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ІМІДЖ УКРАЇНИ НА РИНКУ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ. 

ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ЧОРНОБИЛЯ 

 
В статті досліджено становлення України та її туристичний потенціал 

в міжнародному туризмі, репутацію серед іноземних туристів та 

туристичний комплекс Чорнобиля. Досліджено показники міжнародних 

туристичних прибуттів до Чорнобильської області. За результатами 

проведеного аналізу визначено, що Чорнобильстка область є дуже 

популярною серед іноземних туристів.  

Ключові слова: міжнародний туризм, турист, «похмурий туризм», 

етнічний туризм, «сталкерство», зона відчуження. 

 

The article examines the formation of Ukraine and its tourism potential in 

international tourism, the reputation among foreign tourists and the tourist 

complex of Chernobyl. The indicators of international tourist arrivals in the 

Chornobyl region are studied. According to the results of the analysis, it was 

determined that the Chornobyl region is very popular among foreign tourists.  

Key words: international tourism, tourist, "gloomy tourism", ethnic 

tourism, "stalkerism", exclusion zone. 

 

Бажання подорожувати, прагнення до зміни місць вважається 

вродженою властивістю людини. Мета подорожі може бути 

найрізноманітніша - ділова, пізнавальна, заради пошуку пригод, 

отримання сильних відчуттів, для відпочинку, для відволікання від 

монотонності у повсякденному житті. Однакової періодизації 

туристського руху в науці не існує, оскільки його історія унікальна для 

кожної країни або культурної спільноти. 

Сьогодні туристична галузь України посідає дуже важливе 

значення в системі економіки країни, перебуває в стані досить 

динамічного та позитивного розвитку, є одним із шляхів 

пришвидшення євроінтеграційних процесів, а відтак засобом 

підвищення світових позицій нашої держави. В зв’язку із цим, 

пріоритетними завданнями побудови конкурентоспроможної 

туристичної галузі України є пошук нових складових, а також 
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подолання основних проблем, що стоять на шляху її розвитку. Туризм 

має великий емоційним впливом на людину [1]. 

В Україні знаходяться безліч туристичних атракцій, як популярних, 

так і зовсім маловідомих, але не менш мальовничих: від затишних 

середньовічних вулиць Львова до зловісно-утаємниченого періоду 

радянської історії в Чорнобильській області. 

Із року в рік країни, що розвиваються, стають все більш 

популярними напрямками серед туристів. Україна володіє численними 

історичними, культурними пам’ятками та рекреаційними ресурсами, 

сім із яких є частиною культурної спадщини ЮНЕСКО. Відтак, 

існують чималі можливості для розвитку туристичного сектору [2]. 

Наразі туристична галузь становить лише 1.4% ВВП України, при 

цьому представляє неабиякий потенціал для подальшого розвитку. У 

2019 році понад 14 мільйонів іноземців відвідали Україну, а середній 

чек їх перебування в Україні склав 526 доларів. 

Чорнобильcькa зонa є одним з нaйпопулярніших міcць в Укрaїні, 

які відвідують іноземні туриcти. Починаючи з 90-х років і потім 

досить довгий період Чорнобильську зону можна було відвідати тільки 

нелегально. Першим державним органом, який став організовувати 

офіційні поїздки в Чорнобильську зону відчуження стало агенство 

«Чорнобильінтерінформ», створене в 1995 році. Туристичні 

підприємства, які в той час організовували екскурсії в зону, 

співпрацювали з цим агенством. У 2002-му вийшла доповідь ООН, 

згідно з якою у більшості місць зони відчуження відтепер можна було 

залишатися без особливої шкоди для організму. З тих пір число 

туристів, що відвідали Чорнобиль, щорічно зростала 

Іноземних туристів, які відвідують Чорнобиль, практично вдвічі 

більше, порівнюючи з українцями. У п’ятірці лідерів – британці 

(18460), поляки (10416), німці (9015), американці (6441) та чехи (4582). 

Кількість туристів зросла і в тому числі через значне спрощення самої 

процедури доступу до режимної зони [3]. 

Зона відчуження – це унікальне місце, де можна побачити минуле, 

сьогодення і майбутнє. Чорнобиль – це місце змін, місце, де можна 

переосмислити своє життя. Тут є місця, непридатні для проживання 

людини, заповідник з мальовничою природою, а також на цій території 

розміщено багато унікальних технологічних об'єктів. а території є 

популярні деякі види туризму, а саме: 

1. Похмурий (темний, чорний, танато-) туризм – це вид пізнавального 

туризму, суть якого полягає у відвідуванні місць і пам’яток, історично 

пов'язаних зі смертю і трагедією. 
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2. Етнічний туризм (ностальгічний туризм) — різновид туризму, який 

здійснюється туристами на місця свого історичного проживання.  

