(12 замків) історія яких окреслена періодом Х-ХVІ ст., їх зведення зумовлено 

необхідністю охорони знаменитого Соляного шляху – економічно значущого 

для Імперії, що вів до соляних копалень у районі нинішнього Солотвина. Так 

було збудовано Вишківський замок та Хустський замок, знаменитий своєю 

містичною господинею – бабусею графа Дракули, та тим, що нібито за це був 

знищений блискавкою, яка потрапила у порохову вежу. Цікавим як у 

археологічному, так і у туристичному плані є Середнянський замок Тамплієрів, 

під час дослідження якого нещодавно виявили численні підземні приміщення. 

Туристичною візиткою Закарпаття є королівський Мукачівський замок 

«Паланок». Щороку його відвідує понад 100 тис. туристів, яких приваблює 

середньовічна атмосфера замку, цікаві екскурсії, мистецькі виставки.  

У Закарпатті є кілька оригінальних лицарських замків – Квасівський та 

Бронецький замки (їх у так званий «період смут» збудували невідомі лицарі, які 

вели розбійницький спосіб життя і у стінах власного замку ховалися від 

переслідувань з боку держави та помсти з боку пограбованих. Тому знаходяться 

у важкодоступних місцях для масового туриста, потребують реставрації, проте 

будучи об'єктами інтересу з боку істориків та краєзнавців, приваблюють 

туристів-екстремалів, тому можуть бути включені до гірського туристичного 
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маршруту). Прикладом для дослідження замкової архітектури є Невицький 

замок, який знаходиться у задовільному стані. 

Івано-Франківщина репрезентована кількома оборонними твердинями. 

Так, цікавими атракційними об'єктами є Галицький замок (пам'ятка 

середньовічної оборонної архітектури, зі стін якого відкривається незабутня 

панорама дністровської долини, проте, замок потребує негайної реставрації), 

Пнівський замок (до побудови Станіславської фортеці це була найміцніша 

твердиня Прикарпаття, сьогодні майже розібраний на будівельне каміння 

місцевими лихварями, збереглися лише атракційні двоярусні стіни товщиною 

1,5-2,0 м, численні підвальні приміщення та підземні ходи, які повністю 

засипані). 

Чернівецька область може похвалитися таким чудовим об‟єктом, як 

Хотинська фортеця. Нині вона – один з наймонолітніших й найгарніших замків 

України, що за своєю міццю й архітектурними особливостями стоїть в одному 

ряду з кращими середньовічними замками-фортецями Туреччини, Угорщини, 

Іспанії, Франції, Англії і Шотландії.  

Замки Західного Поділля історично презентують намистини 

багатовікового форпосту українських земель проти зовнішніх експансій. 

Найпривабливішими з туристичної точки зору є палац Вишневецьких (з 

ландшафтним парком в англійському стилі), Теребовлянський замок (колись 

осередок літописного Теребовлянського князівства, сьогодні – окремі 

фрагменти фортечних мурів та засипані численні підземні ходи) [4], 

Микулинецький замок (сьогодні лише руїни), Бережанський замок 

(прославився на всю Європу своєю неприступністю впродовж двох століть, 

проте пошкоджений і невідновлений під час Першої світової війни.  

Отже, результати проведеного аналізу фортифікаційної замкової 

спадщини Західної України, дають змогу впевнено зробити висновок про 

високу забезпеченість цієї території пам‟ятками оборонної архітектури, що 

відкриває багато нових можливостей для організації та успішної реалізації 
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різних видів туризму: історико-культурного, пізнавального, відпочинкового, 

релігійного, етнічного, виставково- експозиційного, тематичного тощо. 

Однак, треба зазначити, що розвитку вище згаданих видів туризму стоять 

на заваді занедбаність, зруйнованість замкових споруд та байдужість 

суспільства до нагальної потреби відродження замків, у першу чергу як 

мовчазних свідків багатогранної української історії. 

Замкові споруди України вже сьогодні можна використовувати як 

заклади відпочинку і туризму шляхом їх пристосування безпосередньо під 

готелі через відкриття у них закладів харчування (стилізовані під старовину 

ресторани й таверни з середньовічною кухнею та історичними місцевими 

напоями), надання послуг обслуговування та супроводу урочистих подій у 

середньовічному стилі, шляхом відкриття музейних експозицій у приміщеннях, 

розміщення на територіях замків і фортець експозиції, яка відтворюватиме 

картини минувшини й оголошення цих фортифікацій скансенами – музеями під 

відкритим небом, а також проведення різнобічних історико-театралізованих 

фестивалів, змагань і анімаційних шоу тощо. 
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ТОПОНІМИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРАЄЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Топоніми є невід'ємним елементом місцевої історії. Це служить хорошим 

способом стимулювати інтерес до вивчення минулого і сьогодення рідної землі 

шляхом пошуку зв'язків між назвою і місцевістю. Топоніми представляють 

великий інтерес для учнів, студентів, а також усіх хто цікавиться 

географічними назвами. Крім позитивного впливу на розвиток когнітивного 

інтересу, вивчення топонімів сприяє підвищення грамотності, культури мови, їх 

мислення. 

Процес вивчення топонімів включає в себе три функції: виховну, 

розвиваючу і освітню. При реалізації виховної функції формуються морально-

патріотичні якості. Будь-яка тема з місцевих досліджень проблематична, так як 

пов'язана з вивченням історії в цілому. У кожному селі, безумовно, є багато 

мікротопонімів, які використовуються місцевими жителями, або які пам'ятають, 

принаймні старожили. Пошук і збереження таких назв є одним з 

найважливіших і актуальних завдань місцевих краєзнавчих досліджень. На 

жаль, деякі давні назви річок, лісів, озер, сіл замінюються сучасними. Таким 

чином, зв'язок з минулим втрачається. Але багатьом здається зрозумілим, якщо 

врахувати певні імена, то можна знайти багато цікавого. 

Практично кожна людина цікавиться значенням і походженням назви 

свого рідного міста, села, довколишніх річок, озер і подібних топонімів. 

Загальний інтерес до них помітно зріс, особливо в останні п'ятдесят років, хоча 

деякі топоніми з'явилися на початку XIX століття і навіть раніше. 

«Батько історії» Геродот, давньогрецький письменник, у своїй знаменитій 

праці «Історія» намагався пояснити назви морів, річок, поселень і країн. 

mailto:taranova2202@gmail.com
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Марк Терензій Варрон, відомий римський вчений, написав великий твір, 

присвячений поясненні географічних назв. Цей інтерес значно зріс у наш час 

завдяки бажанню народів нашої країни пізнати своє минуле, їхнє бажання 

зберегти своє національне коріння, відродити свою культуру. Географічні назви 

є одними з найважливіших культурних пам'яток. З'явилися в різних мовах в 

різний час вони відображають всю багатовікову історію людства. 

Науку, яка вивчає географічні назви, називають топонімікою. Географічні 

об'єкти: океани, моря, гори, річки, яри, урочища, поселення – мають назви, які 

не виникають самі по собі, назви всіх об'єктів земної поверхні давало 

суспільство на тих чи інших підставах. У міру того, як освоювалися нові 

райони, які раніше не були відомі людству, кількість географічних назв 

збільшувалася. У нашій країні їх більше десяти мільйонів. 

Століття проходять, але пам'ять про них залишається на місці. Місцеві 

топоніми можуть розповісти про життя наших предків – тих, хто освоїв землю, 

на якій ми живемо. 

Мікротопонімія включає назви невеликих географічних об'єктів: 

урочища, фації, болота, тощо. Топоніміка розвивається разом з географією, 

історією та етнографією. Топонімія є важливим джерелом вивчення історії 

мови (історія лексикології, діалектології, етимології і т. д.), так як деякі 

топоніми (особливо гідроніми) підтримують архаїзми і діалектизми, часто 

повертаються до мов – субстратів народів, що живуть на території. 

Всі топоніми поділяються на такі класи, як: хороніми – назва будь-яких 

територій, областей, районів; ойконіми – назва населених пунктів; астіоніми – 

назва міст; урбоніми – назва театрів, музеїв, скверів, парків; годоніми – назва 

вулиць; агороніми – назва площ, гідроніми – назва річок; ороніми – назва 

височин, хребтів, пагорбів; гелоніми – назва боліт; дромоніми – назва 

транспортних магістралей і доріг різного типу, як правило, проходять за 

межами поселень; антропотопоніми – назва від прізвища або власного імені 

[3]. 



50 

 

Відомий дослідник Попов А.І. писав: «... багато топонімів отримують 

належне пояснення тільки при залученні дуже значущого і різноманітного 

матеріалу – лінгвістичного, історико-географічного» [1, с.24]. 

Саме положення топонімів, на думку Попова А.І., на стику географії, 

лінгвістики та історії визначає великі можливості для реалізації найширших 

міжпредметних зв'язків у процесі використання топонімів. 

Усі ми знаємо, що початкова школа взагалі не має спеціального курсу 

географії, вчителі можуть використовувати топоніми для пояснення 

географічних понять на уроках оточуючого світу. Географічні назви молодшим 

школярам складно засвоїти, так як вони абстрактні, тому вивчення географії в 

цілому дітям це нецікаво. 

Один з дослідників топонімії Дж. К. Грот писав: «Немає сумнівів, що 

вивчення географії набуло б незрівнянно більшого сенсу і інтересу, якби назви 

місць і урочища в ньому були більше, ніж це було зроблено до цих пір, 

освітлені філологією, тобто максимально пояснені і перекладені» [2, с. 19]. 

Оскільки формування географічних представлень в початковій школі 

ґрунтується на місцевому історичному принципі, вчителю слід 

використовувати топоніми свого міста, області, регіону. 

Вивчаючи топоніми, ми прийшли до висновку, що топоніми – це міст між 

минулим і сьогоденням. Скільки, виявляється, може розповісти топонім про 

життя наших предків. Топоніми дають змогу створити зображення минулого. 

Походження деяких топонімів прозоре. Але не завжди можна сказати відразу: 

звідки походить назва і чому її дали, адже історія деяких топонімів тримає в 

секреті. Топоніми, в основному, за походженням можна розділити на дві групи: 

перший побудований на людських іменах, іноді особистих, іноді предків, сім'ї; 

друга група складається з тих, всередині яких людина ніби закладає 

лаконічний, часом дуже яскравий опис ознак місця, яке вона називає. 

Ці імена не повинні бути забутими. Тому необхідно зберігати топоніми, 

так як вони містять інформацію про життя наших предків. Солицька Г.П. в 

своїй книзі «Забавна топонімія» пише, що «збереження топонімів – це не тільки 
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важливо, а й необхідно. Адже багато об'єктів сільської місцевості та їх назви 

зникають, а це означає, що спорожнюється наша історія, наше коріння, наша 

пам'ять» мікротопоніми є частиною історії нашої землі. Вони потребують 

догляду і консервації. Багато мікротопонімів в даний час не використовуються, 

багато що забувається. Але є краєзнавці, поціновувачі історії села, які дбайливо 

їх несуть і передають підростаючому поколінню. Наше завдання не переривати 

цю нитку. Людина, що приходить в цей світ, повинна отримати від старшого 

покоління всю достатню духовну спадщину, включаючи добрі традиції, 

вкорінені на малій Батьківщині. Навчитися дотримуватися законів совісті, 

честі, кращих рис національного характеру. Щоб належати до Батьківщини, 

треба любити її. Щоб належати Батьківщині, необхідно жити її життям, 

необхідно знати її історію, відповідати особисто за життя села, вулиць, річок і 

лісів. Бути разом як єдина сім'я. 
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РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В СФЕРІ ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Нині у розвитку як світової, так і національної та регіональної економіки 

відбуваються процеси активізації діяльності у сфері підприємництва, що 

набуває нового інноваційного характеру. Підприємницька діяльність 

розглядається як об„єктивне та важливе соціально-економічне явище в житті 

суспільства, яке здатне гнучко реагувати на зміни ринку, заповнюючи його ніші 

та виявляючи "вузькі місця" в існуючих технологіях виробництва, в 

асортименті товарів та послуг, у структурі цін на них в різних географічних 

сегментах [1]. З ускладненням ринкових відносин, технологій і інтенсифікацією 

використання досягнень науки і техніки центр уваги в дослідженні 

підприємництва зміщується у сферу інтелектуальної діяльності. 

Значення підприємницької діяльності полягає у тому, що 

підприємництво: по-перше, сприяє структурним змінам у системі 

господарювання; по-друге, сприяє ефективному регіональному використанню 

інвестиційних матеріальних і нематеріальних ресурсів; по-третє, забезпечує 

зайнятість трудових ресурсів і належну мотивацію до праці; по-четверте, 

створює умови для розвитку новаторства, ініціативи, творчості і розвитку 

інтелектуальної особистості підприємця; по-п‘яте, створює сприятливе 

середовище для здорової конкуренції і завдяки цьому стає своєрідним 

каталізатором соціально-економічного розвитку держави [2].  
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Актуалізація розвитку підприємництва в умовах децентралізації владних 

повноважень потребує особливої уваги з боку держави, оскільки реалізація 

заходів щодо удосконалення підприємницької діяльності в регіоні перебуває у 

прямій залежності від формування цілеспрямованої, послідовної та 

прогнозованої державної регуляторної політики та дій місцевої влади і 

управлінських органів у сфері господарської діяльності. Це базуватиметься на 

дієвому інституційному забезпеченні, усуненні адміністративних бар„єрів та 

зменшенні регуляторних факторів функціонування суб„єктів підприємництва, 

формуванні механізму фінансової підтримки та заохоченні інвестування, 

підвищенні ефективної співпраці у форматі держава - бізнес- соціум.  

Основними напрямами підтримки підприємництва є фінансово-кредитна 

підтримка інноваційної діяльності, кадрове та інформаційне забезпечення, 

податкова політика, створення ефективної законодавчої бази тощо. 

Підприємництво не може успішно розвиватися без створення розвинутої 

системи інформаційного обслуговування. Державну підтримку доцільно 

здійснювати шляхом створення розвинутої мережі консультативних, 

юридичних, бухгалтерських фірм, підприємств з проведення маркетингових 

досліджень, бізнес-інкубаторів, технопарків, регіональних інформаційно-

аналітичних центрів. Головними завданнями регіональних інформаційно-

аналітичних центрів мають бути: забезпечення доступу підприємців до 

інформації (правової, нормативно-довідкової, маркетингової, науково-

технологічної, комерційної) як у процесі створення, так і функціонування 

підприємств; надання консультативних послуг з питань стану товарного ринку, 

кон‟юктурного аналізу, управління підприємством, підготовки кадрів; 

складання інформації для органів державної влади про стан справ у сфері 

малого підприємництва та тенденції його розвитку [1]. 

Нині інформація затребувана і як ресурс, і як товар, що задовольняє 

інформаційні потреби. На всіх стадіях обігу інформації як економічного блага 

виявляються її унікальні властивості, які сприяють вдосконаленню організації 

підприємницької діяльності.  Інформація виступає головним елементом будь-
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якої з функцій управління. Процес управління взагалі та кожна його 

підсистема, являє собою інформаційну, тобто комунікативну, систему зі збору, 

передачі, обробки та зберігання інформації про об'єкт управління.  

Нині компанії прагнуть створювати унікальні та індивідуальні за 

досвідом засоби та можливості щодо задоволення потреб і бажань споживачів, 

які шукають нових можливостей в організації та здійсненні туристичних 

поїздок. Для вирішення цієї проблеми фахівцями запропонована модель 

процесу з використанням «технології обміну досвідом» в якості платформи 

співпраці, за допомогою якої інформація може поширюватися між компаніями 

та споживачами за допомогою багатьох точок доступу [3]. 

Науковці ETОUR розробили інформаційну Інтернет систему 

менеджменту туристичного напрямку, яка в основі використовує технологію 

опрацювання даних про туристичні напрямки (knowledge destination 

framework). Дана технологія зосереджується на клієнтській частині 

веббазованої інфраструктури, що забезпечує збір інформації, створення та 

розповсюдження відповідних знань, сприяючи, повномасштабному 

внутрішньому, або міжфірмовому обміну знаннями. Технологія складається з 

двох шарів: створення та застосування знань. Створення знань поєднує в собі 

різноманітні джерела даних, що базовані на клієнтській інформації, і 

компоненти для видобування та зберігання даних. Клієнтська інформація 

надходить у формі відгуків туристів, залишених на різноманітних туристичних 

сайтах. З технічного погляду, джерела інформації поділяються на структуровані 

(інформація про трансакції, рейтинги послуг) та неструктуровані (дані, що 

формуються на основі неструктурованих текстів). Різнорідна інформація з 

різних джерел зберігається в центральному сховищі [3].  
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ТУРИЗМ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Впливаючи на ключові сектори економіки, туризм все частіше стає одним 

з найважливіших показників соціально-економічного розвитку, як певних 

регіонів так країни загалом. Але у зв‟язку із поширенням коронавірусу 

туристична індустрія постала перед кризою, яка може виявитися найгіршою в 

історії світової економіки. Туризм давав близько десятої частини у рості 

глобальної економіки. 

Останніми роками дану галузь називали навіть глобальним драйвером. 

Адже вона розвивалася значно швидше, ніж світова економіка загалом. Після 

того, як економіка оговталася від фінансової кризи 2007-2008, туристичний 

бізнес зростав. В останні роки його навіть стали виокремлювати серед 

драйверів загального економічного росту. За даними WTTC, туристична 

індустрія, станом на 2018 рік, створила 300 мільйонів робочих місць [1]. На 

2020 рік прогнози були оптимістичними. Але за два місяці вони стали різко 

негативними.  

Нові реалії стали причиною того, що більше року туристична галузь та 

економіка у всьому світі зазнає суттєвих збитків. Закриваючи кордони, країни 

вберігають себе від іноземців, які можуть бути інфікованими коронавірусом, 

однак так само ж "вберігають" себе й від коштів, які залишили б ті. Зокрема, у 

2020 році у світі втрати туристичної галуз склали близько 800 млрд доларів. Із 

них Україна зазнала втрат сумою понад 2 млрд доларів. Економіка України хоч 

і не настільки прив‟язана до в‟їзного туризму, але якщо карантин ще 

затягнеться, то збитки для індустрії сягатимуть 3-5 млрд дол. Приблизно 80% 

закладів сфери гостинності – це підприємства малого бізнесу, ФОПи, які 

можуть не пережити цей карантин. Щодо в‟їзного туризму, то тут слід 
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зазначити, що докарантинний рівень в‟їзного потоку не був надто високим, 

адже було величезне падіння після 2014 року.  

