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У статті розглянуто конкурентні переваги театралізованих екскурсій. Наведено 
результати опитування екскурсантів після театралізованої екскурсії. З’ясовано, що 
театралізовані екскурсії мають значні переваги і займають важливе місце у 
популяризації туристичної дестинації.  
Ключові слова: природна та історико-культурна спадщина, театралізовані екскурсії, туризм, 
анкетування екскурсантів. 

 

В статье рассмотрены конкурентные преимущества театрализованных экскурсий. 
Приведены результаты опроса экскурсантов после театрализованной экскурсии. 
Отмечено, что театрализованные экскурсии имеют значительные преимущества и 
занимают важное место в популяризации туристической дестинации.  
Ключевые слова: природное наследие, историко-культурное наследие, театрализованные 

экскурсии, туризм, анкетирование экскурсантов. 

 
The competitive advantages of theatralized guided tours are considered in the article. The 
survey results of theatralized tour sightseers were analyzed. It has been noted that 
theatralized excursions have significant advantages and take an important place in the 
popularization of tourist destinations.  
Keywords: natural heritage, historical and cultural heritage, theatralized excursions, tourism, 

questioning of tourists. 
 

Останнім часом театралізовані екскурсії набувають популярності в Україні та світі. 

Доведено, що взаємодія з аудиторією через театралізацію екскурсії допомагає відвідувачам 

органічно сприймати фактично наукову інформацію, передану за допомогою художньої 

образності. Театралізація стимулює інтерес до екскурсійних об’єктів, а також полегшує 

процес сприйняття і запам’ятовування інформації за рахунок яскравого емоційного 

забарвлення.  

Теоретичними питаннями екскурсійної діяльності займалися: Поколодна М. М., 

Ємельянов Б. В. та ін. Організацію театралізованих екскурсій висвітлено у роботах І. Вітрик, 

О. Топилко, А. Москалець та ін. Екскурсійний потенціал Рівненської області розглядали 

Коротун С. І. та Яковишина М. С. [2; 3; 5; 6]. Публікацій, присвячених досвіду проведення 

театралізованих екскурсій, підготовлено недостатньо.  

У ході дослідження проведення театралізованих екскурсій використовувався метод 

анкетування екскурсантів. Анкетування проводилось після театралізованих екскурсій, 

проведених громадською організацією «Літеко» у с. Клевань у вересні 2019 року. Анкету-

опитувальник було розроблено особисто автором даної публікації [4]. 
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Об’єктом досліджень є екскурсійна діяльність. Мета дослідження – проаналізувати 
конкурентні переваги театралізованих екскурсій перед формальними екскурсіями. Для 
досягнення мети було поставлено завдання: розробити анкету для екскурсантів, провести 
опитування після театралізованої екскурсії, обробити результати та зробити висновок про 
вподобання екскурсантів та переваги театралізованих проектів.  

Основними рисами конкурентних переваг на ринку туристичних послуг є: цінність 
для покупця; складність для дублювання конкурентами; особливість чи унікальність; 
можливість використання протягом тривалого періоду [1]. 

З огляду на те, що тематика екскурсій спирається на місцеві (краєзнавчі) ресурси, а 
також враховуючи риси конкурентних переваг, варто сказати, що історико-культурні 
пам’ятки та природні ресурси продублювати важко, їх можна використовувати протягом 
тривалого періоду, вони є унікальними та особливими для певної території, отже, 
залишається їх зробити цінними для покупця (туриста). Тому якісна промоція регіону і вдало 
організована екскурсійна діяльність спроможні привабити туристів.  

Емоція – рушійна сила туристичних потоків. Багатство природних та історико-
культурних ресурсів окремого регіону надає унікальну можливість залучити усі відчуття 
людини – слух, зір, дотик, нюх, смак та навіть інтуїцію. А інструментами, які  здатні 
викликати емоції та сильний інтерес групи до об’єкта, виступають класичні прийоми ведення 
екскурсій. Місія екскурсійної діяльності – це подання інформації у цікавій формі, розвага, 
розвиток особистості, сприяння у становленні системи цінностей, виховання внутрішньо 
вільної, свідомої, мислячої людини.  