3. Етнічний туризм — це чудовий спосіб дізнатися більше про своє 

коріння або вивчити історію народу вченим, любителям.  

4. Учасники етнічного туризму — в основному люди похилого віку, 

що раніше проживали в цій місцевості. 

5. Сталкерство ‒  новий вид екстремального, нелегального туризму 

територією Чорнобильської зони відчуження, в масовій культурі це 

поняття стереотипізоване та асоціюється насамперед із серією 

відеоігор «S.T.A.L.K.E.R.». Тлом для подієвого плану гри слугує 

альтернативний світ у зоні відчуження [4]. 

Проводять також з’їзд бьордвочерів — людей, для яких 

спостереження за пернатими перетворилося на хобі. Туристичний 

напрямок і безпека туристичних маршрутів є важливим напрямком 

проєкту «Туристичні магніти. Чорнобиль». Відкриваються нові 

локації, на базі цього створюються нові маршрути, щоб підвищити 

туристичну привабливість. Запрошуються нові туристичні агентства, 

розширюючи ринок [5].  

Отже, за сучасних умов туризм є одним із пріоритетних напрямів 

розвитку економіки та культури провідних держав світу, сприяючи 

прискоренню їх всебічного розвитку. У багатьох країнах він займає 

вагому частину національного ВВП, і Україна цілком може досягти 

таких показників, оскільки має значний невикористаний потенціал. 

Аналіз стану та перспектив розвитку туризму в районі радіоактивного 

забруднення навколо Чорнобильської АЕС також вказує на те, що 

туристичний потенціал даного регіону використовується досить слабо. 

Після появи серіалу “Чорнобиль” від студії HBO у 2019 році 

встановилася рекордна кількість туристів. Серед відвідувачів зони 

найбільше іноземців. 

Детально проаналізувавши зону відчуження було проведено 

SWOT-аналіз, який представлено у таблиці 1. 

Проведений SWOT-аналіз свідчить про перевагу слабких сторін 

над сильними. Це підтверджує необхідність розробки на державному 

рівні загальних напрямків практичного вирішення проблеми створення 

сприятливих умов для розвитку туризму в Чорнобильській зоні, 

враховуючи при цьому міжнародну практику. 
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Таблиця 1 – SWOT-аналіз розвитку туризму на території 

Чорнобильcької зони 

 

Сильні Слабкі 

⁃  наявність об‘єкта, який викликає 

найбільший інтерес серед туристів 

«чорного» напрямку; 

⁃  Наявність унікальних видів 

тварин і рослин, які можуть стати 

базою для розвитку наукового 

туризму; 

⁃  Проводяться як групові, так і 

індивідуальні екскурсії; 

⁃  Одним із видів екскурсій є 

авіаекскурсії, які дозволяють 

ознайомитись з панорамою 

Чорнобилю та Прип‘яті; 

⁃  З кожним роком кількість 

туристів зростає, особливо серед 

іноземців. 

⁃  відсутність туристичної 

інфраструктури, закладів розміщення; 

 ⁃  Не всі території Чорнобильської 

області доступні для туристів; 

 ⁃  Частими є випадки мародерства, 

особливо серед нелегальних туристів у 

Чорнобильській області; 

 ⁃  Відвідуваність зони потребує 

спеціального протирадіаційного 

спорядження; 

 ⁃  Для відвідування необхідний 

спеціальний дозвіл; 

 ⁃  Організація і проведення маршруту 

в Чорноблюильській зоні вимагає 

значних коштів; 

 ⁃  Вузька екскурсійна програма; 

 ⁃  Обов‘язкова наявність дозиметра у 

всіх учасників туристичної групи. 

Можливості Загрози 

⁃  зручна транспортна доступність 

як для українських так і для 

зарубіжних туристів; 

 ⁃  Можлива реконструкція 

декількох будинків на території 

міста; 

 ⁃  Наявність музею побуду 

українського Полісся; 

 ⁃  Наявність музею просто неба: зі 

зразуами техніки, яка ліквідовувала 

аварію; 

 ⁃  Проекти внесення території до 

об‘єктів спадщини ЮНЕСКО. 

⁃  Високе радіаційне забруднення; 

 ⁃  Недосконалість нормативно-

правової бази, яка б регулювала 

туристичну діяльність; 

 ⁃  Неконтрольоване розмноження 

диких тварин та собак, які можуть 

переносити хвороби; 

 ⁃  Небезпека радіаційного 

опромінення і ризик винекнення 

спричинених ним хвороб. 

 
Список використаної літератури: 1. Кабушкин Н. Менеджмент туризма. 