Нездійснення заходів на державному рівні, призвело до скорого 

вивільнення понад мільйона працівників без фактичної виплати вихідної 

допомоги через відсутність обігових коштів, а також імовірних банкрутств 

тисяч суб‟єктів туризму та сотень тисяч супутніх компаній та постачальників 

туристичної галузі.  

Втрати індустрії туризму призвели до зниження ВВП в розмірі 1,2 трлн 

дол у 2020 році. Скорочення поїздок в 2020 році призвело до втрати податків на 

80 млрд дол. Світова авіаіндустрія, є серед найбільш постраждалих від 

коронавірусу. Загалом, за оцінками IATA, міжнародний авіа бізнес може 

скоротитися на 19%. До початку пандемії, пов‟язаної з COVID-19, круїзний 

бізнес у світі процвітав – зростала і кількість бронювань, і вартість подорожей. 

Із початком його поширення бронювання впали на 60%. 

Сьогодні криза, пов‟язана з пандемією COVID-19 змусила туристичний 

бізнес вийти з зони комфорту та шукати інноваційні шляхи розвитку та 

діяльності. Для того, щоб туризм відновився після кризи, його слід реанімувати 

упровадженням різного роду новацій. Зробити це можна багатьма шляхами. 

Але, основними мають стати – державна підтримка туризму та 

підприємницьких ініціатив у даній сфері, поліпшення сервісу, зокрема у сфері 

гостинності, та посилення інформаційної компанії, зокрема в мережі Інтернет.  

Світ уже впевнився, що при дотриманні правил безпеки туризм може 

бути безпечним навіть під час пандемії. 

Після майже повної зупинки в 2020-му світовий туризм поступово 

відновлюватиметься вже цього року. Всесвітня туристична організація 

(UNWTO) працює над створенням єдиних правил для подорожей, а країни 

поступово відкривають кордони. Однак нові вимоги щодо безпеки здоров‟я 

стануть буденністю, а можливість відпочити в іншій країні буде залежати від 

ПЛР-тестів і вакцинації. 



57 

 

Країни, чиї економіки суттєво залежить від туризму, більше не можуть 

дозволити собі залишатись закритими. У минулому році, за даними UNWTO, 

подорожі скоротились на 72%, а галузь загалом відкотилась до рівня 1990 р. 

Так, у період із січня по жовтень 2020-го туристичні напрямки прийняли на 900 

млн. менше іноземних туристів, ніж аналогічного періоду 2019 року. Якщо 

додати до цього значні витрати національних бюджетів на боротьбу з 

пандемією, то зрозуміло, що проблеми значні. Вихід тільки один: відкриватись, 

але робити це безпечно [2]. 

Загалом, саме вакцинація є наріжним каменем для туристичної індустрії. 

При цьому єдиної думку з цього приводу в світі поки що не існує. Так, ВООЗ 

говорить про те, що через нерівномірний розподіл вакцин краще залишити 

умовою ПЛР-тести, у той час, як Міжнародна асоціація повітряного транспорту 

(ІАТА) має протилежну позицію й підтримує ідею «паспортів вакцинації». 

Водночас не можна стверджувати, що туризм під час пандемії перебував 

в стані анабіозу. Бажання вийти за межі своєї квартири все ж почасти 

перемагали страх перед коронавірусом як в українців, так і в решти жителів 

світу. Вже влітку, опісля послаблення карантину, українці почали 

подорожувати, хоч їхня кількість і суттєво скоротилася у порівнянні з роками 

до пандемії.  Обирали як внутрішній туризм, так і мандрівки за кордон. 

Загалом у минулому році за кордоном  побувало  11,2 млн українців, які 

здійснили подорожі до 123 країн світу. Звісно, левова частина з них перетинала 

кордон у зв'язку з роботою. Так, найбільш відвідуваними українцями стали 

Польща та Угорщина. Водночас серед лідерів опинилися й Туреччина та 

Єгипет, які цього року стали бажаними місцями відпочинку як для багатіїв, так 

і тих, хто має середній достаток. Їх відвідало 965 та 730 тисяч українців 

відповідно. 

Натомість іноземців в Україну у минулому роц прибулоприблизно 3,4 

млн осіб із 192 країн світу. Найбільше – із сусідніх Молдови, Білорусі, Польщі. 

Більшість із них перебували в Україні з приватною та туристичною метою [1]. 

https://dpsu.gov.ua/ua/news/2020-y-Kudi-podorozhuvali-naychastishe-ukrainci-zvidki-pribuvali-inozemci/
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Останнім часом у світі більше спостерігається тенденція до закриття 

кордонів. Однак на сьогодні все ж є значна кількість країн, які заявили про 

готовність приймати туристів. Серед них – як країни Європи, так і Америки та 

Азії. Аби потрапити до одних із них, потрібно здавати по декілька ПЛР-тестів, 

до інших – жодного [3]. 

Допоки одні країни закривають кордони та посилюють карантинні 

заходи, інші приймають туристів звідусіль та навіть не вимагають від них 

проходження ПЛР чи швидких тестів на COVID-19.  

COVID-19 продемонстрував надзвичайну важливість потреби сектору 

швидко адаптуватися до змін. Ключові зрушення для розвитку туризму після 

COVID-19 – це оцифровка, підтримка суб‟єктів туристичної діяльності та 

безпосередньо представників малих та середніх підприємств на всіх етапах 

виходу з кризи, збереження робочих місць, турбота про захист мандрівників, а 

також дані та дослідження для виявлення тенденцій, які можуть допомогти у 

відновленні туризму. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ АНІМАЦІЇ  

У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

 

Сучасний розвиток суспільства передбачає посилену увагу до 

індивідуальних потреб та особистого самовираження будь-якої людини. Така 

орієнтація призводить до покращення соціальних зв‟язків і підвищення 

гуманізації суспільства. Як наслідок, в процесі обслуговування споживачів у 

сфері туризму та гостинності, велика увага приділяється організації дозвілля, 

відпочинку за допомогою сучасних форм та методів анімації. Одним з найбільш 

ефективних у даному напрямі є саме соціально-культурна анімація. Тому, 

актуальним є дослідження організаційних аспектів застосування такої анімації 

у сфері гостинності. 

Індустрія гостинності виявляє, що анімація може бути ідеальним 

середовищем для поглибленого вивчення нових сучасних концепцій та 

залучення нових клієнтів і відвідувачів.  

Анімація, в сучасній концепції діяльності підприємства сфери 

гостинності, загалом переслідує цілі підвищення якості обслуговування, 

рекламування та просування продукту на ринку з метою підвищення 

прибутковості у довгостроковій перспективі. 

Багато підприємств галузі намагаються представити для них свої 

продукти або послуги у найбільш вигідних умовах та при цьому не 

бомбардуючи їх масами тексту та статичними зображеннями. Досить часто, 

доволі важко донести до цільової аудиторії особливість, відмінність чи 

унікальність свого продукту, зокрема, визначити переваги, які отримає 

споживач від користування того чи іншого туристичного продукту, готельної 
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послуги. Саме тому на допомогу приходить сучасна анімація, а саме соціально-

культурна анімація, що й визначатиме прерогативи майбутнього розвитку 

особистості, шляхом споживання послуг, що пропонують підприємства галузі. 

Соціально-культурна анімація – один з найбільш інтенсивно розвиваючих 

напрямків сучасної соціально-культурної діяльності, який передбачає 

реалізацію програм творчої реабілітації, активного культурно-розвиваючого 

відпочинку, соціально-психологічної консолідації суспільних груп на основі 

цінностей культури; це особливий вид соціально - культурної діяльності 

громадських груп і окремих індивідів, що ґрунтується на сучасних технологіях 

(соціальних, педагогічних, психологічних, культуротворчих та ін), які 

забезпечують подолання соціального та культурного відчуження [1, с.19]. 

У сфері гостинності соціально культурна анімація виконує одне із 

важливих завдань – це створення необхідних умов для всебічного, 

гармонійного розвитку організації дозвілля і рекреаційної діяльності. Таким 

чином відбувається соціалізація особистості. Тобто, соціально-культурна 

анімація проявляється, свого роду, у ролі посередника між розвитком 

підприємства і розвитком особистості споживача. Вона стимулює людей до 

розвитку індивідуальних творчих здібностей у різних видах та сферах 

діяльності. 

Об‟єктом впливу соціально-культурної анімації у сфері гостинності може 

бути будь-яка людина, що потрапила у важку життєву ситуацію та потребує 

спеціальних терапевтичних, корекційних заходів, де основними засобами 

впливу може бути мистецтво, ігрова діяльність, культурно-просвітницьке 

середовище, дозвіллєві заходи. При цьому основною метою соціального 

працівника у сфері анімаційної культури є якомога більше залучення 

особистості споживача до активного спілкування. Основними формами та 

методами роботи працівника-аніматора є: проведення фестивалів, конкурсів 

творчості,  благодійних акцій, гурткова робота, соціальна робота у клубі, тощо 

[2]. 
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Соціальна та культурна анімація – це особливий вид культурно-

рекреаційної діяльності соціальних груп та окремих осіб, заснований на 

сучасних гуманістичних технологіях для подолання соціального та культурного 

відторгнення. Таким чином, головною метою соціокультурної анімації є 

подолання особистих тенденцій до соціального розпаду, реабілітація критичних 

особистих станів та допомога творчій самореалізації особистості. 

Соціальна і культурна анімація використовує традиційні види і жанри 

художньої творчості (театр, хореографія, пластичне мистецтво), як основні 

методи «пожвавлення» і «духовності» відносин між людьми. Саме це дозволяє 

сьогодні визнати соціально-культурну анімацію найпрогресивнішим напрямком 

розвитку культури і дозвілля. 

Слід відмітити, що в організаційному аспекті соціально-культурна 

анімація у сфері гостинності не повинна обов‟язково реалізуватися в активній 

формі. Головне, щоб вона мала мати високий рівень емоційності та надавала 

психологічний розряд, правильно була насичена видовищними заходами. Тому, 

як і в будь-якій іншій діяльності, соціально-культурна анімація у сфері туризму 

та гостинності повинна бути чітко спланованою, регламентованою, 

організаційно керованою й забезпеченою матеріальними, фінансовими та 

кадровими ресурсами [3]. 

Таким чином, на основі вище викладеного матеріалу, можна визначити, 

що на сучасному етапі розвитку сфери туризму та гостинності, підприємствам 

галузі необхідно приділяти важливу увагу соціальній адаптації та реалізації 

особистості споживача послуг галузі в процесі його обслуговування. Це дасть 

можливість подолати соціальне та культурне відчуження, усунення соціальної 

дезінтеграції та сприятиме створенню умов для зростання соціальної активності 

особистості, і, як наслідок, більш ефективному задоволенню її потреб. 
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ВІРТУАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ 

 

Віртуальний світ в умовах сьогодення став невід‟ємною частиною життя 

суспільства. Можливості віртуальної реальності та технологій є сьогодні 

актуальними, адже визначальну роль відіграють процеси інформатизації, 

глобалізації та віртуалізації в різних сферах, галузях економіки та людської 

діяльності. Ця сфера чудово пристосована до впроваджень сучасних 

інформаційних технологій. Стрімкий розвиток мережі Інтернет став джерелом 

багатьох нових можливостей у сфері туризму та гостинності.  

Інтернет також створює умови для формування віртуальних спільнот, 

стирає кордони між державами, змінює відстані, які роз‟єднують людей і, 

врешті-решт, вибудовує навколо себе специфічну форму культури. Розвиток 

глобальної мережі зумовив й значне розширення сфери соціальної взаємодії 

окремої людини. Наслідком та одночасно ознакою розвитку Інтернету є поява 

різноманітних віртуальних співтовариств як нових типів товариств, які 

виникають і функціонують в електронному просторі з метою сприяння 

https://poznayka.org/s49510t1.html
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вирішенню своїх професійних, політичних завдань, задоволення своїх інтересів 

у мистецтві, дозвіллі тощо [1]. 

Таким чином, завдяки необмеженому доступу, швидкості та 

інтерактивності, Інтернет створює передумови для появи такого нового 

напряму як віртуальні технології у туризмі та готельно-ресторанному бізнесі. 

У сфері гостинності можливості віртуальних технологій ще мало 

досліджені, але набирають вже швидких обертів. У зв‟язку з цим, у сучасній 

науковій літературі недостатньо з‟ясоване поняття віртуального туризму і 

віртуальних екскурсій та недостатньо розкрита їх сутність. Також 

зустрічаються інші назви, такі як, 3d- екскурсії, 3d-панорами, 3d-тури. 

Віртуальний туризм пов‟язано з появою комп‟ютерних систем, а також, 

що особливо актуально, на розвиток впливають й карантинні обмеження в 

умовах всесвітньої пандемії останніх років. 

Віртуальні тури – це он-лайнові або оф-лайнові презентації, які 

дозволяють потенційним клієнтам оглядати будь-який об‟єкт . У залежності від 

типу такого туру, бувають, широкоформатні або циркулярні, а також панорами 

об‟єктів будь-якого розміру (експонати музеїв та картинних галерей, кімнати та 

інші приміщення готелів, вулиці та будівлі міст, алеї парків, види з висоти 

пташиного польоту тощо) [2]. 

Відмінними особливості віртуальних технологій для галузі туризму є: 

 представлення інноваційної пасивної форми відпочинку; 

 більша доступність до масового ринку сегменту споживачів, якому не 

доводиться виїжджати за межі основного місця проживання; 

 можливість представлення, матеріалізації продукту без реального 

використання ресурсів; 

 за рахунок відсутності фізичного навантаження, тривалість онлайн-

екскурсій до 24 годин; 

  наявність інтерактивності, що дає можливість за допомогою 

використання будь-якого гаджету оглянути будь-яке приміщення (номера 
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готелю, музейної зали, виставки тощо) та реально пройтися вулицями міста 

будь-якої країни світу, оглянути визначні місця. 

Отже така відмінність віртуального світу від реального дає можливість 

сформувати нове поняття віртуальної екскурсії. 

Віртуальною екскурсією є будь-яка подоріж, яку індивід може 

реалізувати завдяки формуванню віртуального простору реальності та в 

реальному часі. Такі подорожі дають можливість дистанційно пізнавати світ, та 

при цьому, завдяки інформаційним ресурсам 3d-панорами, людина сприймає 

віртуальні об‟єкти як реальні. 

На думку дослідників галузі, Сущенко О.А. та Кравченко В.В., віртуальні 

технології мають ряд переваг та недоліків [2]. Серед найбільших переваг 

віртуальних екскурсій можна виділити: 

 в них можуть брати участь люди, які не мають спроможності в реалії 

побувати в цих закладах або екскурсіях через фінансову чи іншу причину; 

 отримання повної чи додаткової інформації про будь-який об‟єкт 

туристичної дестинації (готельний, ресторанний чи музейний заклад, історико-

культурні об‟єкти туризму); 

 універсальність та простота в користуванні: можуть бути розміщені на 

будь-якому електронному носії чи завантажені на веб-сторінці та залишені для 

широкодоступного користування; 

 можна подорожувати і відвідувати туристичні підприємства не 

дивлячись на карантинні обмеження. 

До основних недоліків даних технологій можна віднести, насамперед, 

високі витрати на створення 3d-панорамного продукту для підприємств галузі 

та недостатність емоційного, психологічного задоволення людини, і як 

наслідок, швидше забування переглянутого. 

Та, загалом, в умовах сьогоднішньої всесвітньої пандемії дані технології 

зарекомендували себе як особливо ефективні для підтримки і розвитку сфери 

туризму та гостинності. Досвід впровадження віртуальних технологій 

переконливо доводить, що даний напрям діяльності створює умови для 
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підвищення конкурентоспроможності послуг галузі. Такий продукт, який 

презентований у вигляді віртуального туру є презентабельнішим і 

привабливішим. І саме віртуальні технологічні продукти можуть стати 

поштовхом до купівлі реального продукту. 

В Україні віртуальні подорожі ще не набули широкого використання і 

вони як маркетинговий мультимедійний засіб залучення споживачів 

потребують постійного розширення і запровадження. 

Таким чином, просування віртуальних технологій у галузі туризму та 

гостинності є досить перспективним напрямом популяризації і розвитку 

об‟єктів готельно-ресторанного бізнесу, музейної сфери та галузі туризму 

загалом. Відмінною особливістю віртуальних екскурсій є їхня доступність для 

людей, що не можуть подорожувати, а отже вони є засобом розширення 

споживчого сегменту. Та, не дивлячись на зростання популярності цієї 

інновації, будемо сподіватися, що вона не зможе повністю замінити традиційні 

подорожі, як засіб пізнання навколишнього світу, гармонійного поєднання з 

природою, джерела збільшення доходів як для підприємств сфери туризму та 

гостинності, так і для національної економіки загалом. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ ПОДІЄВОГО ТУРИЗМУ АНТИЧНИХ ЧАСІВ 

 

Вивчення фестивалів та подій зараз є важливою і продуктивною сферою 

туризму. Розквіт фестивалів та подій в останні десятиліття зацікавили 

академічну спільноту до розуміння їх значення в туризмі. Навіть найбільш 

поверхневе сканування провідних туристичних журналів демонструє, що 

література про фестивалі та події зараз є однією з найпродуктивніших у будь-

якій галузі досліджень туризму, і зростаюча колекція монографій, академічних 

підручників та практичних довідників це підтверджує. Однією з характерних 

ознак даного виду туризму є поєднання подорожі з подією, святом чи 

видовищем: конкурсами, фестивалями та карнавалами, різноманітними 

змаганнями та чемпіонатами, унікальними природними явищами, які мають 

здатність приваблювати до місць, де вони відбуваються. 

Незважаючи на те, що досліджувати подієвий туризм як галузь 

туроператорської діяльності почали, відносно, недавно, коріння цього явища 

сягають тисячоліття та пов‟язані зі звичаями та традиціями різних народів. 

Спочатку за своїми організаційними формами це не був звичний для нас вид 

туризму, представлений, як комерційна діяльність взаємозв‟язаних підприємств 

та організацій туристичної індустрії і зв‟язаних з нею галузей економіки. 

