
СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

121 
 

 

ТУРИЗМ 
УДК 338.48 

 
КІНОТУРИЗМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ  ТУРИСТИЧНОЇ ДЕСТИНАЦІЇ 

(НА ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 
 

А. Р. Алексюк 
студентка 5 курсу, група ТУР-51м, навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою 

Науковий керівник – ст. викладач М. С. Яковишина 
 

Національний університет водного господарства та природокористування, 
м. Рівне, Україна 

 
У статті розглянуто потенціал кінотуризму, його значення у популяризації туристичної 
дестинації. Зроблено аналіз туристичних ресурсів Рівненщини, висвітлених у фільмах. 
Підкреслено, що Рівненська область має гарні можливості щодо залучення туристів за 
допомогою кіно. Розглянуто об’єкти Рівненщини, перспективні для використання як 
локації фільмів. З’ясовано, що кінотуризм займає важливе місце у популяризації 
туристичної дестинації.  
Ключові слова: кінотуризм, кінофестиваль, туризм, турист, туристичні ресурси, 
туристичний потенціал, фільм. 
 
В статье рассмотрен потенциал кинотуризма, его значение в популяризации 
туристической дестинации. Проведён анализ туристических ресурсов Ровенщины, 
отображённых в фильмах. Отмечено, что Ровенская область имеет хорошие шансы на 
привлечение туристов с помощью кино. Рассмотрены объекты Ровенщины, 
перспективные для использования в качестве локаций фильмов. Подчёркнуто 
значение кинотуризма в популяризации туристической дестинации. 
Ключевые слова: кинотуризм, кинофестиваль, туризм, турист, туристические ресурсы, 
туристический потенциал, фильм. 
 
The potential of film induced tourism and its importance in the popularization of tourist 
destinations are provided in the article. The tourism resources of the Rivne region, displayed 
in the films, were analyzed. It is noted that the Rivne region has good chances to attract 
tourists using the cinema. The objects of the Rivne region, perspective as film locations, are 
considered. The importance of film induced tourism in the promotion of tourist destinations is 
emphasized. 
Keywords: film induced tourism; film festival; tourism; tourist; tourist resources; tourism potential; 
film. 
 

Кінотуризм – явище, що поширюється в усьому світі, і спричинене зростанням 
індустрії розваг та збільшенням міжнародних подорожей. Ріст кіноіндустрії належить до 
світових тенденцій і вважається двигуном розвитку туризму в багатьох напрямках. 
Кінофільми можуть стимулювати туризм, виступаючи як візуальні, вербальні й сенсорні 
засоби впливу. Чим більш сприятливий образ дестинації, тим більша ймовірність того, що 
вона буде обрана туристом. Так, наприклад, шалений попит на тури у Чорнобиль з’явився 
після однойменного серіалу, у результаті зростає кількість іноземних відвідувачів України.  

Дослідженням кінотуризму займалось багато іноземних вчених. Зокрема, Джоан 
Коннел виділила кілька термінів, що використовуються для визначення поняття кінотуризму: 
«Туризм, спричинений фільмом» (Film Induced Tourism, Movie Induced Tourism), «Туризм, 
викликаний медіа» (Media Induced Tourism), «Екранний туризм» (Screen Tourism) та 
«Кінематографічний туризм» (Cinematographic Tourism) [4]. Тобто це явище, коли хтось 
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відвідує певне місце, тому що бачив його у фільмі, відео чи телепрограмі. Нині досліджень, 
присвячених аналізу розвитку кінотуризму в Україні опубліковано недостатньо, проте 
актуальність вивчення даного напряму є досить високою.  

Для досягнення дослідницької мети був використаний оглядово-аналітичний метод. 
У процесі написання статті зроблено огляд публікацій та електронних ресурсів мережі 
Інтернет за темою дослідження.  

Об’єктом досліджень є розвиток кінотуризму. Мета дослідження – проаналізувати 
можливості та перспективи туристичних ресурсів Рівненщини для формування туристичного 
відеоконтенту. Для досягнення мети було поставлено завдання: розглянути особливості 
кінотуризму на сучасному етапі його розвитку; зробити аналіз потенціалу туристичних 
ресурсів Рівненщини для кінотуризму; розробити ідеї для популяризації Рівненщини за 
допомогою кінотуризму.    

Передумовами розвитку кінотуризму в світі є природні, соціально-економічні, 
історико-культурні туристичні ресурси, які безпосередньо стали об’єктами кінозйомки. 
Місце чи об’єкт, які знімають у фільмі чи телесеріалі, дуже часто набуває популярності і 
вважається об’єктом туристичного споживання [2; 3]. 

Всесвітня туристична організація UNWTO відзначає значну роль фільму у просуванні 
туристичних дестинацій і проводить відповідний відео конкурс – «Exceptional Stories of 
Sustainable Tourism» («Виключні історії сталого туризму») [5].  

Рівненщина володіє цікавими туристичними об’єктами. Так, на території області 
знаходиться кілька історико-культурних заповідників: історико-меморіальний заповідник 
«Поле Берестецької битви», історико-культурні заповідники у м. Острог і у м. Дубно. 
Популярними туристичними локаціями Рівненщини також є Тунель кохання, Тараканівський 
форт, Базальтові стовпи тощо.  