Москва : Новое знание, 2002. 340 с. 2. Туризм. URL: 

https://ukraineinvest.gov.ua/uk/industries/tourism/ 3. Державне агентство України 

з управління зоною відчуження. URL: http://dazv.gov.ua/ 4. Туризм у зоні 

відчуження Чорнобильської АЕС. URL: https://uk.wikipedia.org 

5. Чорнобильська зона як туристична дестинація особливого типу. URL : 

https://jasu2020.com/image_upload/mi_1042.pdf  
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ЕКОЛОГІЧНО СТІЙКІ ПРАКТИКИ В РЕСТОРАННОМУ 

ГОСПОДАРСТВІ  

 
У статті розглядаються екологічні практики, які застосовуються 

закладами харчування у своїй роботі. Встановлено, що недотримання 

стійких екологічних практик завдає шкоди навколишньому середовищу. 

Визначено основні способи зменшення пливу діяльності ресторанів на 

клімат та екологію. 

Ключові слова: стійкі екологічні практики, заклади харчування, 

екологічний вплив, навколишнє середовище, ресторанне господарство, 

екологізація 

 

The article considers the environmental practices used by catering 

establishments in their work. It has been established that non-compliance with 

sustainable environmental practices harms the environment. The main ways to 

reduce the impact of restaurants on climate and ecology are identified. 

Key words: sustainable ecological practices, food establishments, ecological 

impact, environment, restaurant business, greening. 

 

Ми живемо у світі, наповненому переживаннями щодо зміни 

клімату, промисловості та здоров'я, забруднення та погіршення стану 

навколишнього середовища та інших аспектів сталості. На жаль, 

проблеми наростають швидкими темпами. Якщо розглянути причини 

цього, стає зрозумілим, що багато з сучасних практик ресторанного 

господарства викликають проблеми або сприяють цим проблемам. 

Особливо важливо негайно вжити заходів, щоб запобігти виходу цих 

проблем з-під контролю, включаючи пильний огляд сучасних практик, 

замість того, щоб просто продовжувати «звичну справу». 

Аналіз останніх публікацій і досліджень показав що екологізація  

ресторанного бізнесу в сучасних умовах набуває великого значення у 

зв’язку з необхідністю збереження довкілля через надмірне 

навантаження на природне середовище за рахунок відходів, 

надмірного використання енергії та води. Тому застосування 

екологічно стійких практик для збереження під час постійної 

експлуатації природи стало чи не основним питанням сьогодення. 

Екологізація та ресторанного господарства – це об’єктивна 
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необхідність, яка зумовлена зростанням ресурсоспоживання та 

нагромадженням побутових відходів. 

Метою даної статті є класифікація та узагальнення  інформації 

щодо екологічних проблем у ресторанному господарстві, а також 

визначення основних видів стійких екологічних практик, які зменшать 

вплив на навколишнє середовище. 

Ресторанне господарства є колосальними споживачами енергії та 

води у світовому масштабі, які збільшуються з кожним роком. Вплив 

ресторанного бізнесу на довкілля є прихованим за рахунок того, що 

сприймається зазвичай як окремий сектор сфери послуг, а не як 

взаємопов’язані компоненти єдиного комплексу, головним завданням 

якого є задоволення все зростаючих потреб туристів. У нових 

туристичних регіонах часто реалізуються проекти будівництва 

великих готельно-ресторанних комплексів, які продукують відходи та 

забруднення в обсягах, із якими не здатні впоратися місцеві громади. 

Надмірне споживання туристами енергії, води, палива часто відбирає 

ці ресурси в місцевого населення. В сучасних умовах виникає великий 

попит на екологічно стійкі практики, тому підприємства ресторанного 

господарств повинні враховувати екологічні потреби населення у своїй 

діяльності. 

Застосовуючи більш стійкі практики, бізнес зможе все більше 

впливати на збереження навколишнього середовища, зменшення 

стурбованості щодо здоров’я споживачів та стати взірцем  для змін. 

Для оцінки стійкості ресторанів було розроблено п’ять категорій:  

– харчові відходи (зберігати харчові відходи поза полігоном, 

передаючи їх людям, які потребують, або переробляючи їх як цінну 

добавку до здорового ґрунту); 

– харчова стійкість (виробництво продуктів харчування, які 

стабільно вирощуються, переробляються та транспортуються для 

зменшення деградації навколишнього середовища та пом’якшення 

глобального потепління); 

– посуд для обслуговування (забезпечення того, щоб усі матеріали, 

включаючи столові прилади, тарілки, миски, серветки, чашки та інші 

матеріали, мінімізували вплив на навколишнє середовище та 

глобальне потепління); 

– використання енергії (заощадження енергії для зменшення 

викидів парникових газів за допомогою ефективного обладнання та 

зменшення витрат енергії - що одночасно знижує витрати на енергію. 