Скоріше, це був масовий самодіяльний туризм, коли тисячі людей 

відправлялись подорожувати, зацікавлені певними значними подіями чи 

заходами. [1] 
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Етапи розвитку подієвого туризму античних часів можна поділити на:  

– період розвитку та занепаду Стародавньої Греції (від III тис. до н. е. до 

початку 600 р. нашої ери); 

– період розвитку та занепаду Стародавнього Риму (753–509 до н. е.); 

Згадки пов‟язані з найбільшими спортивними змаганнями Давньої Греції 

– Олімпійськими іграми, котрі проводились більше тисячі років, – з 776 р. до 

н.е. до 396 р. н.е. Місцем проведення ігор являлась Олімпія – поселення, 

посвячене головному богу давньогрецького пантеону Зевсу. Крім громадян 

полісів материкової Греції, тут можна було зустріти уродженців Великої Греції 

(Сицилія і Північна Італія), Іоніі (західне побережжя Малої Азії), Кіренаіки 

(Північна Африка), Босфору (Крим та Північне Причорномор‟я). Починаючи з 

ІІІ ст. до н.е. переможці почали отримувати грошові призи. До того ж замість 

спортсменів-любителів на змагання почали з‟їжджатись професійні 

спортсмени, які посвятили життя тому чи іншому виду спорту. Це були не лише 

греки, але і вільно народжені громадяни еллінізованих країн (Маккедонії, 

Епіра, Каріі), а також Риму та Італії. Олмпійські ігри були не єдиними 

спортивними змаганнями античного світу. Популярними були також Піфійські 

чи Немейські (в честь бога Аполлона), Істмійські (в честь бога Посейдона), 

Делійські (на острові Делос) і Капітолійські (в Давньому Римі) [1].  

З нагоди Олімпіади завжди влаштовувався великий ярмарок. Туристи 

оглядали стародавні храми, слухали гіда, котрий розповідає різні легенди. 

Великий популярністю користувався зал Ехо, стіни якого сім разів 

повторювали вимовлені слова. Перед головним вівтарем майже завжди 

товпився народ, щоб подивитися на жертвопринесення або поспостерігати за 

процесією жерців (як у наші дні за зміною почесної варти) [2].  

Давньогрецька культура збагатила людство знаннями про навколишній 

світ, звівши подорожі в ранг масового явища. Найбільш відомими серед них 

були Великі чи Міські Діонісії, які святкувались з VII ст . до н.е. в Афінах в 

кінці березня – на початку квітня в честь бога Діоніса. Центральним моментом 



68 

 

свята були театральні змагання, до яких допускались три трагічних, а пізніше, 

три комічних поета [1].  

Давній Рим не розробляв нових форм «подієвого туризму». Популярні у 

римлян гладіаторські бої не являлись мотивом для тривалих подорожей. 

Гладіаторські школи функціонували у багатьох великих містах імперії. Тому 

любителі кровавих видовищ не відчували потреби спеціально кудись 

направлятись. Розміри Римської імперії і проблеми управління нею стали 

причиною створення густої мережі доріг. Римські дороги будувалися за всіма 

правилами інженерного мистецтва. Їх будівництво починається в 312 р. [2].  

Мотивом для подорожей древніх римлян було бажання безпосередньої 

участі в унікальному та неповторному за своїм значенням, розмахом події. До 

того ж античні події заключали в собі інтригу, змушували глядача 

співпереживати та хвилюватись. Це були змагання і конкурси, де частіше за все 

до останнього не було відомо ім‟я переможця. Але перетнувши багато 

кілометрів подорожуючий отримував можливість безпосередньо і в числі одних 

із перших доторкнутися до важливого дійства для всього античного світу [1]. 

Незважаючи на розширення географічного простору, збільшення 

спектру цілей подорожей та будівництво спеціальних об'єктів для відпочинку, 

лікування, розваг та прочанства, туризм хоча й існує, але не має спеціальної 

організації та комерційної спрямованості [3].  

Подорожі в античні часи характеризуються певними особливостями: 

розвитком наук про навколишній світ, культури, мистецтва; появу великих 

географічних відкриттів та освоєння нових земель; налагодження культурних та 

торгівельних відносин між народами. 
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ІННОВАЦІЙНІ МОЖЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ У 

РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Туристична галузь вирізняється з-поміж інших галузей економіки своєю 

багатогранністю та комплексністю. В її успішному становленні та розвитку 

відіграє роль вдале поєднання матеріальних та нематеріальних ресурсів, що є 

об‟єктом різних сфер людської діяльності. Вміле їх використання для потреб 

туризму дозволить створити передумови для прогресивних змін як в кожній із 

суміжних галузей, так і в регіоні в цілому. 

Рівненщина – це перехрестя реальних можливостей для реалізації 

туристичної діяльності та втілення найрізноманітніших і найсміливіших бізнес 

ідей, це територія унікальних природних ресурсів Полісся, де збережено 

історико-культурну спадщину та національні традиції українського народу. 

Туристичний потенціал Рівненщини з часом використовуватиметься 

значно інтенсивніше та ефективніше, про що свідчать тенденції останніх років 

у сфері туризму. Стрімкі темпи зростання туристичної галузі в сучасних умовах 

дозволили їй зайняти важливе місце серед лідерів світової економіки. Тому 

враховуючи той факт, що Рівненщина є однією з найбільш унікальних областей 

України, яка володіє багатогранним туристичним потенціалом, та, що ще 

важливіше, його доступністю, можна стверджувати, що розвиток туризму є 

одним із стратегічних завдань соціально-економічного розвитку області. 

Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки і 

впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення 
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обслуговування клієнтів і розширення сервісних туристичних можливостей 

(таблиця 1).  

Таблиця 1 

Класифікація інновацій у туризмі за об'єктом застосування  

 

Типи інновацій  

за Й.Шумпетером 
Типи інновацій у туризмі Приклади 

1. Упровадження 

нової продукції та 

продукції з новими 

властивостями 

продуктові інновації – 

впровадження на туристський 

ринок нового і удосконалення 

існуючого турпродукту (туру, 

послуги) 

розробка нового туру, нового 

екскурсійного маршруту, нового 

напряму подорожей (наприклад, тури в 

Антарктиду); пропозиція нових послуг 

(наприклад, оздоровчі послуги в 

готелях). 

2. Використання 

нової сировини 

ресурсні інновації – 

використання нового виду 

туристичних ресурсів для 

організації туризму та 

розробки нових турів і послуг 

освоєння нетрадиційних об'єктів показу 

(наприклад, індустріальний і дігг-туризм 

(сталкінг), мілітарі-туризм); будівництво 

нових інфраструктурних об'єктів 

(наприклад, для заняття екстремальними 

видами спорту); пропозиція ринку нової 

події (наприклад, фестивалю). 

3. Використання 

нової техніки, 

технологічних 

процесів 

техніко-технологічні інновації 

– впровадження нової або 

істотно поліпшеної техніки і 

технології обслуговування 

клієнтів, просування і 

реалізації послуг 

електронні системи бронювання в 

готелях; електронні системи продажу 

авіаквитків; інтегровані системи 

управління інфраструктурою готелю; 

інтернет-реклама; Е-комерція (в мережі 

Інтернет), наприклад, створення 

віртуальних турагентств. 

4. Зміни в 

організації 

виробництва і його 

матеріально-

технічному 

забезпеченні 

організаційні інновації – 

впровадження більш 

ефективних структур 

управління й порядку 

організації діяльності фірми, 

нових профілів робочих місць 

і професійних вимог 

розвиток інтегрованих готельних 

ланцюгів; використання систем 

управління готелем за контрактом; 

використання комп'ютерних клієнтських 

баз даних, CRM-Систем. 

5. Поява нових 

ринків збуту 

маркетингові інновації – 

виділення нових сегментів 

ринку, обслуговування нових 

груп клієнтів (виділених за 

географічною, соціально-

демографічною, поведінковою 

ознаками) 

вихід на нові географічні ринки; 

розробка спеціальних турів і послуг для 

окремих груп споживачів (наприклад, 

людей з обмеженими можливостями) 

тощо. 

*складено за даними [3]  

 

Саме тому особливого значення набуває впровадження науково-

обґрунтованого інструментарію інноваційного менеджменту з метою 

забезпечення ефективності і результативності даної сфери послуг. В умовах 
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ринкової економіки всі туристичні організації усвідомлюють необхідність 

розробки нових товарів і послуг, відмінних від товарів і послуг конкурентів, і 

пов'язану з цим вигоду. Саме своєчасний вихід нового товару на ринок здатний 

залучити нових покупців та забезпечити зростання основних результативних 

показників господарської діяльності підприємства. 

Необхідно враховувати, що узагальнення та систематизація 

класифікаційних ознак і створення науково обґрунтованої класифікації 

інновацій, що застосовуються в процесі функціонування та розвитку 

підприємств туристичної галузі, має істотну практичну значимість, оскільки 

визначає потенційну здатність надати детальне уявлення про характеристики 

того чи іншого нововведення. 

Розробка турів, основу яких становить нова потреба споживачів, складає 

сутність базисних продуктових інновацій у туризмі. Удосконалення окремих 

властивостей і характеристик пропонованого турпродукту становить сутність 

поліпшуючих продуктових інновацій (наприклад, розміщення туристів у більш 

комфортних номерах, включення в пакет додаткових послуг). Оскільки тур 

являє собою подорож за визначеним маршрутом, то освоєння нових напрямів 

поїздок (у нові країни, регіони) також є продуктовою інновацією.  

Специфіка інноваційної діяльності в туризмі полягає в тому, що розробка 

окремих видів інновацій потребує спільних зусиль підприємств регіону та 

певної підтримки з боку місцевих органів державної влади та місцевого 

самоврядування. Зокрема, організація нової масштабної події, що забезпечує 

приплив туристів у місце її проведення, потребує злагодженої роботи всіх 

зацікавлених учасників – як туристичних підприємств, так і влади. 

Отже, впровадження продуктових, ресурсних, техніко-технологічних, 

організаційних та маркетингових інновацій у практику підприємств індустрії 

туризму не тільки дозволить залучити додатковий туристичний потік, 

поліпшити економічні показники діяльності туристичних підприємств і 

підвищити їх конкурентоспроможність як на внутрішньому, так і зовнішньому 

туристичному ринках, але і забезпечить підвищення якості обслуговування 
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гостей, більш повне задоволення їх потреб з урахуванням специфічних запитів 

окремих груп споживачів. 
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ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Сучасна трансформаційні умови та пандемія становлять новий вектор 

розвитку для сфери гостинності України – соціально-економічну орієнтацію з 

врахуванням принципів соціального партнерства, мобільності, економічної 

рівноваги та адаптивності новим законодавчим актам, що потребує 

дослідження потенціалу розвитку.  

Кожен регіон на основі аналізу ресурсної бази сфери гостинності формує 

потенціал розвитку, релевантний можливостям суб'єктів господарської 

діяльності використовувати ресурси регіонів. Потенціал сфери гостинності 
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сприяє підвищенню привабливості території для відвідувачів. Без належної 

системи оцінки суттєво ускладнюється розробка цільових програм розвитку 

сфери гостинності, ефективне використання наявних ресурсів, їх охорона і 

розвиток. Саме оцінка ресурсів і територій є найважливішим механізмом 

управління розвитком сфери гостинності регіону, контролю за соціальними, 

екологічними та економічними наслідками господарської діяльності.  

В національній економіці України ринок послуг займає одне з провідних 

місць. Одним із головних напрямків сучасного реформування країни є 

децентралізація місцевого самоврядування. Завдання децентралізації - 

підтримати регіони. Україна могла б підвищити значимість в'їзного туризму, 

але для цього треба розвивати не тільки самі об'єкти для відвідування або 

готелі. Необхідно будувати якісні автошляхи, удосконалювати супутню 

інфраструктуру, навчати іноземним мовам працівників сфери обслуговування, 

підвищувати рівень сервісу. До того ж, українські міста часто не дотримуються 

міжнародних стандартів надання послуг у сфері гостинності; сектор даних 

послуг потребує детінізації та ефективного державного регулювання.  

Нині також спостерігається недостатній рівень обслуговування та якість 

надання послуг гостинності (недостатній рівень застосування креативних 

атракцій та індустрій на об‟єктах лбслуговування, низька зацікавленість 

підприємств (до початку пандемії) у розвитку локального туризму, орієнтація їх 

на зовнішній ринок; низька консолідація всіх учасників ринку туристичних 

послуг, нерозвинений менеджмент надання послуг, недостатній рівень 

підготовки фахівців індустрії гостинності та туристичного супроводу тощо.  

У 2020 році 96% туристичних дестинацій у всьому світі зазнали 

обмежень. Поряд із виїзним туризмом значних втрат зазнав і внутрішній 

туризм. Пізній початок курортно-рекреаційного сезону внаслідок впровадження 

обмежувальних заходів також створив кумулятивний ефект, який негативно 

вплинув як на індустрію відпочинку та подорожей, так і на супутні галузі – 

готельно-ресторанний бізнес, транспорт (пасажирські перевезення), роздрібну 

торгівлю, індустрію розваг та діяльність установ культури.  



74 

 

Обмеження на пересування, які були впроваджені державами для 

запобігання поширенню захворювання на COVID-19, падіння доходів громадян 

внаслідок економічної кризи та рецесії потенційно зумовлюють зростання 

попиту на відпочинок в межах України. Саме внутрішній туризм є основним 

чинником збереження та відродження галузі. Провідні туристичні країни 

Чорноморського регіону (Румунія, Болгарія, Туреччина) робили акценти у 2020 

р. саме на розвиток внутрішнього туризму, впроваджували заохочувальні 

заходи. Для України слід також врахувати можливість залучення туристів із 

сусідніх держав, для яких відвідання держави має певні переваги: логістична 

доступність, відсутність мовного бар'єру, напрацьовані маршрути тощо. Проте 

практична реалізація цього попиту залежатиме від спроможності налагодити 

діяльність курортної інфраструктури в умовах протиепідемічних обмежень. 

Саме доходи від сфери гостинності за умови ефективного використання 

потенціалу можуть стати основним джерелом наповнення бюджету територій, а 

на рівні дестинації – підвищити рівень зайнятості населення та забезпечити 

зростання його доходів. 

Слід відзначити, що протягом червня 2020 року Одеса – найбільше 

чорноморське курортне місто України – виправдала свою репутацію літньої 

столиці країни, і кількість туристів повернулася до докоронавірусного рівня. 

Найбільший контингент прибуття був з Києва та міст-супутників столиці, 

за якими слідують промислові вузли Запоріжжя і Дніпро. 

Очікується, що у 2021 році багато українців будуть уникати пов‟язаних 

з пандемією невизначеностей, які їх можуть очікувати за кордоном і зроблять 

свій вибір на користь внутрішніх напрямків. Спектр варіантів, з якого вони 

зможуть обрати, все більше розширюється. В останні роки український сектор 

гостинності зазнав істотної модернізації, причому пляжні курорти південної 

берегової лінії України отримали вигоду від появи нових готельно-ресторанних 

об'єктів і значно поліпшили стандарти обслуговування. Розвиток української 

індустрії гостинності досі багато в чому залежатиме від здатності учасників 

ринку генерувати зростання внутрішнього попиту. 
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У невеликому селищі Коблеве Миколаївської області можна з комфортом 

відпочити біля моря, є безліч варіантів у міні-готелях, приватних пансіонатах. У 

Коблеві дві зони: Молдавська, яку зазвичай рекомендують молоді, і більш тиха 

і спокійна – Миколаївська - для спокійного відпочинку з дітьми. Є аквапарк. У 

селищі розташований винзавод торгової марки «Коблево», пропонуються 

дегустаційні тури на виробництво. У Миколаївській області, в Очаківському 

районі, знаходиться Кінбурнська коса. Відвідувачів чекають білосніжні піщані 

пляжі, аромат хвойного лісу і дикі степи з різнотрав'ям. Тут розташований 

Національний природний парк «Білобережжя Святослава», це унікальні місця 

для фотополювання. На Кінбурнській косі є і лікувальні грязьові озера, де 

відпочиваючим надаються якісні послуги на об’єктах обслуговування. 

Мальовничі Шацькі озера на Волині можуть по праву змагатися з морським 

відпочинком, входять до складу Шацького національного природного парку. На 

Шацьких озерах чотири зони відпочинку: «Гряда», рекомендована молоді; і 

більш спокійні «Світязь», урочище «Гушова» і «Пісочне».  

Для сфери послуг сезону періоду коронакризи будуть притаманні надання 

споживачами пріоритету щодо: вибору коротших термінів відпочинку, 

переважання індивідуального пересування (автотуризм) та індивідуального 

розміщення, вибору оздоровчого, морського та сільського туризму. 

Коронакриза спричинила сталі зміни у вподобаннях споживачів, прискорюючи 

впровадження он-лайн технологій, приділяючи більшу увагу гігієні та 

здоровому способу життя, активнішому використанню безготівкових та 

безконтактних методів оплати та засобів адресної доставки. Санітарно-

гігієнічні умови та можливість дистанціювання під час проживання та 

відпочинку будуть важливими чинниками конкуренції за споживача у сезоні 

2021 року. На заваді залученню споживачів може стати також бажання 

надавачів послуг сфери гостинності компенсувати втрати частини сезону за 

рахунок підвищення цін, зменшення якості сервісу та витрат на облаштування 

об'єктів відпочинку.  
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Таким чином, з урахуванням зазначених ризиків та очікуваних уподобань 

туристів має будуватися й підтримка розвитку сфери гостинності як на 

центральному, так і на місцевому рівнях щодо розвитку внутрішнього туризму, 

який би не лише дозволив перезапустити цю галузь і зменшити негативні 

наслідки коронакризи, але й створив основу для підвищення 

конкурентоспроможності України як туристичної держави. Індустрія 

гостинності потребує фахівців з новітніми підходами, які розуміють запити 

споживачів та здатні працювати на високому рівні. 
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НОВІТНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СВІТОВОМУ 

ЕЛЕКТРОННОМУ ТУРИЗМІ 

 

Створення новітніх інформаційних технологій має велике значення для 

розвитку суспільства, оскільки вони активно перетворюють інші технології 

матеріального і нематеріального виробництва, формують новий стиль роботи, 

спосіб життя в цілому. Індустрія туризму зазнала значного впливу науково-

технічного прогресу, активно впроваджуються сучасні інформаційні технології. 

Система інформаційних технологій у туризмі охоплює інформаційні системи 

http://tourlib.net/statti_ukr/grabovenska2.htm
http://tourlib.net/
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менеджменту, глобальні системи бронювання, мультимедіа, інтегровані 

комунікаційні мережі. Особливо інтенсивно вони почали застосовуватися в 

умовах корона вірусної пандемії.  