Великий потенціал для розвитку туризму має Клеванська громада. Селище Клевань 
відоме своєю туристичною атракцією – Тунелем кохання та замком Чарторийських. До 
популяризації цих об’єктів долучилась громадська організація «Літеко», яка у 2019 році 
розпочала цикл театралізованих екскурсій на об’єктах природної та історико-культурної 
спадщини.  

Опитування відбувалось після проведення кількох театралізованих екскурсій, 
проведених 12 вересня 2019 року для школярів та студентів на двох локаціях Клеваня: на 
території замку і на залізничній колії [4]. Бажання пройти опитування виявили 23 учні та  
26 студентів. Серед усіх опитаних екскурсантів 30 осіб жіночої статі і 19 осіб чоловічої. Вік 
опитаних складав: 12 років (10 осіб), 13 років (12 осіб), 14 років (1 особа), 17 років (8 осіб), 
18 років (3 особи), 19 років (14 осіб) та 20 років (1 особа). Отже, загалом було опитано  
49 екскурсантів. 

Під час проведення театралізованої екскурсії громадська організація «Літеко» 
зосередилась на легендах, а не на викладі фактичної інформації. Тому і питання в анкеті були 
сформульовані таким чином, щоб дізнатись чи має перевагу такий зміст екскурсійної 
розповіді перед сухими фактами. Результати наведено на діаграмі (рисунок).  
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Рисунок. Діаграма розподілу очікувань екскурсантів від змісту екскурсійної розповіді 
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Отже, в результаті опитування з’ясувалось, що легенди подобаються 45 опитаним, що 

складає 92%, і не подобаються 4 екскурсантам, що складає відповідно 8%. 

На питання: «Що ви зазвичай хочете почути на екскурсіях?» із 49 опитаних лише 8 осіб 

відповіли, що хотіли б почути «виклад достовірної інформації, підтвердженої істориками та 

науковцями», 13 осіб – що хотіли б почути «легенди та перекази про екскурсійні об’єкти, а 

інші сухі факти можу після екскурсії почитати в мережі Інтернет», і 28 осіб хочуть почути на 

екскурсіях: «і факти, і легенди», що складає відповідно 16%, 27%, 57% усіх опитаних. 

Варто зазначити, що усі екскурсанти порекомендували б дану театралізовану екскурсію 

друзям та знайомим. Отже, можна стверджувати, що театралізована екскурсія усім 

сподобалась і подібні театралізовані проекти здатні залучити туристів. 

Доречно згадати, що нині екскурсійно-інформаційна діяльність в туризмі зазнає 

трансформацій, з’являються інноваційні форми проведення екскурсій, такі як екскурсії з 

дегустаціями, відвідуванням закладів ресторанного господарства, екскурсії-спектаклі, 

екскурсії у поєднанні з розважальними заходами, з елементами екстриму та інтерактиву. 

Отже, місцеві жителі можуть проводити нестандартні екскурсії і майстер-класи, спілкуватись 

та заробляти на улюбленій справі гроші. Тематика – найрізноманітніша: природничі 

екскурсії до лісу за грибами та ягодами, гастрономічні, екскурсії дахами міста тощо. 

Туристам завжди цікаво щось нове, проте сучасних туристів нелегко здивувати, тому 

екскурсоводи постійно вигадують нові місця для проведення екскурсій. Серед нових 

екскурсійно-туристичних напрямів варто назвати індустріальний (промисловий або 

техногенний), етнографічний, гастрономічний, творчий та ін. Техногенні екскурсії 

передбачають відвідування туристами промислових і похідних від них антропогенних 

ландшафтів – кар’єрів, відвалів, шахтних поверхневих провалів, шахтних порожнин, об’єктів 

виробництва (заводів, фабрик, шахтних споруд, комбінатів, електростанцій), гідротехнічних 

(відвідних каналів, гребель ставків і водосховищ) і транспортних ландшафтів (залізниць, 

заводських мостів).  

Отже, Рівненщина має значний потенціал для розвитку туризму, оскільки володіє 

багатою  історико-культурною та природною спадщиною. Театралізовані екскурсії мають 

конкурентні переваги і здатні залучити велику кількість туристів у регіон за умови вдалої 

промоції. 
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