У довгостроковій перспективі перехід до відновлюваної енергії є 

найбільш стійким варіантом); 
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– використання води (зменшення використання води дозволяє 

зберегти обмежені водні ресурси та одночасно зменшити витрати). 

Загалом, було досліджено, що власники прагнуть застосувати 

практики, які зроблять їх більш стійкими та зменшать вплив їх 

діяльності на наше довкілля - і багато ресторанів та кафе, вже досягли 

значного прогресу. Найбільшими перешкодами, які були виявленні для 

впровадження необхідних змін, є вартість, доступність, легкість 

переходу та стурбованість сприйняттям клієнтами того, що вони 

хочуть під час харчування. Власники ресторанів не хочуть порушувати 

попит споживачів.  

Також було виявлено, що багато власників ресторанного бізнесу 

отримали позитивну відповідь, коли перейшли на більш стійкі 

практики. Власникам підприємств важливо постійно інформувати 

клієнтів про практику роботи ресторану з точки зору стійкості, щоб це 

могло стати освітньою можливістю та допомогти широкому 

інформуванню громадськості, чому ці питання мають значення. 

Застосовуючи вищезазначені практики, кафе та ресторани можуть 

заощадити гроші в довгостроковій перспективі, роблячи при цьому 

важливі кроки до сталого розвитку. Оскільки інтерес до стійкості 

продовжує різко зростати, внесення цих необхідних змін допоможе 

залучити лояльних клієнтів, які прагнуть до стабільності бізнесу. 

Значного прогресу не відбувається за одну ніч, але навіть найменші 

зміни створюють ефекти пульсацій. Бізнес, прихильний до сталого 

розвитку, починає розмову про наслідки, які мають місце на нашій 

планеті, і ці розмови можуть надихнути інших на зміни. Іноді все, що 

потрібно - це один власник ресторану, який вирішує, що він несе 

відповідальність перед планетою, і починає вносити зміни, яких 

планета наразі потребує. 
 

Список використаних джерел: 1. Коробейникова Я.С. Екологічні проблеми 

територій туристичних дестинацій. Екологічна безпека та збалансоване 

ресурсокористування : Науково-технічний журнал. 2013. № 1 (7). 2. Екологічна 

концепція в розвитку готельно-ресторанного бізнесу / Н. М. Ганич, О. М. 

Гаталяк // Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід. 

– Львів, 2017. – С. 44-50. 3. Практики стійкого розвитку для кафе та 

ресторанів. URL: https://www.sustainlv.org/focus-on/sustainability-practices-for-

cafes-restaurants/. 4. Аbout. Green Restaurant Association. URL: 

https://www.dinegreen.com/about. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДИСТЕНАЦІЇ 

НПП «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

 
У статті розглянуто проблеми туристичної галузі України на прикладі 

розвитку туристичної привабливості НПП «Подільські Товтри». 

Проаналізовано туристично-рекреаційні ресурси НПП, як природні, так і 

історико-культурні. Проведено розрахунок рекреаційної ємності території. 

Запропоновано стратегічні шляхи розвитку НПП «Подільські Товтри».  

Ключові слова: туризм, рекреація, Національний природний парк 

 

The article considers the problems of the tourism industry of Ukraine on 

the example of the development of tourist attractiveness of NNP "Podilski 

Tovtry". The tourist and recreational resources of the NNP, both natural and 

historical and cultural, are analyzed. The calculation of the recreational 

capacity of the territory was carried out. Strategic ways of development of NPP 

"Podilski Tovtry" are offered. 

Key words: tourism, recreation, National nature park 

 

Туристична галузь  важливий стратегічний ресурс економічного 

розвитку країни. Усвідомлення цього створить необхідні можливості 

пріоритетності туризму для забезпечення економічного зростання 

України. Разом з тим, виникає необхідність враховувати проблеми 

розвитку туристичних об’єктів в Україні, адже саме вони є основними 

зонами концентрації туристичних потоків.  

У число Семи природних чудес України входить і природна 

пам’ятка – Подільські Товтри. 

Подільські Товтри – унікальний природний об’єкт, геолого-

ботанічна пам’ятка, якій немає подібних не тільки в Україні, а і в 

Європі. Горбисте пасмо Товтрів висотою 350-450 м, простягається з 

північного заходу на південний схід від смт. Підкамінь Львівської 

області через територію Тернопільської та Хмельницької областей аж 

до Румунії.  

Загальна площа території парку становить 261316 га, що 

вважається  найбільшим парком України.  
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Світовим аналогом Подільських Товтр є тільки набагато молодший 

– Великий Бар’єрний риф, що тягнеться уздовж східного узбережжя 

Австралії. Даний факт дає змогу вважати Подільські Товтри 

туристичним об’єктом не тільки загальнодержавного а, навіть, 

міжнародного рівня.  