За даними Всесвітньої туристської організації, втрати сфери туризму в 

2020 році склали 1,3 трлн доларів. Кількість міжнародних поїздок знизилася на 

74%. Число туристів, які подорожували в інші країни, знизилося в 2020 році на 

1 млрд. в порівнянні з показником 2019 року. Втрати туристичної галузі в 

Україні склали близько 60 млрд. грн. Експерти не очікують повернення до 

рівня, що був до пандемії, до 2023 року. Саме 43% респондентів вказують на 

2023 рік, а 41% очікують, що повернення до рівня 2019 року відбудеться тільки 

в 2024 році чи пізніше [2].  

Розвиток туристичної галузі згенерував потребу розроблення сучасних 

інформаційних технологій, що спрямовані на підвищення рівня надання 

туристичних послуг. Нині важливою компонентою побудови сучасних 

інформаційних систем супроводу туристичної діяльності є системи 

нагромадження то опрацювання досвіду, отриманого попередниками, аналізу та 

поширення такої інформації [1].  

Серед організацій, що займаються дослідженнями новітніх 

інформаційних технологій в сфері електронного туризму, виділяють такі:  

1) Міжнародна федерація інформаційних технологій у сфері подорожей і 

туризму (International Federation of IT and Travel & Tourism, IFITT);  

2) Кооперативний дослідницький центр у галузі туризму (CICtourgune);  

3) «Сховище ідей цифрового туризму»(The Digital Tourism Think Tank). 

Перша організація заснована в Ірландії у 1992 році і є провідною 

незалежною світовою організацією, створеною для обговорення, обміну і 

розвитку знань про використання та вплив нових інформаційних і 

комунікаційних технологій (ІТ) у сфері подорожей і туризму. Соціальні медіа 

стали базовими технологічними платформами для маркетологів сфери туризму, 

використовуються для досягнення конкретних стратегічних маркетингових 

цілей. Значного поширення набули дослідження в галузі інформаційних, 
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рекомендаційних систем, системи підтримки прийняття рішення для туристів. 

Однією з таких систем є MobiAR-AR (Augmented reality, доповнення реальності) 

платформа, що створена під операційну систему Android. MobiAR допомагає 

користувачам, які потребують туристичної інформації про певне місто. Система 

надає інформацію про події, які відбулися в місці розташування користувача з 

використанням мультимедійного контенту, а також надається доступ до 

інформації, необхідної під час планування маршрутів у місті [3].  

Фахівцями розроблена також система підтримки прийняття рішень SIGtur 

/E-Destination, що дозволяє користувачам ефективно використовувати час 

подорожі залежно від їх персональних особливостей. Система надає 

особистісно сформовані пропозиції у вигляді списку, що відсортований за 

критерієм ймовірності задоволення бажань користувача. Він має можливість 

отримати детальнішу інформацію по кожному з пунктів списку, додати бажані 

атракції до планувальника подорожі та зазначити, які з пунктів задовольняють 

його бажання, а які ні. Дана система є корисною, і для користувачів, і для 

маркетингових туристичних організацій, оскільки надає статистику уподобань 

користувачів по кожному з наявних туристичних об‟єктів [3]. 

Другою організацією, заснованою у Іспанії є провідний кооперативний 

дослідницький центр в галузі туризму, метою якого є координація наукової і 

технологічної діяльності в сфері туризму і персональної мобільності з ціллю 

розвитку конкурентоспроможності туристичного сектору загалом, а також 

ключових технологій, що зорієнтовані на надання туристичних послуг [45]. 

Найвідомішими проектами організації є knowTOUR, SmarTUR, E-Compass, 

ToT, CLOUD DESTINATION тощо. 

Метою проекту knowTOUR є розробка методів збору та аналізу даних в 

туризмі. Було створено технології та інструменти, що дозволяють отримувати 

інформацію, і на стадії планування подорожі, і під час поїздки. У межах 

проекту SMARTUR координуються і доповнюються дослідження, що 

зосереджені на таких напрямках: 1) визначення основних туристичних 

напрямів; 2) «розумні туристичні напрямки»; 3) удосконалення методів 
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управління і забезпечення ефективнішого використання даних у галузі туризму. 

Проект, зорієнтований на малий та середній бізнес E-COMPASS, забезпечує в 

режимі реального часу і за запитом веб-додатків надання послуг у сфері 

електронної комерції в туризмі. Це послуги, які компаніїї не можуть 

забезпечити самостійно, або замовити спеціалізовані ІТ-додатки високого рівня 

для їх реалізації. Метою проекту ToT є застосування концепцій Smart City в 

секторі туризму. Передбачається застосування широкого спектра послуг, і для 

професіоналів в туризмі (організацій туристичного менеджменту, турагенств), і 

самих туристів. ToT позиціонується розробниками як інформаційна платформа 

для інфраструктури туристичного міста майбутнього. Проект CLOUD 

Destination створений для забезпечення бізнесу і туристичних рішень протягом 

всього життєвого циклу туриста, тим самим сприяючи розвитку 

інтелектуальних туристичних напрямків. Система створена і для задоволення 

потреб туристичних компаній, і для задоволення потреб туристів [3]. 

Третьою організацією, заснованою у Великобританії є наукова ініціатива, 

яка спрямована на забезпечення інтелектуального лідерства цифрових 

технологій та маркетингу в туризмі. Вона об‟єднує команду фахівців у різних 

галузях індустрії туризму. Члени організації розробили Сайт туристичного 

напрямку, який базується на контенті, що створюється користувачами, і містить 

інший оригінальний погляд на зміст інформації, доступної мандрівникові. При 

цьому присутні три типи користувачів – авторів контенту: упереджені 

експерти, жителі міста, відвідувачі. Сайт був створений для одного з міст 

Франції і швидко набув популярності серед туристів. Мобільний телефон є 

одним з найпопулярніших гаджет трендів сьогодні у туризмі. Щораз більша 

кількість користувачів відвідують сайти за допомогою мобільного пристрою. 

Це підтверджує необхідність забезпечення туристів мобільними додатками, які 

можуть сприяти їх комфортному перебуванню у відповідному пункті 

призначення. Однією з новітніх розробок є новий сайт туристичного маршруту 

Санкт-Олаф, Норвегія, що містить онлайнові інструменти планування 

подорожі, які допомагають користувачам формувати маршрути своїх 
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подорожей, що можуть бути надіслані в додаток смартфону, а потім можуть 

використовуватись на території Норвегії. Додаток для смартфону містить 

об'єднану інформацію, з веб-сайта, а також має можливість передавати 

зображення у відповідний блог сайта. Окрім того, мобільний додаток наділений 

корисними функціями для мандрівників: можливість дзвінка в аварійно-

рятувальну службу з передачею інформації про місце перебування; обмін 

досвідом (додаток відсилає посилання в соціальні мережі засобів масової 

інформації). Фахівцями організації також був розроблений мобільний додаток 

Visit Greenland‟s, що надає доступ до карт місцевості двох з найвизначніших 

маршрутів регіону Гренландії в автономному режимі.  
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ВИВЧЕННЯ ПИТАНЬ РЕЛІГІЙНОГО ТУРИЗМУ  

В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІЙ ГЕОГРАФІЇ 

 

В умовах незалежної України активно розвивається релігія. В свою чергу 

зацікавленість сакральними об‟єктами у наш час має тенденцію до зростання, 

що є свідченням утвердження у свідомості людей християнського способу 

життя. Чекащина завжди було ареною, де розгорталися важливі історичні події, 

що відігравали величезний вплив на економічний та культурний розвиток краю. 

http://tourlib.net/
http://newmine.blogspot.com/
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На Черкащині сформувалась низка центрів, вузлів, районів територіального 

розміщення сакральних об'єктів, які потребують особливої уваги. 

Дослідження сакральних об‟єктів з розвитком знань у сфері релігії в роки 

незалежності набуло певного розвитку. З огляду на важливу роль релігії у 

суспільстві її вивчення проводиться багатьма науками, в тому числі й 

економічною і соціальною географією. Географія релігії як складова частина 

системи географічних наук в Україні не набула достатнього розвитку, хоч уже 

відомі дослідження українських географів територіальної організації релігійної 

сфери на різних геопросторових рівнях. Це, зокрема, праці О.О. Любіцевої, 

К.В.Мезенцева, С.В.Павлова, О.І. Шаблія, Л.Т.Шевчук та ін. 

С. Павлов, К. Мезенцев, О. Любіцева вважають, що географічне вивчення 

релігії полягає в тому, що її розглядають як феномен духовного життя людства, 

надбання його культури, що розвивається в часі й просторі і набуває різних 

проявів: суттєвих та хронологічних. Як система духовних цінностей, вона 

функціонує в просторі й часі, відтворюючись в елементах матеріальної та 

духовної культури, набуваючи чинності як морально-етична основа 

повсякденного людського буття. Діяльність цих елементів забезпечує людині 

можливість задовольняти свої духовні потреби. Тому до зазначених вище 

підходів треба додати ще діяльнісний підхід, який розглядає релігію як 

сукупність обрядів з відправлення культів. Об‟єктом географії релігій є духовна 

складова ноосфери, предметом – закономірності територіальної організації 

релігії в просторі й часі в певних природних і соціально-економічних умовах 

[3]. 

А. С. Ковальчук у структурі географії релігії виділяє географію 

сакрального мистецтва, релігійного виробництва та господарської діяльності 

конфесій (окреме місце в цьому підрозділі посідає географія культових споруд) 

та географія прочанства (або паломництва), релігійного (або сакрального) 

туризму, релігійних міграцій та об‟єктів поклоніння (релігійних об‟єктів 

рекреації і туристичного відвідування) [2]. 
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С.В.Дутчак та М.В. Дутчак релігійний сегмент туристсько-рекреаційної 

діяльності поділяють на власне релігійний туризм (до програми огляду 

включено сакральні об‟єкти) і паломництво (віра людини, пов‟язана з певними 

територіями і сакральними об‟єктами). За основу виділення взято специфіку 

релігій, умови перебування та правила поведінки відвідувачів у межах (чи на 

території) сакральних об‟єктів [22]. 

І. Л. Беліков визначає релігійний туризм як подорож, метою якої є 

виконання релігійних процедур, місій, обітниць. Туристичні фірми 

організовують доставку груп до святих місць і розміщення поблизу, надають 

екскурсійне обслуговування; можуть організувати маршрут за індивідуальними 

запитами. 

А. С. Ковальчук розрізняє паломництво і релігійний туризм. 

Паломництво – це подорож до релігійного об‟єкта як рекреаційного ресурсу, 

що може сприяти духовному оздоровленню, пізнавальній діяльності і 

насиченості туристичними враженнями подорожнього. Релігійний туризм – 

подорож досить тривала (понад 24 години), без оплачуваної діяльності із 

зобов‟язанням залишити країну або місце перебування у зазначений термін і 

повернутися до місця свого постійного проживання; подорож до релігійного 

об‟єкта не лише як до атрактивно-рекреаційного явища, що несе значну 

культурно-пізнавальну інформацію, а подорож з метою поклоніння святості 

релігійного об‟єкта, що є одним із виявів віри такого подорожнього у догмати 

своєї релігії, свідченням його належності до певної релігії чи конфесії [2]. 

М. Мальська, В. Худо, В. Цибух та ін. трактують поняття «релігійний 

туризм» – подорожі, які мають на меті які-небудь релігійні процедури, місії». 

Можна виокремити такі види поїздок: паломництво, тобто відвідування святих 

місць, щоб вклонитися церковним реліквіям, святиням і взяти участь у 

відправленні релігійних обрядів; екскурсійний туризм релігійної тематики 

(пізнавальні поїздки) – щоб ознайомитися з релігійними пам‟ятками, історією 

релігії та релігійною культурою; науковий туризм з релігієзнавчими цілями – 

поїздки науковців, які вивчають різні релігії [4]. 
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М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лошенюк, Р. В. 

Кравчук вважать, що релігійний туризм – історично найдавніший вид 

міжнародного туризму; розрізняють такі види поїздок: паломництво, тобто 

відвідування святих місць з метою поклоніння церковним реліквіям, святиням і 

з ціллю відправлення релігійних обрядів; пізнавальні поїздки з ціллю 

ознайомлення з релігійними пам‟ятниками, історією релігії і релігійною 

культурою; наукові поїздки – поїздки науковців, які займаються питаннями 

релігії. Звертають увагу на актуальність підготовки кадрів, які могли б не 

тільки показати архітектурні та історичні пам‟ятники, а й розкрити туристам 

духовність релігійних цінностей [5]. 

М. П Мальська, М. Й. Рутинський, Н. М Паньків розрізняють 

паломництво і релігійний туризм. Паломництво – це особлива форма духовної 

рекреації, що полягає в духовному очищенні, спокуті й прилученні до святинь 

віри, яку сповідує людина шляхом відвідин особливих сакральних центрів тієї 

чи іншої релігії. 

Релігійний туризм має основною рушійною силою культурологічну 

мотивацію і передбачає екскурсійне відвідування не лише визначних культових 

об‟єктів своєї релігії, а й ознайомлення з іншими релігійно-культовими 

традиціями регіонів планети. Якщо для прочанина є духовний момент, то 

турист вирушає у подорож святими місцями із культурно-пізнавальною метою. 

Т. І. Божук виокремлює лише паломництво і релігійний (чи сакральний) 

туризм. Обґрунтовує відмінності між ними на основі таких критеріїв: 

сприйняття об‟єкта, мета, мотивація (потреба), місія (спонукальний мотив), 

світогляд людини, туристичний продукт, організаційні моменти при створенні 

туру, приуроченість до подій, тривалість подорожі, форма одягу, норми 

поведінки [6]. 

Отже, активний розвиток релігійного туризму в Україні протягом 

останнього десятиріччя поглиблює актуальність дослідження в соціально-

економічній географії, що обумовлюється її об‟єктом і предметом дослідження. 

основними формами  релігійно-паломницького туризму є паломницький та 
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релігійний туризм екскурсійно-пізнавального напряму. Вони мають низку своїх 

функціональних особливостей, які потрібно враховувати, плануючи та 

проводячи паломницькі тури. 
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Фестивальний туризм в останні десятиліття охоплює все більший 

прошарок туристичного руху. В цілому це відображає світову тенденцію у 

туризмі, де культурно-пізнавальні та розважальні форми стають основою росту 
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туристичних потоків у розвинутих країнах. Орієнтиром зовнішньополітичного 

курсу України задекларована європейська інтеграція, тому фестивальний рух в 

нашій країні має отримати додатковий поштовх до розвитку, запозичуючи 

організаційні методи та форми центральноєвропейських країн. 

З огляду на те, що туризм має суттєвий вплив на економічний стан і 

добробут населення на місцевому та регіональному рівнях для раціонального 

регіонального управління у сфері туристичної діяльності важливим кроком 

стало втілення положень Стратегії сталого розвитку туризму і курортів по 

областях в цілому та в малих містах зокрема. Відповідно до загальнодержавної 

програми розвитку малих міст, для міст, що мають значний природний та 

історико-культурний потенціал (історичні, історико-архітектурні, культурні та 

туристичні центри), пріоритетним стає формування перспективних 

туристичних функцій із збереженням і можливим господарським 

використанням об‟єктів культурної спадщини, захист довкілля, обмеження 

промислової діяльності на територіях історичних ареалів міст. 

Все це зумовлює доцільність першочергової розробки стратегій та 

якісних програм регіонального та локального розвитку, що включають 

стратегію сталого розвитку туризму і курортів, заснованих на всебічному 

аналізі ресурсів регіону [11]. За результатами досліджень фестивальний туризм 

може розглядатися як різновид культурно-пізнавального туризму, що 

проявляється у декількох сутнісних формах (див. рис.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Різновиди фестивального туризму 
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Щороку в Україні проводиться маса цікавих фестивалів, присвячених 

найрізноманітнішим сферам культури, історії чи ремесел. Багато з них, на жаль, 

досі залишаються маловідомими, хоча беззаперечно заслуговують на вашу 

увагу. Фестивалі – це завжди весело, цікаво, часом навіть незабутньо, а часом і 

дуже смачно. 

На основі аналізу багатьох фестивалів України та світу можна їх 

класифікувати за такими ознаками:  

за спрямуванням: етнографічні; етнокультурні (фестиваль «Крутий заміс» 

популяризує народні ремесла, забави, а також розвиток туризму у 

Холодноярському краї); музичні; екологічні; культурно-пізнавальні 

(Черкаський книжковий фестиваль «МАЕСТРО»), навчальні, спортивні, 

спортивно-культурні, театральні, наукові, вуличні, мистецькі, пивні, подійні 

(приурочені до певних подій – фестиваль аматорської авіації «ЯСЛА -2020, 

присвячений конструкторам-аматорам), релігійні (приурочені до певних 

релігійних подій, наприклад, фестиваль «Святого Миколая» у м. Чигирин, 

фестиваль «Різдвяна коляда» у Черкасах), історично-музичні (лицарський 

фестиваль історичної реконструкції), фестивалі різних страв та напоїв, змішані 

(«Тарасова гора» – найбільший мотофестиваль України, присвячений 

популяризації байкерського руху та постаті Тараса Шевченка. У програмі 

фестивалю: виступи відомих рок-гуртів та спортивні змагання); 

за терміном і тривалістю проведення: вихідного дня (уік-енд фестивалі); 

сезонні; цілорічні;  

за територіальною ознакою: обласні; регіональні; національні; 

міжнаціональні; прикордонні; міжнародні. 

Музичні фестивалі дозволяють прихильникам певних напрямків музики 

побачити на одній сцені багатьох улюблених виконавців та гуртів, а також 

почути й побачити нових. До найпопулярніших музичних фестивалів 

Черкащини можна віднести «Jazz Діліжанс» – міжнародний фестиваль джазової 

музики; «VIRA FEST» – міжнародний фестиваль, який об‟єднує на одній сцені 

музичні колективи, виконавців класичної музики і сучасні гурти; «Гайда Fest» – 
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молодіжний арт-фестиваль, який об‟єднує відомі українські музичні гурти й 

видатних письменників сучасності [1]. 

Особливо популярними стали етнофестивалі, які включають музичну 

програму етнічного спрямування, а також різноманітні ігри, майстер-класи, 

літературні читання, ярмарки тощо. На Черкащині для поціновувачів 

автентичної української культури щороку проходить масштабний 

етнофестиваль «Трипільські зорі», в програмі якого рок- та етно-музика, 

майстер-класи з гончарства, вишивки, танці народів світу, створення ляльок-

мотанок, витинанок, лозоплетіння, виготовлення оберегів, малювання по склу, 

гра на етно-перкусії, театральні вистави; міні етнофест давніх ремесел у 

Легедзиному «Трипільська толока», учасники якого щорічно збираються разом, 

щоб побудувати та розфарбувати трипільські житла; Свято Покрови в 

Холодному Яру – козацьке свято у найпатріотичнішому місці України з 

козацькими обрядами та українськими традиціями [1]. 