Важливим елементом для розвитку кінотуризму є наявність інформаційного ресурсу про усі 
місця, що були відображені у фільмах та іншому відеоконтенті. Таким інформаційним ресурсом є 
Інтернет-база даних фільмів, представлена на різних веб-сайтах. Зокрема, варто згадати Інтернет-
ресурс http://www.movie-locations.com/, на якому представлено інформацію про кінолокації, їх 
фотографії, поради щодо подорожей із зазначенням готелів, барів, туристичних визначних 
пам’яток. 

На рисунку нижче наведено схему напрямів, у яких розвивається кінотуризм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок. Сфера напрямів кінотуризму (Джерело: J. Connell, 2012) 

Так, до кінотуризму відносять відвідування місць, зображених у конкретному кіно або 
телепрограмі. Ці місця є справжніми містами, селами, сільською місцевістю та іншими 
територіями, які використовувались як місця зйомки фільмів. До кінотуризму також 
належить відвідування кіно- та телестудій, тематичних парків кіно або телебачення, також 
відвідування місць, де відбуваються зйомки. Для прикладу можна навести зйомки фільму 
«Бойовий кінь» у 2011 році у Дартмурі (Великобританія), які привернули багато уваги до 
таємних місць зйомок та спонукали відвідати їх з надією побачити Стівена Спілберга [4]. 
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Сфера кінотуризму також включає відвідування кінофестивалів. Для прикладу, 
Каннський фестиваль відвідують, крім приблизно п’ятдесяти тисяч професіоналів 
(кінобізнесменов, кіножурналістів), ще й сто тисяч туристів, багато з яких припливають на 
океанських суперлайнерах. Потрапити в кіно їм важко: Канни – кінофестиваль, на якому 
немає квиткових кас, бо на кіносеанси можна потрапити за запрошеннями. Але туристів 
приваблює сама атмосфера, надія наблизитися до зірок. Віцемер Канн в одному з інтерв’ю 
зазначив, що Каннський фестиваль щорічно приносить в цілому близько 825 млн євро [1]. 

До сфери кінотуризму відносять також відвідування не лише конкретного місця, 
зображеного у фільмі, а просто навіть країни, привабливі маркетингові кінообрази якої 
викликають інтерес. Для прикладу, країна «Хороброго серця» має туристичну цінність у 
визнанні шотландської національної ідентичності та спадщини, незалежно від прив’язки до 
конкретного географічного місця [4]. 

Аналізуючи потенціал ресурсів кінотуризму Рівненщини, доречно згадати фільми, які 
вже набули популярності, а їх зйомки відбувались на території області: «Поводир» 
(Тараканівський форт і Базальтові стовпи, 2014 р.), «Джура Королевич» (Тараканівський 
форт, 2019 р.), «Клевань, тунель кохання», 2014 р., «Гетьманські клейноди» (Острог, 
Межиричі, 1991–1992 рр.). Також до ресурсів кінотуризму області варто включити  
міжнародний кінофестиваль «Місто Мрії», який проходить щорічно у м. Рівному. 

Також варто зазначити, що на період зйомок фільму «Джура Королевич» територія 
Тараканівського форту залучила ще більше відвідувачів. Адже, крім звичайних туристів, 
яких приваблює цей туристичний об’єкт, було також багато охочих поспостерігати 
безпосередньо за процесом зйомок. Тому необхідно розробити конкретні продукти та 
послуги для задоволення потреб туристів: знаходячись на локації з фільму, шанувальники 
можуть захотіти наслідувати героїв фільму, або навіть відтворити їх улюблені сцени. Тому 
історичні реконструкції та реконструкції з епізодів фільмів теж мають важливе значення. 

Оскільки до сфери кінотуризму відноситься також зустріч фанатів із знаменитостями 
кіно та телебачення, варто використати той факт, що актор Рівненського драмтеатру 
Станіслав Лозовський знімався в агросеріалі «Фермери» та в американсько-українському 
фільмі «Захар Беркут» 2019 року. Ймовірно, тематичні зустрічі з актором, організовані на 
Рівненщині, можуть привабити кінофанів, потенційних туристів. 

Серед не задіяних, але перспективних ресурсів кінотуризму Рівненської області 
доречно назвати наступні об’єкти та території, які можуть використовуватись в якості  
локацій фільмів: віковічні дерева  (дуб князя Ігоря в урочищі Юзефін, Угілецька тополя), 
мальовничі береги  річки Случ і руїни Губківського замку, арт-готель «Тунель кохання 
Tunnel of Love» у Клевані, скеледром «Козак» у м. Рівне, давні мальовничі городища 
(Хотинське біля річки Горинь, Басівкутське біля Рівного), деградовані внаслідок видобутку 
бурштину поліські ландшафти, мальовничі краєвиди села Буща та руїни Новомалинського 
замку, а також територія, пов’язана із битвою під Берестечком у с. Пляшева, тощо.  

Варто зазначити, що кінотуризм може принести значну вигоду для громади. 
Успішним прикладом залучення туристів в Україну став серіал «Чорнобиль». Рівненська 
область також має гарні перспективи у залученні туристів за допомогою фільмів, адже 
Тунель кохання, Тараканівський форт та Базальтові стовпи уже були відображені у 
кінострічках. Отже, кінотуризм може стати дієвим інструментом успішної промоції 
туристичної дестинації. 
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