Довжина Товтр – понад 250 км, ширина – 2-6 км, у районі річки 

Збруч – до 10-12 км, на Хмельниччині – 5-6 км. 

Ще в 1996 р. на території трьох районів Хмельницької області був 

створений Національний природний парк “Подільські Товтри”. На 

висоті 400 м, в межах парку утворилася дугоподібна гряда, саме її 

називають Товтрами. 

Подільські Товтри є природоохоронним, культурно-освітньім, 

рекреаційним, науково-дослідним об’єктом загальнодержавного 

значення.  

Мікроклімат Кам’янецького Придністров’я формується каньйонами 

Дністра з притоками та кряжем Товтр. Завдяки такому мікроклімату 

тут збереглися рідкісні i реліктові рослин, серед яких – більшість 

лікарських. Флора налічує майже 1700 видів. Велика кількість старих 

лісових масивів та карстових печер сприяє поширенню тут хижих 

птахів та кажанів. До Червоної книги України занесено 85 видів 

тварин та 60 видів рослин. 

Осередком історико-культурних туристичних ресурсів на території 

Національного природного парку «Подільські Товтри» є місто 

Кам'янець-Подільський, де знаходиться досить велика кількість 

важливих об'єктів історико-культурної спадщини України. Кам'янець-

Подільський займає третю сходинку в Україні після Львова та Києва за 

кількістю історико-культурних об'єктів. Найвідоміші з них – це 

Кам'янець-Подільська фортеця, яка відноситься до Національного 

історико-архітектурного заповідника «Кам'янець»; власне старе місто, 

де кожна будівля має культурну цінність національного рівня; старий 

Турецький міст, якому вже декілька сотень років та багато інших.  

Нами проведено розрахунок рекреаційної ємкості території 

природного парку на основі розмірів потужності рекреаційних 

ресурсів та нормативного навантаження на ландшафт (від 0,5 чол./га 

на крутосхилах, вкритих лісом до 3,0 чол./га в водороздільних лісах, та 

500 чол./га на пляжах) показав, що в межах НПП може одночасно 

відпочивати понад 162 тис. чоловік (табл. 1).  

У Подільських Товтрах вже діють і постійно створюються нові 

туристичні маршрути: піші та кінні, лижні, водні, велосипедні та 

автомобільні. Серед них одно та багатоденні, пізнавальні й оздоровчі з 
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відвідуванням мінеральних джерел, здравниць, природних та 

історичних пам’яток. 

 

Таблиця 1 – Рекреаційна ємність території НПП «Подільські Товтри» 

Назва рекреаційних 

територій 

Площ

а, га 

Допустиме навантаження на 

ландшафт, чол./га 

Рекреаційна 

ємність, чол. 

Пляжі 150 500 75000 

Водороздільні ліси 1050 3 3150 

Ліси на рівнинних 

територіях 
25120 3 75360 

Помірно круті 

схили вкриті лісом 
4850 1,5 7275 

Дуже круті схили 

вкриті лісом 
3650 0,5 1825 

Разом 34670 - 162610 

 

Виходячи з проведеного аналізу можна визначити основну 

стратегію розвитку Національного парку «Подільські Товтри», а саме: 

формування конкурентоспроможного як міжнародного, так і 

національного туристичного продукту, який здатен максимально 

задовольнити туристичні потреби мешканців України та закордонних 

гостей. Важливими завданнями є робота з персоналом, вдосконалення 

якості туристичних послуг та розвиток місцевої інфраструктури, 

брендинг НПП «Подільські Товтри» та створення умов для здійснення 

пріоритетних видів туризму. Міжнародна співпраця сприятиме 

якнайшвидшому вдосконаленню усіх компонентів туристського 

продукту дестинації «Подільські Товтри» та виправленню недоліків, 

шляхом запозичення досвіду у туристично-розвинутих країн. 

 
Список використаних джерел: 1. Головчан А. І. Теоретико-методичні 

підходи до оптимізації розвитку туризму в дестинаціях / А. І. Головчан // 

Вісник ДІТБ. - 2011. - № 15. 2. Рутинський М. Й. Метризація ландшафтного 

різноманіття Товтрового пасма в межах НПП “Подільські Товтри” // 

Національні природні парки: проблеми становлення та розвитку. Матеріали 

міжнар. наук.-практ. конф. - Яремче, 2000. - С. 259-262. 3. Офіційний сайт 

Адміністрації НПП «Подільські товтри». URL : http://www.tovtry.km.ua/ua/.  
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КОНКУРЕНТНІ СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 
У статті розглянуто вплив конкурентних стратегій на розвиток 

індустрії туризму. Проаналізовано вплив основних ключових факторів на 

конкуренцію в туристичній сфері. Виділяються вплив туристичних 

підприємств на вибір стратегії конкурентоспроможності. В ході 

дослідження було проаналізовано класифікаційні ознака, форми і види 

конкурентних стратегій на ринку туристичних послуг. 