Фестивалі історичної реконструкції є цікавими не лише для українських 

туристів, а і для іноземних гостей, оскільки українська історія тісно пов‟язана з 

історією багатьох країн-сусідів. Історична реконструкція – це відтворення 

історичних подій, використовуючи метод рольової гри. Реконструкції 

приурочені до свят або річниць відзначення важливих історичних подій та 

проходять найчастіше в місці, де та чи інша подія відбулась. Часто фестиваль 

історичної реконструкції включає різні змагання і конкурси – фехтування, 

стрільба з лука чи арбалета, масові бої, конкурс на найбільш автентичний 

однострій. 

Фестивальний туризм є перспективним видом туристичної галузі регіону 

з невичерпним ресурсним потенціалом, а програми фестивалів є насиченими, 

оригінальними та цікавими, прибутковими. Вони сприяють соціально-

економічному росту області, популяризації потенційних туристичних ресурсів 

серед населення. З кожним роком їх кількість у регіоні зростає, попри 

відсутність підтримки на державному рівні, не розробленість належних 

маркетингових заходів. 
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Важливою передумовою організації фестивального туризму є своєчасне 

інформування та рекламування подій, загальнодоступність до інформації про 

неї та організація її систематичного проведення. Більшість постійних 

фестивалів мають власні інтернет-сайти, на яких міститься інформація про 

проведення й програму заходів, туристичну інфраструктуру, транспортне 

сполучення. Для потреб туристів в області розроблено календар фестивалів і 

подій. До календаря включено не всі фестивалі, це пов‟язано з тим, що не всі 

вони є стабільними та проводяться на регулярній основі. Формування 

позитивного іміджу регіону та збільшення кількості туристів сприяють 

туристично-інформаційні центри, які акумулюють інформацію про туристично-

рекреаційні пропозиції. 

Список використаних джерел: 

1. Черкаська область для любителів івентів. – Електронний ресурс. Режим 
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Туризм Закарпаття поступово набирає нові обороти, як у різноманітті 

послуг, так і у якості їх надання. До вже існуючих природних та культурних 

багатств щороку приєднуються нові курорти, тематичні фестивалі тощо. У 

цьому аспекті не є винятком і Рахівський район, який являється одним із 
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найважливіших центрів активного туризму Закарпаття, а також має 

надзвичайно цінні культурно-туристичні ресурси [1].  

Для ефективного вивчення прогресу чи недоліків туристичної діяльності 

певної адміністративно-територіальної одиниці потрібно мати належну 

статистичну інформацію, тобто потужну систему державної статистики. Але в 

цьому аспекті українські регіональні відділи статистики ще явно є далекими від 

досконалості. Тому мета нашого дослідження –за даними широко відомого веб-

сайту Booking.com встановити кількості готелів та аналогічних засобів 

розміщення у Рахівському районі та визначити їх основні характеристики  

Для аналізу кількості і місткості готелів та аналогічних місць розміщення 

у першу чергу ми ввели пошук готелів Рахівського району у системі 

Booking.com [2]. Заклади, які були названі системою в результаті пошуку, були 

ретельно проаналізовані звертаючи особливу увагу на їх номерний фонд та 

максимальну місткість. Також за допомогою системи ми змогли встановити 

географічне розташування закладів розміщення, результати якого ілюстровані 

на рисунку 1.  

 

 

Рис.1. Кількість закладів тимчасового розміщення у населених пунктах 

Рахівського району Джерела:Booking.com; власна редакція 
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В процесі дослідження була знайдена інформація відносно 33 закладів 

тимчасового розміщення. За типом значну перевагу утворюють приватні 

садиби (11 одиниць) та готелі (10 одиниць). З погляду їх географічного 

розташування можна сказати, що основна маса зосереджена у двох найбільших 

населених пунктах району – в смт Ясіня та в м. Рахів, які концентрують в собі 

більше половини одиниць, а якщо враховувати і третій за кількістю закладів с. 

Кваси, тоді в даних населених пунктах зосереджуються більше 70% місць 

розміщення. Загальний номерний фонд досліджуваних закладів дорівнює 198 

номерів, в яких одночасно можна розмістити 495 чоловік. Дані показники не 

являються максимальними, тому що значна кількість місць розміщення не 

надає чітку інформацію про їх номерний фонд, в кращому випадку називає 

тільки кількість кімнат без вказування їх місткості. Також в дані показники не 

були враховані надання додаткових ліжко-місць.  

У підсумку наших досліджень можна твердити, що Рахівський район має 

значні можливості щодо розміщення туристів, які приїжджають до цього краю. 

Отримані показники являються тільки початковими, тому що більшість 

приватних закладів розміщення не використовують навіть системи booking.com, 

тому для отримання більш деталізованих даних варто провести безпосередні 

дослідження на місцевості. 
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ЗМІСТ ПОНЯТТЯ «ЕФЕКТИВНІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИЗМУ» 

ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ В ТУРИЗМОЛОГІЇ 

 

За умов конкуренції та прагнення підприємств до економічного розвитку 

все більшого значення набуває оцінювання економічної ефективності 

туристичних підприємств, адже практика функціонування ринку туристичних 

послуг показує, що без аналізу економічної ефективності туристичний бізнес не 

може нормально функціонувати, а туристичне підприємство – досягати мети 

діяльності та реалізовувати свою місію [4]. 

Проблемні аспекти оцінювання економічної ефективності індустрії 

туризму неодноразово піднімалися у працях українських та іноземних вчених, 

серед яких С. Ю. Гатаулліна [1], Н. В. Рубцова [3], О. В. Порошина [4]. 

Недослідженою залишається концепція ефективності функціонування 

туризму у Тернопільському регіоні. Спроби визначення даної категорії 

знаходимо в працях таких вчених як З. М. Герасимів [2], та І. Ю. Федишин [5]. 

Проте, дана концепція все ж залишається не розкритою в повній мірі. Для 

повної характеристики даної економічної категорії необхідно проаналізувати її 

наявні частини: ефективність та функціонування. 

Ефективність, як економічну категорію, можна розглядати одразу з 

декількох позицій. Під економічною ефективністю ми розуміємо сукупну 

оцінку економічних результатів (доходів, прибутку) відносно до встановлених 

цілей та затрат на їх досягнення. Тобто, економічна ефективність – це відносна 
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величина, що обчислюється як співвідношення однієї абсолютної величини 

(ефекту) з іншою (витратами). Функціонування являє собою процес виконання 

певних обов‟язків. В свою чергу економічне функціонування – це процес 

розвитку економіки та її підсистем за певний період часу.  

Розглядаючи категорію «ефективність туризму» слід розуміти, що дане 

поняття не можна зводити лише до надання туристичних послуг, оскільки 

даний вид діяльності визначається не стільки обсягом наданих послуг, скільки 

кількістю споживачів туристичного продукту, а ефект в індустрії туризму 

залежить від кінцевого споживання продукту.  

В якості показників ефективності функціонування туризму в регіоні 

доцільно використовувати наступні: 

- частка галузі туризму регіону у ВВП країни; 

- кількість туристів на 1000 осіб населення; 

- кількість туристів на одиницю місткості усіх місць у засобах 

розміщення; 

- інвестиції в розвиток сфери туризму; 

- кількість місць в закладах громадського харчування; 

- кількість туристичних ресурсів області; 

- дохід та прибуток від надання туристичних послуг та ін. 

Таким чином, на нашу думку, ефективність функціонування туризму у 

Тернопільській області слід розуміти як сукупну оцінку економічних 

результатів туристичної індустрії в регіоні, що дає змогу охарактеризувати 

доцільність ведення туристичної діяльності, а також виділити потенційні 

можливості виробництва та збуту туристичних продуктів, виражених через 

динаміку та результативність процесів виробництва. З іншого боку, дану 

категорію можна розцінювати як економічний результат використання областю 

усіх наявних ресурсів, що використовуються чи можуть бути використані у 

туризмі, що показує доцільність ведення туристичної діяльності в регіоні.  

Окрім цього, пропонуємо ще одне визначення категорії «ефективність 

функціонування туризму» - це економічний результат, що виник в ході 
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доцільного використання областю усіх своїх туристичних ресурсів та 

можливостей, що надають їй значну перевагу у порівнянні з іншими регіонами 

та дають змогу залишатися конкурентоспроможною на ринку туристичних 

послуг.  

Тобто, загалом можна виділити такі складові категорії «ефективності 

функціонування туризму» в регіоні: економічна, яка передбачає отримання 

прибутку від ведення туристичної діяльності; ресурсна: використання наявних 

ресурсів області, як природних, історико-культурних, так і людських, що є 

конкурентоспроможними на ринку; інфраструктурна, тобто використання всієї 

наявної інфраструктури, що може бути задіяна в туризмі; маркетингова, що 

передбачає просування послуг на ринок. 

Для проведення комплексного оцінювання ефективності функціонування 

туризму у Тернопільській області необхідно розглядати наступні компоненти: 

ефективність туристичних технологій; ефективність інформаційних технологій; 

ефективність фінансових можливостей; ефективність туристичних послуг 

регіону [3]. 

Визначення економічної ефективності туристичного продукту 

проводиться на основі розрахунку наступних економічних показників: доходи 

від реалізації туристичного продукту; прямі та змінні витрати на виробництво 

турпродукту; маржинальний дохід (постійні витрати плюс прибуток) від 

реалізації туристичного продукту; поточні витрати та витрати на збут 

турпродукту; валовий прибуток; чистий прибуток від реалізації туристичного 

продукту. 

Логічна схема методу оцінювання економічної ефективності 

туристичного підприємства передбачає: 1) вибір методів виміру та кількісного 

оцінювання; 2) вибір та обґрунтування системи показників; 3) кількісне 

оцінювання критеріїв (на основі коефіцієнтів); 4) розрахунок показників 

(ключових і/або інтегрального); 5) аналіз та оцінювання результатів 

оцінювання; 6) підготовка пропозицій на основі одержаних оцінок, прийняття 

управлінських рішень [1].  
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За такою схемою можливо не тільки оцінити ефективність роботи 

туристичного підприємства, його структурних підрозділів, а й визначити 

пріоритетні напрями діяльності, стратегію розвитку, розробити прогноз та план 

дій на перспективу, встановити результати використання факторів виробництва 

(у т. ч. інформації). 

Висновки. Під «Ефективністю функціонування туризму» в регіоні, на 

нашу думку, слід розуміти як комплексну оцінку економічних результатів 

туристичної індустрії в регіоні через економічну ефективність; ресурсну; 

інфраструктурну та маркетингову ефективність. Це дасть змогу дослідити 

доцільність ведення туристичної діяльності, а також виділити потенційні 

можливості виробництва та збуту туристичних продуктів, виражених через 

динаміку та результативність процесів виробництва. 
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СВІТОВИЙ ТУРИЗМ В ЕПОХУ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

 

Суттєвою рисою пандемії коронавірусу (COVID-19) стало різке та 

глибоке зниження мобільності, що спричинило спад туризму, торгівлі 

туристичними послугами та споживання послуг нерезидентами. Блокування та 

заходи соціального дистанціювання призвели до значного падіння споживання 

стабільних послуг. Спад туризму та подорожей, що відображає обмеження та 

невизначеність, пов‟язані з переміщенням людей через кордони (наприклад, 

внаслідок карантинних заходів), призвів до колапсу споживання 

нерезидентами. Наприклад, в Італії та Іспанії внутрішнє споживання 

нерезидентами різко скоротилося більш ніж на 90% у річному обчисленні у 

другому кварталі 2020 року, і подібне падіння було зафіксовано у споживчих 

витратах резидентів цих країн за кордоном, що значно перевищило падіння у 

національному споживанні. 

Через зменшення транскордонних поїздок розриви у споживанні – 

перевищення внутрішнього споживання над національним через чисті витрати 

нерезидентів – майже закрились у другому кварталі 2020 року. Іншими 

словами, туризм працював як канал посилення шоку під час пандемії COVID-19 

у країнах, які є чистими експортерами туристичних послуг (тобто країн, які 

приймають багато туристів, таких як Іспанія, Греція та Португалія), вони вже 

зазнали різке скорочення внутрішнього приватного споживання та як 

амортизуючий канал у країнах, які є чистими імпортерами туристичних послуг 

(наприклад, Німеччина). Точніше, у нетто-кредиторів туристичних послуг 

обвал витрат на споживання нерезидентів спричинив скорочення внутрішнього 

споживання більш ніж національне, тоді як у країнах, які були чистими 
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боржниками туристичних послуг до настання COVID-19, відбулося 

протилежне. 

Ця закономірність також відображається у різкому погіршенні сальдо 

торгівлі туристичними послугами країн, що є чистими експортерами 

туристичних послуг, та в поліпшенні балансу нетто-імпортерів. Наявні дані за 

третій квартал 2020 року свідчать про часткове та неповне повернення розривів 

у споживанні до рівнів, що спостерігалися до пандемії [1]. 

Незважаючи на частковий відскік, дані показують, що сектор іноземного 

туризму залишався депресивним у третьому кварталі 2020 року. Дані про 

прибуття туристів продовжували показувати суттєво низькі показники 

прибуття іноземців у порівнянні із ситуацією до початку спалаху COVID-19. 

Навпаки, внутрішній туризм залишався відносно стійким і зміг частково 

компенсувати втрати іноземного туризму, незважаючи на те, що він залишався 

нижче рівня, який спостерігався у 2019 році. Влітку пункти призначення на 

короткі відстані були більш затребуваними, і кілька урядів ініціювали рекламні 

ініціативи. Однак останні наявні дані свідчать про неміцне та неповне 

відновлення. В зоні євро прибуття туристів становило менше двох третин від 

рівня, який спостерігався роком раніше. Туризм у країнах, які покладаються на 

іноземні прибуття, таких як Греція та Португалія, все ще залишається набагато 

нижчим за нормальний рівень. Так само товарообіг у ресторанах, і у 

розміщенні, відновився, але все ще залишався на дуже низькому рівні, та 

підтримувався вітчизняними туристами та місцевими жителями [1]. 

Після широкого пожвавлення випадків захворювання на COVID-19 з 

жовтня 2020 року більшість країн Єврозони вводять обмеження. По цей час 

відвідувачі підлягають тестуванню або карантину в більшості країн, і в‟їзд для 

відвідувачів з країн, що не входять до ЄС, дозволений лише для країн, які 

вважаються безпечними. 

У більшості країн Єврозони уряди ввели комендантську годину та 

закрили туристичні пам'ятки та рекреаційні об'єкти, такі як музеї, театри, бари 

та ресторани. Повторне запровадження обмежень на поїздки з жовтня, 
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ймовірно, означатиме, що заміщення іноземного туризму внутрішнім буде 

продовжувати впливати на динаміку туристичних послуг у найближчій 

перспективі. Останні обмеження можуть також змінити географічний вплив 

кризи на цей сектор, оскільки цього разу напрямки зимового туризму зазнають 

більш серйозних змін. 

Перспективні показники вказують на подальше погіршення ситуації у 

туристичному секторі внаслідок відновлення обмежень За останніми даними, 

льотна ємність зараз становить близько 25% від рівня до COVID-19. Прогнозні 

показники, такі як нові замовлення PMI у секторах туризму та відпочинку, 

знову знизились із листопада 2020 р. Довіра до індустрії розміщення також 

залишається пригніченою і значно нижчою за історичне середнє значення. 

Що ж до світу в цілому, то зниження за перші десять місяців року 

становить на 900 мільйонів менше прибуттів міжнародних туристів порівняно з 

аналогічним періодом 2019 року та обертається втратою 935 мільярдів доларів 

США від експорту від міжнародного туризму, що в 10 разів більше, ніж у 2009 

році під впливом світової економічної кризи [2]. 

Виходячи з сучасних тенденцій, ЮНВТО очікує, що кількість 

міжнародних прибуттів зменшилося на 70 – 75% протягом усього 2020 року. Це 

означає, що міжнародний туризм повернувся до рівня 30-річної давності. 

За оцінками, зниження міжнародного туризму в 2020 р. еквівалентно 

втраті близько 1 млрд. осіб, що прибули, та 1,1 трлн. дол. США міжнародних 

туристичних надходжень. Цей стрибок у міжнародному туризмі може 

призвести до економічних збитків у світовому ВВП на понад 2 трлн. дол. США, 

що становить понад 2% світового ВВП у 2019 році [2]. 

Забігаючи вперед треба відмітити, що оголошення та впровадження 

вакцини поступово збільшать довіру споживачів та полегшать обмеження на 

поїздки. Розширені сценарії UNWTO на 2021 – 2024 роки вказують на 

пожвавлення міжнародного туризму до другої половини 2021 року. Проте 

повернення до рівня 2019 року з точки зору міжнародних прибуттів може 

зайняти від 2,5 до 4 років. 
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Е-ТУРИЗМ В УМОВАХ ПОСТПАНДЕМІЧНОГО ПЕРІОДУ 

 

В сучасних умовах розвитку світової економіки, технічний прогрес та 

застосування сучасних технологій стають невід‟ємним атрибутом спілкування, 

роботи, навчання і життя.  

Розвиток туристичної індустрії, особливо в умовах пандемічного та 

постпандемічного періоду, створив необхідність розвитку сучасних 

інформаційних технологій, спрямованих на підвищення рівня надання 

туристичних послуг. Використання інформаційних технологій в туризмі 

зосереджено в туристичних агентствах, страхових і транспортних компаніях, 

екскурсіях, готелях, кафе і ресторанах, а також, у разі надання послуг, 

індивідуальним туристам і туристичним групам. 

Кризи аж ніяк не є новими для туризму, однак вплив COVID-19, 

принаймні з економічної точки зору, на сьогодні був більш руйнівним, ніж 

будь-які інші кризи в новітній історії. У той же час криза породила нові 

питання про те, як туристична галузь повинна будувати власну діяльність, і, 
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зрештою, як подорожі та туризм будуть розвиватися як соціально-економічна 

діяльність у сучасному суспільстві. 

Пошук рішень та відповідей на ці питання стає дедалі важливішим 

викликом для зацікавлених сторін туризму, включаючи дослідницькі спільноти. 

З моменту впровадження Інтернету для бізнесу інформаційні технології 

(ІТ) є важливим чинником, що сприяє розвитку туризму. Технологія стала 

основним чинником підвищення стійкості в туризмі. 

За останні три десятиліття, е-туризм, як область наукових досліджень, 

перетворилася в значний обсяг знань з акцентом на розвиток теорії та 

інформаційних технологій в відповідність з основними проблемами в сфері 

туризму [1]. 