Ключові слова: стратегія, конкурентна стратегія, конкурентні 

переваги, конкурентоспроможність, туристичне підпиємство. 

 

We consider the influence of competitive strategies on the development of 

tourism industry. Аnalyze the impact of key factors on the competition in the 

tourist sphere.  Highlights their influence on the choice of the strategy of 

competitiveness. In the research, we analyze the classification criteria, forms 

and kinds of competition in the tourist market. 

Key words: strategy, competitive strategy, competitive advantage, 

competitiveness, tourism enterprises. 

 

З розвитком ринкового механізму проблема 

конкурентоспроможності підприємств туристичного ринку різко 

загострилася, і її вирішення потребує від усіх суб'єктів ринку 

активного пошуку шляхів і методів підвищення 

конкурентоспроможності на ринку туристичних послуг. У зв'язку з 

цим підвищення конкурентоспроможності необхідно для закріплення 

позицій на вищезгаданому ринку з метою отримання максимального 

прибутку. 

Основною метою управління конкурентоспроможністю 

підприємства індустрії туризму є формування стійких конкурентних 

переваг, що дозволяють покращувати конкурентні положення 

підприємства на ринку в умовах динамічного і мінливого зовнішнього 

середовища, з одного боку, і отримання високих фінансових 

результатів діяльності, з іншого. Для реалізації цієї мети необхідно 

правильне бачення стану підприємства в конкурентному середовищі 

(зовнішній системі по відношенню до підприємства), а також вибір 

конкурентної стратегії підприємства і вибір методів та інструментів її 
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реалізації на основі списку конкурентних переваг підприємства, 

наявних і формованих. 

Поняття «стратегія» в галузі управління туристичним 

підприємством як соціально-економічною системою має на увазі 

довгостроковий комплексний план дій з керівництва відповідним 

колективом, спрямований на досягнення місії підприємства. Цей план 

має чітко визначені цілі і будується на реальних можливостях 

підприємства, з огляду на умови, в яких воно функціонує. 

Конкурентна стратегія – це спосіб отримання стійких конкурентних 

переваг в кожній стратегічній області бізнесу підприємства шляхом 

конкурентної боротьби, задоволення різноманітних і мінливих потреб 

покупців краще, ніж це роблять конкуренти.  

Мета конкурентних стратегій досить проста і зрозуміла: вести 

справи підприємства в напрямі досягнення конкурентної переваги на 

ринку і створення своєї клієнтури. 

При формуванні конкурентної стратегії підприємства індустрії 

туризму необхідно враховувати особливості туристичних послуг і 

функціонування туристичних підприємств, основними з яких є: 

1. Невіддільність джерела і об'єкта надання туристичної послуги. 

Споживач одночасно і бере участь в наданні послуги, і сприймає цю 

послугу як результат діяльності виконавця. Відповідно, важливою 

частиною конкурентоспроможності підприємства в сфері туризму стає 

стан людських ресурсів. 

2. Туристична послуга, як правило, не піддається зберіганню. Крім 

того, її неможливо продемонструвати попередньо в матеріальній 

формі, так як вона невловима. 

3. На процес споживання туристичної послуги великий вплив 

мають часові та просторові чинники. Для отримання послуги клієнт 

повинен бути переміщений, і безпосереднє споживання послуги 

відбувається за відсутності її продавця. Крім того, підприємства 

туристичної галузі дуже залежні від чинника сезонності. 

4. Мінливість якості, пов'язане з широкою участю персоналу в 

трудомісткому виробничому процесі. Туристичні послуги, як правило, 

не підлягають сертифікації, немає загальноприйнятих стандартів 

оцінки якості туристичної послуги, відсутні так звані «марочні» 

послуги, які могли б гарантувати певний рівень обслуговування [3]. 

5. Висока частка низькокваліфікованої і низькооплачуваної праці і 

викликана цим низька компетентність деяких співробітників 

туристичних підприємств. 

Стратегії забезпечення конкурентоспроможності підприємств на 

туристичному ринку приведені у таблиці 
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Таблиця 1 – Конкурентні стратегії підприємств туристичної галузі 

Групи 

стратегій 
Характеристика Приклади стратегій 

Стратегії 

цінової 

конкуренції 

Конкурентні стратегії 

спрямовані на отримання 

конкурентних переваг за 

рахунок зниження витрат. 

горизонтальна 

інтеграція; вертикальна 

інтеграція; створення 

мережі на основі 

франчайзингу; 

створення партнерської 

мережі. 

Стратегії 

диференціації 

Конкурентні стратегії 

спрямовані на отримання 

конкурентних переваг за 

рахунок лояльності 

споживача. Легко 

піддаються копіюванню, 

середня ймовірність. 

диференціація послуг 

на онові їх унікальності 

або високої якості; 

персоналізація процесу 

обслуговування. 

Стратегії 

концентрації 

Конкурентні стратегії 

спрямовані на отримання 

конкурентних переваг за 

рахунок лояльності 

споживача. Копіювання 

утруднено. 

спеціалізація по 

сегменту споживачів; 

спеціалізація по типу 

послуг; спеціалізація за 

географічним 

принципом. 

Стратегії 

конкуренції 

на основі 

інновацій 

Конкурентні стратегії 

спрямовані на отримання 

конкурентних переваг за 

рахунок застосування 

інновацій. 

оновлення послуг; 

освоєння нової ринкової 

ніші; оновлення 

процесу 

обслуговування. 

Стратегії 

адаптації до 

зовнішніх 

умов 

Конкурентні стратегії 

спрямовані на отримання 

конкурентних переваг за 

рахунок гнучкості і 

адаптивності. 

випереджувальна 

стратегія; оборонна 

стратегія; аналітична 

стратегія; реагувальна 

стратегія. 

Джерело: розроблено авторами на основі джерел [1-3] 

 

Розробляючи на початковому етапі діяльності конкурентну 

стратегію, фірма прагне знайти і втілити спосіб вигідно і довготривало 

конкурувати в своїй галузі. Одним з головних напрямів стратегічного 

планування є конкурентна перевага фірми, яка передбачає перспективу 

розвитку підприємства і відповідає на найважливіше для бізнесмена 
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питання, – чи варто вкладати гроші в той або інший проект, чи принесе 

він доходи, які зможуть окупити всі витрати сил і засобів [1]. 

Стратегія конкуренції є планом дій фірми, направленим на 

досягнення успіху в конкурентній боротьбі на даному ринку.  Цей 

план, який безперервно адаптується у відповідь на зміну ринкових і 

конкурентних умов, містить заходи, що передбачають реалізацію 

наступальних або оборонних заходів в цілях подолання п'яти сил 

конкуренції. Фірма має конкурентну перевагу, коли вона краще за 

своїх суперників долає сили конкуренції і виконує роботу по 

залученню покупців. Знання цілей і намірів конкурентів дозволяє 

визначити ступінь їх задоволеності поточною позицією на ринку, а 

також передбачати можливі дії із зміни існуючої розстановки сил. Це 

дасть можливість обкреслити напрями зміни конкурентній ситуації, 

що склалася. 

Таким чином, одним з основних елементів системи управління 

конкурентоспроможністю підприємства є методи і інструменти 

управлінського впливу на конкурентоспроможність підприємства. 

Головним завданням керівництва підприємства є формування 

конкурентних стратегій чітких та простих в застосуванні і в той же час 

гнучкого механізму застосування даних методів та стратегій на 

підприємстві.  

Дієвість розроблюваних стратегій зумовлена глибиною 

прогнозування, потребою нормо утворення та інноваційно-

інвестиційним наповненням. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ДЛЯ 

ЗАМОВЛЕННЯ ПОСЛУГ В НОМЕР ЯК ЕЛЕМЕНТ 

ПОКРАЩЕННЯ ЯКОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ В ГОТЕЛІ 

 
Доведено, що в сучасних умовах готельне господарство потребує 

постійного покращення якості надання готельних послуг, яка впливає на 

задоволеність гостя від якого залежить і рівень успішності 

функціонування готелю.  

Ключові слова: готель, якість послуг, інновації, електронна система, 

замовлення послуг, програмне забезпечення, інтерактивне меню. 

 

It is proved that in modern conditions the hotel industry needs constant 

improvement of the quality of hotel services, which affects the satisfaction of 

the guest on which depends the level of success of the hotel.  

Keywords: hotel, quality of services, innovations, electronic system, 

ordering services, software, interactive menu. 

 

Метою проекту є розробка впровадження комп’ютерної системи 

для замовлення послуг в номер як елементу покращення якості 

надання послуг в готелі.для готелю «Оптіма» у місті Рівне.  

Об’єктом дослідження є готель «Оптіма», який знаходиться в місті 

Рівне. Він є 3-зірковим готелем мережі Reikartz Hotel Group. Готель 

«Оптіма» відвідують багато гостей як і з різних міст, так і ділові гості з 

міста Рівне. Згідно досліджень найбільша завантаженість готелю та 

ресторану спостерігається в період заселення компаній, які проводять 

ділові конференції, різних спортивних команд, а також групового 

поселення іноземців. 