Нейдхардт і Вертнер [2] визначають сферу електронного туризму як 

охоплюючу «..аналіз, розробку, впровадження та застосування ІТ / рішень для 

електронної комерції в галузі подорожей та туризму, а також аналіз (впливу) 

відповідних технічних / економічних процесів та ринкових структур».  

Електронний туризм як предмет наукового дослідження – це динамічна 

сфера, яка проникла в загальнодоступні туристичні дослідження і продовжує 

привертати увагу вчених з інформатики та техніки у пошуку областей 

застосування. 

В широкому розумінні електронний туризм це: 

 аналіз, проектування, впровадження та застосування ІТ-рішень та 

рішень для електронної комерції в туристичній галузі; а також аналіз 

відповідних економічних процесів та ринкових структур та управління 

відносинами з клієнтами; 

 те, як туристичні організації ведуть свій бізнес, і, зокрема, як 

організації розповсюджують свої туристичні продукти на Інтернет-ринку; 

 аналіз, проектування, впровадження та застосування ІТ-рішень та 

рішень для електронної комерції в галузі подорожей та туризму; 

 аналіз, проектування, впровадження та застосування ІТ-рішень та 

рішень для електронної комерції в галузі подорожей та туризму; а також аналіз 
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відповідних економічних процесів та ринкових структур та управління 

відносинами з клієнтами; 

 аналіз, проектування, впровадження та застосування рішень та 

послуг, заснованих на інформаційно-комунікаційних технологіях, у сфері 

подорожей та туризму; 

 застосування ІКТ у туристичній галузі, що включає оцифрування 

всіх процесів та ланцюжок створення вартості у галузях туризму, подорожей, 

гостинності та громадського харчування [3, 4]. 
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Маркетингові комунікації (МК) відіграють важливу роль у створенні 

іміджу туристичного підприємства та просуванні туристичного продукту на 

ринок. Окрім того, вони є винятково важливими для створення туристичного 

іміджу дестинацій та територій. До маркетингових комунікацій належать: 
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зв‟язки з громадськістю, реклама, стимулювання збуту, особовий продаж, 

розробка фірмового стилю, проведення спеціальних подій тощо. Останнім 

часом спостерігається інтеграція всіх видів МК із метою підсилення їхнього 

впливу та активного залучення інтернет-простору. Якщо українські 

маркетологи приділяють увагу насамперед маркетинговим комунікаціям 

підприємств, то питання створення туристичного іміджу територій і просування 

регіонального туристичного продукту завдяки МК залишається 

малодослідженим. 

Аналіз МК на прикладі Миколаївської області має велике значення, адже 

область знаходиться на степовому півдні України, з півдня оточена Чорним 

морем, її клімат сприятливий помірно-континентальний. Завдяки широким 

піщаним пляжам протяжністю понад 70 км і теплій погоді влітку виникли 

розвинуті курортні зони відпочинку на морському узбережжі: це поселення 

Коблеве, Рибаківка та Очаків. В області діють близько 200 санаторно-

курортних закладів загальною місткістю 29 000 ліжок. Рекреаційні ресурси 

Березанського району використовуються найбільш активно. Значна кількість 

культурно-історичних об‟єктів та природо-заповідний фонд створюють 

передумови для широкого залучення до туристичного ринку країни. 

Виділяють шість основних інструментів маркетингових комунікацій: 

1. Реклама – будь-яка платна неперсоніфікована форма інформаційного 

впливу на споживача з метою формування мотивів купівлі товарів. 

2. Персональний продаж – будь-яка платна форма усного представлення 

товару в процесі бесіди з одним або кількома потенційними покупцями під час 

його продажу з метою формування мотивів купівлі певного товару та 

партнерами з метою можливого укладання угод про подальше співробітництво. 

3. Стимулювання збуту – короткочасні платні примусові заходи 

заохочення цільової аудиторії до купівлі товару та плідного співробітництва. 

4. Пропаганда – будь-яка безкоштовна, добровільна особиста форма 

інформаційного впливу на громадськість з метою її інформування про фірму, її 

діяльність та товари, що вона випускає. 
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5. Паблік рилейшнз – будь-яка платна форма особистого чи неособистого 

інформаційного впливу на громадськість з метою формування позитивного 

їїставлення до фірми, її діяльності та товарів, що вона випускає, з допомогою 

засобів масової інформації. 

6. Директ-маркетинг – будь-яка платна форма особистого інформаційного 

впливу на споживача та партнерів через адресні звернення з метою формування 

мотивів купівлі певних товарів, довгострокових взаємовигідних партнерських 

стосунків та залучення їх до діалогового режиму. 

Саме ці інструменти маркетингових комунікацій доцільно використати 

для просування туристичних продуктів у Миколаївській області  
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РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В РЕГІОНІ УКРАЇНСЬКОГО 

ПРИЧОРНОМОР'Я 

 

В сучасних умовах карантинних обмежень для виїзного туризму серед 

українців зростає інтерес до нових турпродуктів на ринку внутрішнього 

туризму та до подорожей Україною. Протягом останнього десятиліття 

основною тенденцією на ринку туристичних послуг у нас було постійне 

зростання масштабів саме виїзного туризму на фоні скорочення кількості 
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внутрішніх та в‟їзних туристів, що визначалося, в першу чергу, меншою 

популярністю вітчизняного турпродукту не лише для іноземних громадян, а й 

серед українців і як результат недостаньою увагою туристичних фірм, органів 

державного управління до розвитку внутрішнього туризму та відповідної 

туристичної інфраструктури на регіональному рівні.  

Регіон Українського Причорномор'я формують три адміністративні 

області: Одеська, Миколаївська, Херсонська, які разом об'єднані за сучасним 

рекреаційно-туристичним районуванням у Причорноморський рекреаційно-

туристичний район. Площа регіону становить 86,7 тис.км² (14,4% від площі 

країни), населення - більше 4,5 мільйонів осіб (2020 р.). Причорноморський 

рекреаційно-туристичний район для українців традиційно є регіоном високої 

туристичної атрактивності для літнього відпочинкового пляжного туризму, 

зростання потоку внутрішніх туристів до якого відбулося після втрати для 

українців Криму після 2014 року. Туристично-рекреаційний потенціал регіону 

визначається передусім приморським положенням та сприятливими природно-

кліматичними умовами для відпочинку, оздоровлення та лікування та 

реабілітації; багатою історико-культурною спадщиною; самобутньою 

культурою та унікальним етнічним складом населення; подієвими заходами та 

давно сформованою туристичною інфраструктурою. Численні об‟єкти 

культурної спадщини Одеської області створюють усі передумови для розвитку 

історично-культурного туризму наряду із значним потенціалом для розвитку 

відпочинкового пляжного туризму. Основою туристично-рекреаційного 

потенціалу Миколаївської області є морські, річкові піщані пляжі, привабливі 

ландшафти берегів Південного Бугу та великої кількості водоймищ. В області 

налічується понад 120 територій та об‟єктів природно-заповідного фонду, які є 

перспективною базою створення туристичного продукту. Херсонська область 

має унікальні природні ландшафти та об‟єкти: коси, лимани і затоки, грязі, які 

мають лікувальні властивості, чудові піщані пляжі Азовського і Чорного морів. 

Однак не тільки різноманітність природних ресурсів та історико-культурних 

цінностей визначають привабливість будь-якого регіону для туристів. 
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Відповідний сучасним вимогам туристичний сервіс, адекватна система 

логістики і якісна інфраструктура також формують туристичний потенціал. І в 

цьому аспекті, щоб туризм в регіоні став дійсно провідною сферою економіки 

необхідно системно формувати та розвивати туристичну інфраструктуру, 

поліпшувати якість обслуговування туристів, стимулювати розвиток нових 

видів туризму.  

Оцінка основних характеристик розвитку туристичної діяльності в регіоні 

Українського Причорномор'я у 2018-2019 рр. до пандемічного періоду, свідчить 

в цілому про позитивну динаміку зростання кількості суб'єкти туристичної 

діяльності, кількості туристів, доходів отриманих від надання туристичних 

послуг, обсягу туристичного збору.  

В межах регіону лідируючі позиції за розвитком туристичної діяльності 

належать Одеській області, яка входить у групу лідерів за розвитком туризму в 

цілому по Україні. Так, за кількістю суб'єктів туристичної діяльності Одеська 

область в Україні займає 4 місце, поступаючись лише м. Києву, 

Дніпропетровській та Львівській областям. За обсягом доходів отриманих 

юридичними особами від надання туристичних послуг у 2019 році Одеська 

область також займає 4 місце поступаючись Києву, Львівській та Івано-

Франківській областям. За обсягом надходжень до місцевого бюджету 

туристичного збору у 2018-2019 рр. Одеська область входить в трійку лідерів в 

Україні, поступаючись лише м. Києву та Львівській області. Херсонська та 

Миколаївська області, які мають також значний туристичний потенціал, та за 

окремими показниками демонструють зростання, все ж кількісно значно 

поступаються Одеській області [2]. 

Так, за останні роки у всіх областях регіону спостерігалося збільшенння 

доходів від надання туристичних послуг (рис.1).  
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Рис. 1. Дохід від надання туристичних послуг (юридичні особи) у 2018-

2019 рр. (виконано за даними [1]) 

 

У 2019 році в регіоні туристичні послуги офіційно надавали 396 суб'єктів 

туристичної діяльності, серед яких 41% - це юридичні особи і 59% - фізичні 

особи-підприємці. Більшість суб'єктів туристичної діяльності концентруються в 

Одеській області (292 одиниці, майже 74%). У 2019 році на території Одеської 

області за даними річного «Звіту про туристичну діяльність» здійснювали 

офіційну діяльність 292 суб'єкти туристичної діяльності, серед яких: 13 

туроператори, 248 турагенти та 23 суб'єкти, що здійснюють екскурсійну 

діяльність [1]. Слід відзначити. що протягом останніх років стійке зростання 

кількості як турагентів та і суб'єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність, 

спостерігалося саме серед фізичних осіб-підприємців. Крім того, в регіоні 

протягом тривалого часу існує значний приватний сектор, який неофіційно 

надає послуги переважно внутрішнім туристам, що не знаходить відображення 

в офіційній статистиці як кількості туристів, так і доходів від туризму.  

Загальна кількість туристів, які були обслуговані туроператорами та 

турагентами регіону становила у 2019 році 72,2 тис. осіб. Із цієї кількості на 

Одеську область припадає 59,6 тис. осіб (майже 83%), на Миколаївську - 8,4 

тис. осіб (11,6%), на Херсонську відповідно – 4,2 тис.осіб (всього 5,4%). 

Проведений аналіз попиту і пропозиції туристичних послуг в областях у 

2018-2019 рр. показав, що відбулися певні зміни в їх структурі. Зокрема, у 2019 
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р. порівняно з 2018 р. в Одеській області частка туристів, що подорожувала з 

метою дозвілля і відпочинку збільшилася на 37,0%.  

Таким чином, значний туристично-рекреаційний потенціал Українського 

Причорномор'я є цілком привабливим для подальшого залучення як 

українських так і іноземних туристів, проте використовується ще недостатньо. 

Значну увагу слід приділити розвитку в майбутньому окремих видів туризму, 

які здатні активізувати внутрішній туризм. Передусім, це зелений сільський, 

екологічний, гастрономічний, етнофестивальний, спортивний туризм. 

Розробляти та популяризувати нові турпродукти використовуючи потенціал 

регіону. Нинішній стан туристичної, транспортної інфраструктури та логістики 

в регіоні, як важливих складових туристичного потенціалу, знижують 

конкурентоспроможність і все ще гальмують розвиток туризму, тому і розвитку 

цієї складової потрібно також приділяти значну увагу.  
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ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ПРИРОДО-ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ  

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Розширення об‟єктів та площі природно-заповідного фонду Закарпатської 

області є одним з основних напрямів екологічної політики регіону. Введення 

нових природно-заповідних територій сприяє збереженню природної 

різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного та рослинного світу, 

підтриманню екологічної рівноваги території. Наявність об‟єктів природно-

заповідного фонду має значний потенціал для розвитку рекреаційної сфери та 

туризму, здійснення екологічної освіти та природоорієнтованого виховання. 

Інтерес до об‟єктів природно-заповідні щорічно зростає, в середньому в рік їх 

відвідує понад 400 тис. рекреантів. У зв‟язку з цим актуальним є дослідження 

історії формування природо-заповідних територій Закарпатської області. 

Історія формування сучасного природно-заповідного фонду Закарпатської 

області охоплює понад два століття. Перший резерват букових і ялицево-

букових пралісів «Стужиця» було створено 1912 році. У 30-х роках минулого 

століття під охорону було взято схили гірського хребта Красна з унікальними 

буковими пралісами. Перший резерват «Чорногора» на території сучасної 

Закарпатської області створено у 1921 році, а на початку 1939 року в області 

діяло вже близько 40 природних резерватів. У період другої світової війни та 

післявоєнний період багато цінних природоохоронних об‟єктів регіону було 

втрачено. 

З кінця 60-х років ХХ століття в Закарпатській області розпочався період 

інтенсивного створення природоохоронних територій. З метою збереження у 
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природному стані типових і унікальних природних комплексів у 1968 році було 

створено перший на території Закарпатської області Карпатський державний 

заповідник площею 12672 га. В 1969 році до складу природоохоронних 

територій області було включено 367 пам‟яток природи, 21 пам‟ятку садово-

паркового мистецтва, 9 заказників місцевого значення. Роботи з розширення 

переліку природоохоронного об‟єктів в області активно проводилися впродовж 

1974-1975 рр.: оголошено природоохоронними об‟єктами державного значення 

13 заказників і 9 пам‟яток природи та створено ландшафтний заказник 

«Синевирське озеро». У 1989 році в межах різних висотних поясів південно-

західного макросхилу Горган, на площі 40400 га було створено перший в 

Закарпатській області Національний парк «Синевир». 

Сьогодні Закарпатська область має одну із найбільших в Україні частку 

площі територій та об‟єктів природно-заповідного фонду, яка становить 15,09% 

її загальної території (див. табл. 1).  

Таблиця 1.  

Розподіл територій та об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) 

Закарпатської області за їх значенням, категоріями та типами  

(станом на 01.01.2020 р.) 

Категорії територій та об‟єктів ПЗФ 
2020 рік 

кількість, од площа, га  

Біосферні заповідники  1 58035,8 

Національні природні парки  3 87964,3 

Регіональні ландшафтні парки 2 14961,96 

Заказники загальнодержавного значення 19 12368,0  

Заказники місцевого значення 56 7935,5 

Пам‟ятки природи загальнодержавного значення 9 464,0  

Пам‟ятки природи місцевого значення 329 478,7 

Заповідні урочища 12 2848,3 

Ботанічні сади загальнодержавного значення 1 86,41 

Дендрологічні парки місцевого значення 2 34,9 

Парки пам‟ятки садово-паркового мистецтва 

загальнодержавного значення 
1 38,0 

Парки пам‟ятки садово-паркового мистецтва місцевого 

значення 
34 162,04 

Усього 465 197093,9 

в тому числі    

загальнодержавного значення 34 170672,714  

місцевого значення 435 26421,1927  
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Згідно з даними Департаменту екології та природних ресурсів 

Закарпатської обласної державної адміністрації станом на 01.01.2020 р. область 

нараховує 469 природних комплексів і об‟єктів, які займають площу 197093,9 

тис. га, з них – 34 об‟єкти загальнодержавного значення (загальною площею 

170672,7 га) та 435 місцевого значення, (загальною площею 26421,2 га). 

Як бачимо за даними таблиці, до складу природно-заповідного фонду 

області входить 1 біосферний заповідник («Карпатський біосферний 

заповідник»), 3 національні природні парки («Синевир», «Ужанський» і 

«Зачарований край»), 2 регіональні ландшафтні парки («Притисянський» та 

«Синяк»), 75 заказники, 338 пам‟ятки природи, 12 заповідних урочищ, 1 

ботанічний сад, 2 дендрологічні парки, 34 парки-пам‟ятки садово-паркового 

мистецтва  

Об‟єкти природно-заповідного фонду, як у кількісному, так і якісному 

співвідношенні, в області розміщуються нерівномірно. Різнорангові природо-

заповідні об‟єкти знаходяться у всіх районах області, але найбільше їх в 

Рахівському, Міжгірському, Тячівському, Великоберезнянському районах.  

Незважаючи на тривалий період становлення сучасної мережі природно-

заповідного фонду Закарпатської області, функціонування заповідних територій 

стикається з проблемами законодавчого, інституційного, організаційного, 

фінансового характеру. Для їх вирішення необхідно забезпечити виконання 

комплексу заходів щодо забезпечення належних умов для реалізації єдиної 

державної політики у сфері розвитку заповідної справи в Україні, створити 

науково обґрунтовану мережу територій і об‟єктів природно-заповідного 

фонду, забезпечити розробку із здійснення наукових досліджень і моніторингу 

екосистем, створити на базі цих об‟єктів систему збалансованого 

природокористування, еколого-освітнього та рекреаційного використання їх 

ресурсів. 
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НОВІ ТУРИСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ, ЯК МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВТКУ 

ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ 

 

Робота будь-якої галузі економіки постійно порушується новими 

тенденціями та новинками, і туристична галузь не є винятком. Впровадження 

сучасних тенденцій допоможе даній галузі залишитися конкурентоспроможною 

та продовжити задовольняти потреби споживачів - туристів. Враховуючи 

функціонування галузі туризму в умовах пандемії COVID-19, деякі з цих 

потреб розвинулися, пріоритети змінились, і з'явились цілком нові вимоги 

ринку туристичних послуг. Однак більшість закономірностей виникли 

внаслідок більш загальних змін у загальній поведінці клієнтів. 

Раніше улюблені концепції та продукти виходять з моди, їх замінюють 

більш сучасні елементи, які в підсумку захоплюють більшу частину ринку. Нові 

напрямки, нові технології та транспортні засоби спричинили значні зрушення у 

галузі. Раннє прийняття нових тенденцій та наступне їх впровадження при 

управлінні туризмом є життєво необхідним.  

Наведено деякі основні туристичні тенденції, які доведеться сьогодні 

врахувати кожному учаснику ринку туристичних послуг. 

Перша тенденції стосується звичайно галузі безпеки та гігієни. Будь-то 

авіакомпанії, круїзи, готелі, ресторани чи бари, з моменту спалаху COVID-19 

стандарти безпеки та гігієни були абсолютно першочерговими. Посилене 

прибирання, соціально віддалені місця для сидіння, надання гелю для рук та 

застосування масок у деяких умовах і т.д. - зараз це також є життєво важливою 

частиною туристичного маркетингу, і компаніям необхідно чітко пояснити, яка 

їх політика гігієни та безпеки та які заходи вони вживають, щоб захистити 

споживачів. Загроза COVID-19 призвела до того, що люди більше не хочуть 
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подорожувати та відвідувати туристичні гарячі точки, тож їх потрібно буде 

переконати, що це буде безпечно. 

Друга тенденція посилює акцент на дозвіллі. COVID-19 змусив країни 

прийняти обмеження на поїздки, тоді як багато підприємств заохочують 

співробітників працювати вдома та користуватися відеодзвінками. Як 

результат, це вплинуло на ділові події особливо сильно, і однією з наслідкових 

туристичних тенденцій стало переключення уваги на споживачів відпочинку. 

Тому туристичним організаціям, ймовірно, доведеться або змінити сегмент 

ринку, або хоча б розширити перелік пакетних пропозицій для сімей, пар або 

груп друзів. 

Третя тенденція зумовлює перехід від міжнародного до місцевого. Різні 

обмеження на поїздки та небажання багатьох людей їздити за кордон 

означають, що багатьом представникам туристичної галузі доводиться 

зосереджуватися на місцевих клієнтах, а не на міжнародних. А для цього 

потрібно змінювати основні маркетингові стратегії. 

Зростання безконтактних платежів – четверта тенденція. 

Безконтактні платежі для оплати харчування, проживання в готелі, транспорту 

та інших послуг вже деякий час є основним елементом, коли мова заходить про 

технології в туризмі. А поява таких опцій, як Google Pay та Apple Pay, 

допомогло підняти це на новий рівень. Дозвіл на безконтактні платежі дозволив 

туристичним компаніям покращити швидкість реєстрації та виїзду, при цьому 

стимулюючи спонтанні покупки. 

Існує цілий ряд туристичних тенденцій, які базуються на більш загальних 

змінах поведінки споживачів. Наприклад, віртуальна реальність (п’ята 

тенденція), що порушує галузь і, використовуючи технологію, може дати 

конкурентну перевагу. За допомогою онлайн-турів з віртуальною реальністю 

клієнти можуть відчути інтер‟єри готелів, інтер‟єри ресторанів, туристичні 

визначні пам'ятки на відкритому повітрі та багато іншого - все з дому. Що 

найважливіше, споживач може це зробити на етапі прийняття рішення.  

https://www.revfine.com/technology-trends-travel-industry/
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Індивідуалізація подорожі, як шоста тенденція. Насолоджуватися 

індивідуальною поїздкою є вже не настільки незвично, і туристичні тенденції 

все частіше відображають це. Потреби таких мандрівок різноманітні: деякі 

просто хочуть подорожувати, інші - молоді неодружені, які шукають соціальної 

активності або шукають партнера. Ці туристичні тенденції мають зростати і 

зростати. 

В міру того, як нове покоління стає дедалі актуальнішим на ринку, ідеали, 

що визначають їхні рішення щодо вибору, створюють нові туристичні 

тенденції. І еко-подорожі, що можна назвати сьомою тенденцією, лише один 

із прикладів цих туристичних тенденцій, що відображає зростаючу 

стурбованість серед сучасних свідомих туристів щодо етичних та стійких 

варіантів мандрівки. Еко-подорожі включають прості зміни в реалізації 

туристичної послуги, такі як наявність вуглецевих кредитів при бронюванні 

рейсу або можливість взяти в оренду електричний замість звичайного 

автомобіля. Більш складні приклади можуть включати туризм з волонтерським 

елементом, можливо, робота над природним заповідником або залучення до 

природоохоронних робіт. 

Сучасні туристи сьогодні не хочуть бути ізольованими від місць, які вони 

відвідують. Від насолоди місцевою кухнею до святкування регіональних 

фестивалів та свят, місцеві враження та місцевий досвід стануть одними з 

найкращих туристичних тенденцій для розвитку. І це восьма тенденція.  

Зараз багато клієнтів бронюють свої подорожі та проживання за 

допомогою Інтернет-чат-ботів, спеціально розроблених програм (дев’ята 

тенденція), що автоматизують організацію подорожі та можуть обробляти 

запити та допомагати клієнтам корисною інформацією, коли оператори-люди 

недоступні. 

Інтернет речей (IoT) – десята тентенція, що є важливою для багатьох 

туристичних тенденцій. Пристрої IoT - це гаджети, оснащені мікропроцесором 

та деякою формою цифрового підключення, що дозволяє їм підключатися до 

Інтернету та керувати ним з Інтернету. До пристроїв IoT належать системи 
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опалення та охолодження, розважальні системи та інші предмети, які часто 

можна знайти в готельному номері, що дає початок «розумним» готельним 

номерам. IoT також використовується для інтеграції послуг в умовах 

гостинності. 

Сучасні мандрівники знають, що смачне та поживне - поняття не 

ексклюзивне. Тому попит на здорову та органічну їжу зумовлює нові 

туристичні тенденції. Сучасний турист хоче знати, що їжа, яку вони їдять, 

настільки ж здорова, як і смачна.  

Звичайно, досвід споживачів завжди був головним для туристичної 

галузі. Завдяки новим технологіям та дедалі ширшому спектру можливостей 

для туристів покращення взаємодії з клієнтами ніколи не було більш важливим. 

Зрештою, досвід клієнтів - це те, що зламає стару маркетингову стратегію та 

створить нову для організації туристичної діяльності на території будь-якого 

рівня.  
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АЕРОПОРТИ ЯК ФУНКЦІОНАЛЬНА СИСТЕМА ТУРИЗМУ  

 

Розвиток авіаційного сполучення є важливим напрямком розвитку 

транспортної інфраструктури. Завдяки вигідному географічному положенню 

Україна має доступ до великої кількості країн, внаслідок чого виступає країною 

із потужним транзитним потенціалом. Важливу роль в розвитку транспортного 

потенціалу відіграє інфраструктура авіаційного транспорту, тому актуальним є 

дослідження елементів авіаційної інфраструктури з врахуванням потреб 

туризму. 

Важливим елементом авіатранспортної інфраструктурі є аеропорти. Вони 

є наземною частиною авіаційної транспортної системи.  

https://www.revfine.com/hospitality/
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Аеропорт – це проміжний та/або кінцевий пункт авіарейсу, який 

забезпечує зліт і посадку повітряного судна та створює необхідні умови для 

пасажирів. Разом з тим аеропорт є багатофункціональним елементом, який 

забезпечує зліт і посадку повітряних суден і їх наземне обслуговування, прийом 

і відправлення пасажирів, багажу, пошти і вантажів, а також створює необхідні 

умови для функціонування авіакомпаній.  

Надання послуги аеропортами забезпечується такими групами об‟єктів 

аеропортової інфраструктури: об‟єктами виробничої інфраструктури аеропортів 

(забезпечують надання основних експлуатаційних послуг та безпеку польотів і 

користувачів аеропортів, надають послуги з управління повітряним рухом із 

забезпечення зльоту-посадки, експлуатації, послуг метеорологічних, 

телекомунікаційних служб, поліції, пожежної безпеки, швидкої медичної 

допомоги); об‟єктами, які забезпечують наземне обслуговування в аеропортах 

(обслуговування, необхідне для прибуття в аеропорт і вильоту з аеропорту 

повітряного судна, обслуговування в аеровокзалі, реєстрація пасажирів, 

обслуговування багажу і вантажу) та обслуговуванні в місцях стоянок 

повітряних); об‟єктами виробничої інфраструктури аеропортів, які 

забезпечують комерційну діяльність. 

Склад елементами, які забезпечують безпеку польотів і обслуговування 

повітряних суден залежить від обсягів перевезень.  

Найбільш важливим елементом інфраструктури аеропортів, які 

безпосередньо обслуговують виробничо-технологічний процес повітряних 

перевезень, належать:  

 аеровокзальні комплекси (пасажирські термінали, зокрема зони 

вильоту/прильоту пасажирів внутрішніх/міжнародних авіарейсів, зони видачі 

багажу та ін.);  

 поштово-вантажні та логістичні комплекси (склади для зберігання 

вантажів, пошти, небезпечних вантажів тощо);  

 аеродромні комплекси (злітно-посадкові полоси, льотні полоси, бічні 

полоси безпеки, кінцеві полоси гальмування, перон, місця розвороту, стоянки, 
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очікування літаків, зона протиожеледичного захисту, візуальні аеронавігаційні 

засоби);  

 паливно-заправні комплекси (склади паливно-мастильних матеріалів, 

система централізованої заправки, засоби доставки паливно-мастильних 

матеріалів та ін.);  

 авіатранспортні комплекси, комплекси засобів механізації (аеродромна 

техніка, засоби і механізми, засоби обслуговування пасажирських і поштово-

вантажних перевезень);  

 комплекси технічного обслуговування літаків (ангари, споруди, 

майданчики для розміщення ємностей зливу палива та ін.);  

 комплекси управління повітряним рухом (командно-диспетчерський 

пункт, радіотехнічні комплекси, пункт метеорологічного спостереження тощо);  

 комплекси допоміжного призначення (система електрозабезпечення, 

система зв‟язку, інформаційні комунікації та ін.). 

Інфраструктура сучасного аеропорту повинна задовольняти потреби 

пасажирів у безпечних авіаційних послугах, а також ефективно експлуатувати 

та розширювати виробничі потужності відповідно до потреб авіаринку за умови 

убезпечення життя, здоров‟я, майнових інтересів користувачів, дотримання 

чинних вітчизняних і міжнародних умов, норм, правил функціонування 

аеропорту. 

Отже, аеропорти – складна підсистемою цивільної авіації та важлива 

частина авіаційної транспортної системи. В межах аеропортів здійснюється 

режим наземного функціонування повітряного транспорту, який передбачає 

наземне обслуговування пасажирів. Після і до польотне обслуговування 

пасажирів є складним процесом, який передбачає врахування багатьох 

факторів. Аеропорти мають суттєві відмінності в особливостях 

функціонування, зумовлені, перш за все, об‟ємами перевезень, їх видами, 

національними уподобанням пасажирів, вимогами до персоналу і внутрішньою 

структурою.  
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СУТНІСТЬ ТА ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ЕКОТУРИЗМУ  

 

Оцінки сучасного стану і рівня розвитку екологічного туризму в різних 

наукових публікаціях суттєво відрізняються, адже значна частина відмінностей 

пов'язана з визначенням сутності екологічного туризму. 

Міжнародний Союз Охорони Природи і природних ресурсів (МСОП) під 

екологічним туризмом розуміє «подорож з відповідальністю перед 

навколишнім середовищем по відносно непорушених природних територіях з 

метою вивчення і насолоди природою і культурними визначними пам'ятками, 

яка сприяє охороні природи, завдає «м'яку» дію на навколишнє середовище, 

забезпечує активну соціально-економічну участь місцевих жителів і отримання 

ними переваг від цієї діяльності». Всесвітній Фонд Дикої Природи (ВВФ) 

пропонує своє визначення: «Екотуризм – це природний туризм, що сприяє 

охороні природи»  

Деякі українські вчені також притримуються подібного трактування. 

Дмитрук О.Ю., Дмитрук С.В. вважають, що екологічний туризм, екотуризм - це 

«подорожі, що організовуються і здійснюються у такий спосіб, щоб не 

порушувати природний баланс екосистем, ландшафтів, не виснажувати 

туристсько-рекреаційні ресурси територій відвідування. Це всі види туризму, 

що орієнтовані на збереження природного та історико-культурного середовища 

(зокрема, природних заповідних і культурних ландшафтів)» [1, с.5]. 

На думку Габчак Н. «екотуризм – не окремий вид туризму, він поєднує 

значну кількість природних складових і характеризується трьома особливими 

рисами: 1) це подорожі з метою відпочинку і пізнання природи в ті місця, які в 

малій мірі схильні до антропогенного впливу; 2) передбачає наявність певних, 
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достатньо жорстких правил поведінки, значно жорсткіше, ніж на звичайних 

туристичних маршрутах; 3) характеризується відносно слабким впливом на 

природне середовище, а отже, є практично єдиним видом використання 

природних ресурсів у межах природоохоронних територій світу» [2, с.12]. 

Архіпова Г.І. [3]., Гетьман B.I. [4] вважають, що «екотуризм охоплює всі 

види туризму, орієнтовані на збереження природного довкілля, зокрема 

заповідних ландшафтів, витворення інтелектуально-гуманістичного 

світобачення, налагодження гуманних стосунків з місцевим населенням та 

органами самоврядування, поліпшення фінансово-економічного благополуччя 

регіонів». 

Шандор Ф.Ф., Кляп М.П. трактують екологічний туризм як «туризм, що 

орієнтований на природні туристські ресурси – це різновид туризму, 

спрямований на еколого-просвітницьку рекреаційну діяльність, протягом якої 

мандрівник вивчає навколишнє середовище, де природа є головною цінністю» 

[5, с.214]. 

Масляк П.О. виділяє ще одну особливість в трактуванні екологічного 

туризму: «здійснюється в екологічно збереженому людиною природному 

середовищі з метою пізнання природи і відпочинку. Він ґрунтується на 

природних багатствах, любові до природи, бажанні її пізнати з метою захисту 

біологічного різноманіття» [6, с.141].  

Кожне визначення екологічного туризму розкриває певні аспекти, які 

можуть мати спільний характер, такі як: отримання уявлення про природні та 

культурно-етнографічні особливості певної території, створення таких 

економічних умов, при яких охорона природи І природних ресурсів стає 

вигідною для місцевого населення, забезпечує отримання ними переваг від цієї 

діяльності. 

На думку Петренка Н.С. визначення сутності лише тоді буде всеосяжним 

і чітким, коли в ньому будуть позначені основні принципи, на яких базується і 

до дотримання яких закликає екотуризм [7, с.196-197].  
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Дмитрук О. Ю., Дмитрук С. В. визначають такі основні принципи 

екологічного туризму: екологічний (визначення та гармонізація основних 

зв'язків в екотуристській системі між туристами, туроператорами, природними 

ландшафтами, місцевою громадою у природному середовищі; геоекологічний 

(природоорієнтоване, раціональне використання, охорона та відтворення 

природних ресурсів); екостабілізуючий (недопущення/мінімізація завданої 

природному середовищу шкоди, забезпечення його екологічної стійкості; 

освітній (спрямування на масову екологічну освіту та виховання); соціально-

етичний (формування екологічної культури та екологічної етики спілкування з 

природним середовищем); етноекологічний (врахування інтересів мешканців 

громад, шанобливе ставлення до етнокультурного середовища, збереження та 

відтворення звичаїв і традицій, традиційних систем природокористування та 

охорони природи); економіко-розвиваючий (ефективний сталий розвиток тих 

регіонів, де здійснюється, інвестування в охорону та відтворення природного 

середовища [1, с. 16]. 

Отже, зміст визначення сутності екотуризму можна класифікувати за 

двома напрямами: 1) дбайливе ставлення до природи; 2) приклад стійкого 

туризму, який базується та реалізує на практиці головні принципи концепції 

стійкого розвитку території здійснення, підвищує культуру подорожуючих, 

виконує освітню функцію. Стосовно принципів та видів екологічного туризму 

існують більш-менш єдині підходи, які підкреслюють засади стійкого туризму. 
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ПРИКОРДОННА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

 

Важливою умовою збільшення туристичних потоків з країн-сусідів до 

Закарпатської області є ефективне функціонування транспортної 

інфраструктури на державному кордоні. Рівень розвитку прикордонної 

транспортної інфраструктури визначає рівень і динаміку розвитку країни та 

області в цілому, та туризму зокрема.  

Сучасний стан прикордонної транспортної інфраструктури Закарпатської 

області, для досягнення загальноєвропейського рівня забезпеченості пунктами 

пропуску через державний кордон, потребує реконструкції, а в деяких місцях 

нового будівництва. У зв‟язку з цим актуальним є дослідження використання 
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прикордонної інфраструктури Закарпатської області в контексті розвитку 

туризму.  

Рівень розвитку транспортної прикордонної інфраструктури та її 

використання в туризмі визначається географічним положенням території, її 

розмірами, кліматичними умовами, характером мобільності населення, рівнем 

розвитку виробництва, міжрегіональними економічними зв'язками та 

зовнішньоторговельними відносинами.  

Прикордонна транспортна інфраструктура відрізняється від загальної 

транспортної інфраструктури складним та різноманітним господарством, яке 

забезпечує перетин державного кордону. Основними точковими елементами 

прикордонної транспортної інфраструктури є прикордонний пункт пропуску 

(ППП) через державний кордон. 

Пункт пропуску – це спеціально виділена територія на залізничних, 

автомобільних станціях, у морських і річкових портах, аеропортах (на 

аеродромах), з комплексом будівель, споруд і технічних засобів, де 

здійснюється прикордонний, митний, ветеринарний, екологічний, санітарно-

карантинний та інші види контролю і пропуск через державний кордон осіб, 

транспортних засобів, вантажів та іншого майна [1]. Пункти пропуску 

класифікуються за: категоріями (міжнародні та місцеві); видами сполучення 

(автомобільні, залізничні, морські, пішохідні, повітряні, поромні, річкові); 

характером транспортних перевезень (пасажирські, вантажні, вантажно-

пасажирські; режимом функціонування (постійні та тимчасові); часом роботи 

(цілодобові та такі, що працюють у визначений час).  

Закарпатська область межує з чотирма країнами-членами ЄС. Охорону 

державного кордону в межах області забезпечує Мукачівський та Чопський 

прикордонні загони, які підпорядковуються Західному регіональному 

управлінню Державної прикордонної служби України. Підрозділами 

прикордонних загонів охороняється 465,6 км державного кордону з 

Республікою Польща (30,9 км), Словацькою Республікою (97,85 км), 

Угорщиною (132,95 км) та Румунією (203,9 км), з яких 326 суходолом (з них 



121 

 

158,2 гірські території) та 139,6 – річкою. На кордоні Закарпатської області і 

Польської Республіки (32,6 км спільного кордону) немає постійних пунктів 

пропуску.  

Пропуск через державний кордон осіб, транспортних засобів і вантажів 

здійснюється у 16 міжнародних пунктах пропуску: «Павлово», «Чоп (Страж)», 

«Чоп (Дружба)», «Саловка», «Дякове-залізничний» – залізничне сполучення, 

«Малий Березний», «Ужгород», «Чоп (Тиса)», («Лужанка», «Вилок», 

«Косино», «Дзвінкове», «Дякове», «Солотвино» – автомобільне сполучення, 

«Малі Селменці» – пішохідне сполучення та «Ужгород» – авіаційне 

сполучення. Кількість пунктів перетину через державний кордон є критично 

малою, адже з уведенням безвізового режиму кількість бажаючих перетнути 

кордон різко збільшилася. В пікові періоди на окремих пунктах пропуску 

через державний кордон на КПП у чергах доводиться стояти до 6-8 годин. 

Аналіз забезпеченості державного кордону в межах Закарпатської області 

пунктами перетину державного кордону свідчить, що один пункт обслуговує 

майже 30 км кордону. Найбільша кількість пунктів пропуску через розміщена 

на українсько-угорському кордоні, в середньому 1 пункт на 22 км кордону. На 

найменшій ділянці кордону (українсько-словацькому) діє 5 прикордонних 

пункти, кожний з яких обслуговує майже 20 км кордону. Що стосується 

українсько-румунського кордону, то тут довжина кордону є найбільшою, а 

середня відстань між пунктами пропуску становить 40,78 км.  

Найкраще забезпеченими прикордонною транспортною інфраструктурою 

є українсько-угорські та українсько-словацькі ділянки кордону. Українсько-

румунська ділянка кордону в межах Закарпатської області має дуже малу 

кількість переходів, в тому числі автомобільних, що пов‟язане з проходженням 

кордону гірськими територіями та відсутністю підхідних автомобільних доріг. 

Проте навіть наявні можливості відкриття чи просто модернізації переходу 

залишаються на тривалий час нереалізованими. 

Враховуючи рівень забезпеченості кордонів елементами прикордонної 

транспортної інфраструктури, які забезпечують потреби, в тому числі й 
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туристів, необхідно значну увагу приділити точковим елементам – пунктам 

пропуску через державний кордон. Нерівномірне їх розміщення, а на окремих 

ділянках кордону повна їх відсутність, створює проблему при перетині 

кордону, туристичному обміну та транскордонних комунікаціях місцевих 

жителів.  
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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ІНДУСТРІЇ 

ГОСТИННОСТІ 

 

Історично індустрія гостинності є консервативним сектором економіки, 

інновації в якому є переважно дифузією інновацій в інших секторах. Проте, 

виклики сьогодення, такі як: карантинні обмеження під впливом пандемії 

COVID-19, розвиток економіки спільного використання («шерінгової» 

економіки), розвиток інформаційно-комунікаційних технологій в тому числі 

технологій автоматизації послуг з допомогою штучного інтелекту; підвищення 

вимог до безпеки клієнтів та працівників, розвиток «зеленої» економіки та 

зростання вимог до екологічної безпеки готельно-ресторанного господарства і 

забезпечення його вуглецевої нейтральності, зростання вимог до раціонального 

використання ресурсів в рамках концепції сталого розвитку тощо – змушують 

підприємства шукати інноваційні підходи до формування сучасної екосистеми 

підприємств індустрії гостинності. 

При цьому, вимоги до екологізації господарської діяльності суттєво 

різняться у різних країнах, що зумовлено особливостями взаємодії бізнесу і 

суспільства, економіки й природи в кожній країні, та взаємозв'язку і 
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взаємозумовленості розвитку економіки від кількості і якості природних 

ресурсів та загалом екологічного потенціалу економіки підприємств. 

Узагальнюючи чинні вимоги до екологізації господарської діяльності в 

індустрії гостинності можемо виділити наступні основні її елементи: екологічні 

ліміти та обмеження пов‟язанні зі зменшенням антропогенного впливу на 

навколишнє середовище в тому числі заходи зі зменшення викидів 

вуглекислого газу; раціональне природокористування та ощадливе 

використання ресурсів; сталий розвиток та розв'язання соціально-економічних 

проблем (бідності, безробіття, екологічні проблеми тощо). 

В Україні задекларовано всі вищенаведені елементи екологізації 

економічної діяльності, але рівень їх фактичної реалізації залишається низьким. 

Попри значне зростання в Україні попиту на екологічні продукти, в тому числі 

послуги у сфері тимчасового розміщення (проживання), досить часто за своєю 

сутністю та змістом не є екологічними. В більшості випадків вітчизняні 

«екосадиби», «екоготелі» пропонують відвідувачам проживання в 

безпосередній близькості до природно-рекреаційних об‟єктів та харчування з 

місцевих органічних продуктів, але при цьому суттєво впливають на природній 

ландшафт та навколишнє середовище видозмінюючи його та значно 

перевищують допустимий рівень впливу.  

При цьому, Україна бере активну участь та підтримує перехід економіки 

на низьковуглецевий розвиток. Зокрема, Україна стала 9-ю країною світу, яка 

подала до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Стратегію 

низьковуглецевого розвитку України до 2050 року [1]. Стимулюючи розвиток 

ВДЕ (сонячна, вітрова) через механізм зеленого тарифу, в Україні значно 

збільшилася частка відновлювальних джерел, але зросло навантаження щодо 

оплати виробникам за «зеленим» тарифом, що змусило державу переглянути 

розмір тарифу та негативно вплинуло на інвестиційний клімат, а також 

зменшило можливості держави фінансувати природоохоронні проєкти. З 

іншого боку, враховуючи тенденцію до зростання вартості електричної енергії, 

термін окупності інвестицій у ВДЕ закладами тимчасового розміщення 
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(проживання) складає 5-6 років, що робить їх привабливою сферою для 

інвестування. 

Важливим напрямком зменшення навантаження на навколишнє 

середовище та зменшення витрат ресурсів є використання інформаційних 

технологій «розумний будинок», більш ощадливе використання води та 

миючих засобів, автоматизація окремих видів послуг на основі штучного 

інтелекту тощо. Загалом потенціал економії ресурсів внаслідок інформаційної 

трансформації управління закладами тимчасового розміщення (проживання) не 

вичерпаний.  

Враховуючий досвід країн ОЕСР, екологізацію в індустрії гостинності 

необхідно починати із розробки будівельних норм які б містили більш високі 

вимоги до енергоощадження, а ті які прагнуть належати до розряду «зелених» 

проходили сертифікацію на відповідність міжнародним стандартам серії ISO 

14000 – вимоги до закладів тимчасового розміщення (проживання) згідно з 

міжнародним стандартом ISO 14024 (ДСТУ ISO 14024). Оцінка відповідності 

послуг з тимчасового розміщення (проживання) вимогам стандарту може бути 

визначена як об‟єктивний процес оцінки навантаження закладу на навколишнє 

середовище, ідентифікація і кількісне визначення затрат енергії, матеріалів та 

розміру відходів, оцінка впливів використаних матеріалів та енергії на довкілля, 

визначення можливостей впровадження заходів з відновлення довкілля. 

Сертифіковані підприємства отримують право відтворення знаку екологічного 

маркування на документації та рекламних матеріалах, що підтверджується 

міжнародним сертифікатом: зображення «зеленого журавлика» та напис 

«Екологічно чисто та безпечно». Сертифікат свідчить про відповідність 

критеріям екологічності упродовж всього життєвого циклу послуги, а також 

дійсно гарантує споживачеві екологічну якість. Знак екологічного маркування 

надає споживачам інформацію про екологічний пріоритет конкретного закладу 

та можливість зробити свідомий вибір на свою користь та користь 

підприємства. Необхідно врахувати, що споживачі не будуть платити більше за 

сертифіковані продукти, якщо їх якість і характеристики є гіршими, ніж в 
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альтернативних продуктах, проте, ідентифікація сертифікованих продуктів 

може сприяти зростанню попиту, а екологічне маркування може покращувати 

ринкові позиції підприємств там, де споживачі стурбовані впливом діяльності 

закладу тимчасового розміщення (проживання) на навколишнє середовище. 

Саме в таких випадках доцільно проводити екологічне маркування. 

Впровадження екологічних інновацій в індустрії гостинності, 

поглиблення співробітництва споживачів та суб‟єктів господарювання повинно 

забезпечити сталий (збалансований) розвиток, мінімізувати економічні ризики, 

сприяти розв‟язанню проблем, пов'язаних зі зміною клімату і втратою 

біологічного різноманіття, забезпечуючи надання природних екосистемних 

послуг, в тому числі знижуючи ризик виникнення нових захворювань, здатних 

перерости в пандемію. Таким чином, впровадження інновацій в екологізацію 

індустрії гостинності сприяє отриманню як економічного, так і екологічно 

ефекту, значно підвищує безпеку людей та конкурентоспроможність послуг на 

ринку. 

Список використаних джерел 

1. Україна увійшла в першу десятку країн-лідерів кліматичного процесу / 

[Електронний ресурс] Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 

України // Режим доступу: https://mepr.gov.ua/news/32615.html. 

 

УДК 745:[338.48-6:7/8](477.87)(045) 

Саксон Ю., Медвідь Л.І. 

Мукачівський державний університет  

juliya.sakson09@gmail.com  

me_lar@ukr.net 

 

ОСЕРЕДКИ ХУДОЖНІХ РЕМЕСЕЛ І НАРОДНИХ ПРОМИСЛІВ ЯК 

ОБ’ЄКТИ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Закарпатська область володіє великим рекреаційним потенціалом, 

багатою природною та культурною базою, що відображає багатовікову історію 
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та культуру народу та є основою успішного розвитку багатьох видів туризму в 

регіоні, зокрема, культурно-пізнавального.  

Культурний туризм є способом конвергенції культури та туризму і 

передбачає використання інтегративного потенціалу регіону, що поєднує людей 

у прагненні до естетичного розвитку та духовного взаємозбагачення. Розвиток 

культурно-пізнавального туризму стимулює розвиток осередків художніх 

ремесел і народних промислів. Виробництво художньо оформлених предметів 

побуту, одягу, оздоблювальних предметів, виробів декоративно-ужиткового 

мистецтва відображає особливості та традиції, що притаманні регіону, сприяє 

формуванню конкурентної переваги в регіоні. 

Сьогодні, такий сектор економіки як художні ремесла та народні 

промисли вважається одним з найприбутковіших у світі, проте в нашій державі 

та регіоні зокрема він не отримав належного розвитку. У зв‟язку з цим 

актуальним є дослідження проблем і перспектив розвитку центрів художніх 

ремесел і народних ремесел як об‟єктів культурно-пізнавального туризму.  

Центри розвитку народних ремесел приваблюють до себе туристів, які не 

рідко стають учасниками майстер-класів. Сучасний стан розвитку народних 

ремесел в Україні свідчить про наявність регіонів, де збережені традиції 

виробництва товарів народних промислів, серед яких гончарство (с. Опішне 

Полтавської обл., с. Гавареччина Львівської обл., м. Косів Івано-Франківської 

обл. тощо), ткацтво і килимарство (м. Дігтярі Чернігівської обл., м. Глиняни, 

Львівської обл., м. Богуслав Київської обл. тощо), художня обробка дерева 

(Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька, Львівська та інші області), 

писанкарство, гутництво, ковальство тощо. 

Закарпатська область є одним із найбільш перспективних туристичних 

регіонів країни, де продукція художніх ремесел і народних промислів 

користується популярністю у туристів. Вишивання, ткацтво, різьбярство, 

декоративний розпис, ковальство, лозоплетіння та художня обробка шкіри – 

завжди були невід‟ємною складовою культури регіону. 
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Кожний з районів Закарпатської області має розгалужену мережу 

культурно-пізнавальних маршрутів, більшість з яких прокладено через населені 

пункти, де збереглися автентичні художні ремесла та народні промисли, які 

відображають історичні, природні й етнографічні особливості території.  

Всі райони Закарпатської області мають добре розвинуту базу для 

розвитку культурно-пізнавального туризму. Осередки художніх ремесел і 

народних промислів, де збереглися традиції виробництв, існують за рахунок 

зусиль майстрів, що ними займаються. Такі локації художніх ремесел і 

народних промислів є в усіх районах області, але найбільш збережене 

традиційне виробництво в Рахівському Хустському, Тячівському та 

Берегівському районах.  

Важливим центром культурно-пізнавального туризму є Рахівський район, 

в якому майже в кожному селі налагоджене виробництво продукції художніх 

ремесел і народних промислів. Народні умільці славляться виробництвом 

продукції ліжникарства, ткацтва, різьбярства, вишивки, килимарства, 

писанкарства. Центрами художніх ремесел і народних промислів є села Кваси, 

Кобилецька Поляна, Великий Бичків, Луг.  

Туристів приваблюють центри художніх ремесел і народних промислів у 

селах Хустського району – Довге, Кушниця (килимарство, вишивка), Іза, 

Липча, Березово, Липецька Поляна, Олександрівка (лозоплетіння, бондарство), 

Міжгірського району – Голятин, Майдан, Келечин, Колочава, Синевир 

(вишивка, ткацтво, писанкарство), Тячівського району – Усть-Чорна, Тарасівка, 

Тересва, Буштино, Ганичі, Угля (бондарство, карбування на металі, вишивка, 

в‟язання, різьблення), Берегівського району – Яноші, Гать, Варієво, Слобода 

(гончарство, різьблення, вишивка), Арданове, Дунковиця, Боржавське 

(килимарство, вишивка). Багато локацій для культурно-пізнавального туризму, 

де збереглися автентичні традиції гончарства, ткацтва, художньої обробки 

дерева мають села Мукачівщина та Ужгородщини.  

Отже, центри художніх ремесел і народних промислів Закарпатської 

області акумулюють значний пoтeнцiaл для poзвитку культуpнo-пізнавального 
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туризму. Багато районів області, нa тepитopiяx якиx icнують осередки з 

виробництва продукції художніх ремесел і народних промислів, збepeгли свої 

традиційні виробництва.  

Розвитку культурно-пізнавального туризму з викopиcтaнням цeнтpiв 

художніх ремесел і народних промислів на нашу думку сприятимуть такі 

заходи: 

 poзpoбити дієву cиcтeму звiтнocтi тa мотивації за пpoвeдeнi eкcкуpciї з 

викopиcтaнням ocepeдкiв нapoдниx пpoмиcлiв; 

 розробити регіональну комплексну програму підтримки та 

функціонування народних художніх промислів і ремесел Закарпатської області 

як туристично-рекреаційних елементів; 

 оновити реєстр наявних майстрів;  

 створити передумови професійного, туристично спрямованого 

розвитку осередків художніх ремесел і народних промислів в адміністративних 

центрах, музеях/відділах при районних музеях); 

 створити/розвивати школи-майстерні для навчання молодих майстрів, 

де зібрати роботи народних майстрів, що стане чудовою туристичною 

локацією; 

 сприяти пошуку інвесторів, готових вкласти кошти у розширення 

виробництва сувенірної продукції та навчання нових фахівців;  

 розгорнути широку інформаційно-рекламну кампанію з популяризації 

закарпатських промислів та ремесел як елементів туристичної галузі на 

всеукраїнському та міжнародному рівнях.  
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИЗМУ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ НА ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЯХ 

 

Туризм впливає на фізичне, моральне і психологічне оздоровлення людей 

з особливими потребами, утворює середовище повноцінного спілкування, 

допомагає інтегруватися їм в суспільство та надає можливості для розвитку 

особистості. Організація активного відпочинку для людей з особливими 

потребами, забезпечення можливостей їх доступу до туристичних об‟єктів на 

природоохоронних територіях залишаються надзвичайно гострими та 

актуальними, адже в Україні частка людей обмеженими можливостями 

стрибкоподібно змінюється в бік збільшення. Станом на 01 січня 2020 року 2,7 

млн українців мають інвалідність, у тому числі 222,3 тис. осіб з інвалідністю I 

групи, 900,8 тис. осіб з інвалідністю II групи, 1416,0 тис. осіб з інвалідністю III 

групи, 163,9 тис. дітей з інвалідністю [1].  

Сьогодні подорожувати Україною особам з обмеженими можливостями 

вкрай важно навіть в межах міського простору. Перешкодою цьому є мала 

кількість світлофорів зі звуковими сигналами, відсутність тактильних доріжок. 

Прикладами дезадаптації території у відношенні до осіб з обмеженими 

можливостями є: нерівні тротуари, круті з‟їзди, вибоїни на дорозі, відсутність 

доступу до громадського транспорту, не значна кількість доступних готельних 

номерів для такої категорії людей.  

Організація подорожей природоохоронними територіями особами з 

особливими потребами є непростим завданням. Аналіз діючих туристично-

екскурсійних маршрутів свідчить, що території національних природних парків 

використовуються для організації відпочинку осіб з обмеженими 

mailto:anastasiaspilka26@gmail.com
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можливостями та є основою для створення переліку туристсько-екскурсійних 

маршрутів. Фактично в кожному національному природному парку України 

функціонують пішохідні, велосипедні водні та кінні маршрути, але їхня 

кількість є недостатньою. Наприклад, Вінницька область – НПП «Кармелюкове 

Поділля» (пішохідний маршрут); Волинська область – НПП «Прип‟ять –

Стохід» (пішохідний, водний, кінний); Закарпатська область – НПП «Синевір» 

(пішохідний); Одеська область – НПП «Нижньодністровський» (пішохідний, 

водний, велосипедний); Полтавська область – НПП «Пирятинський» (Водний); 

Рівненська область –НПП «Дермансько-Острозький» (пішохідний). 

При розробці туристичних маршрутів природоохоронними територіями 

для осіб з обмеженими можливостями визначальними є довжина, крутизна 

схилу, ширина стежок, їх покриття, наявність перешкод та відповідного 

маркування туристичних маршрутів. До потреб осіб з обмеженими 

можливостями пристосованими мають бути і споруди на маршруті, такі як: 

оглядові майданчики, альтанки, споруди для спостереження за тваринами тощо. 

Для такої категорії осіб доступною має бути інформація про туристичні 

об‟єкти та місця відпочинку. Для подання інформації про місця відпочинку 

доцільно використовувати різі способи, а саме, інформаційні стенди, надписи 

шрифтами Брайля, рельєфні стенди, аудіозаписи, спеціальні буклети, 

інформація на Інтернет-сторінках.  

Отже, люди з обмеженими можливостями в Україні поки що мають певні 

бар‟єри для організації туризму. Вільний доступ до туристичних об‟єктів для 

осіб з обмеженими можливостями залишається однією з невирішених проблем. 

Організація туризму в Україні для таких груп людей перебуває на початковому 

етапі становлення. Разом з тим, попит на ринку туризму для осіб з обмеженими 

можливостями, набирає значних обертів, і є перспективним напрямком 

розвитку туристичної галузі і реабілітації осіб з обмеженими можливостями. 
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