В цій ситуації виникає проблема інтенсивного навантаження на 

обслуговуючий персонал. При поселенні в номер виникають черги, а 

при замовленні ресторанних послуг можуть виникнути великі 

затримки. З цього випливає незадоволеність гостя, помилки зі сторони 

офіціантів, зниження якості послуг, психологічно напружена 

атмосфера тощо. 

Для запобігання таких ситуацій ефективним рішенням буде 

запровадити інноваційні технології в готелі. Такими технологіями 
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можуть виступати інтерактивна сенсорна панель або планшети в 

номерах із системою замовлення харчування та інших додаткових 

послуг. 

Електронне меню, так само широко відоме як "E-menu" – це 

автоматизована інтерактивна електронна система для  готелю, що 

реалізується за допомогою сенсорного дисплею [4]. Завдяки 

електронному меню (е-Menu) в номерах можна легко замовити вечерю 

в номер. Немає потреби телефонувати по телефону і диктувати своє 

замовлення. Досить просто переглянути меню на планшеті і додати 

вподобані страви в замовлення. 

На планшеті в рамках інтерфейсу eMenu буде зібрана вся 

інформація, яка може знадобитися гостям: Інтерактивний гід по 

готелю, On-line табло Аеропортів і Вокзалів, Прогноз погоди та інша 

корисна інформація. 

Електронне меню має багато переваг та може містити багато 

функцій. За його допомогою гість зможе замовляти їжу в номер, 

залишати запит на прибирання в номері, послуги пральнею та ін. 

Інтерактивний Гід eMenu може містити в собі інформацію про місцеві 

визначні пам'ятки, найближчі магазини, ресторани, регулярні екскурсії 

і навіть прогноз погоди. Оцінка якості сервісу eMenu обов'язково 

запропонує гостю, що виїжджає з номера, оцінити рівень сервісу в 

готелі [3]. 

Екран планшета буде автоматично затухати, якщо Гість не 

користується ним протягом 1-2 хвилин, і знову загорятися при дотику. 

Завдяки універсальному антикрадіжному (антивандальному) чохлі, 

планшет може бути зафіксований де завгодно в номері: на стіні, столі, 

тумбочки, тумбі і т.п. 

Впровадження системи електронного меню не потребує прокладки 

додаткових кабелів або проводки. А замовлення, що надходять з 

номерів, можуть автоматично імпортуватися в систему автоматизації і 

відправлятися на кухню після їх підтвердження персоналом готелю. 

Важливим етапом впровадження комп’ютерної системи є 

визначення приблизної вартості та врахування усіх важливих 

складових для її функціонування. Варіант необхідних основних 

складових для електронної системи та їхньої приблизної вартості 

запропонований у табл. 1. 

Отже, для встановлення одного електронного дисплея потрібне 

основне програмне забезпечення із сервером, інтерфейсом та 

принтером чеків, пейджери для офіціантів, планшет та підставку або 

чохол, який може кріпитися до меблів. Приблизна вартість такого 
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електронного меню  із комп’ютерним програмним забезпеченням 

коштує 39837 грн.  

Таблиця 1 – Вартість функціональних складових комп’ютерної 

системи для електронного замовлення послуг в готель 

№ 

з/п 
Назва 

Середня 

вартість, 

грн 

Примітки 

1. Серверна 

частина ПЗ для 

iOS / Windows: 

- OrderDesk; 

- BackOffice. 

25 625 OrderDesk: Автоматичне оновлення 

станцій-клієнтів eMenu; Стоп-лист; 

Модуль інтеграція з POS системою. 

BackOffice: Додавання і видалення страв; 

Налаштування функціоналу станцій-

клієнтів eMenu; Редагування графічного 

інтерфейсу eMenu. 

2. Інтерфейс 

Гостя : eMenu 

для iOS / 

Windows 

2 562 

 

eMenu: Відправлення Замовлення; 

Виклик офіціанта; Рейтинг страв 

3. Принтер 

eMenu  

( принтер чеків 

) 

1 250  

4. Планшет 4 000  

5. Антивандальна 

підставка з 

чохлом 

2 400  

6. Пейджери 

офіціантів (2 

шт.) 

4 000 Функції: Прийом сигналу безпосередньо 

від кнопки; Не потрібно додатковий 

передавач; Функція ручного / 

автоматичного енергозбереження; Два 

режиму виклику: вібровиклик і звук; 

дисплей з функцією сну; 

Запам'ятовування 10 номерів з 

можливістю прокрутки. 

7. Загальна 

вартість  

39 837  

Джерело: розроблено на основі [6] 

 

Крім основного програмного забезпечення для найбільш якісного, 

повного та зручного користування система має включати додаткове 

програмне забезпечення (табл. 2). 
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Таблиця 2 – Необхідні складові та вартість додаткового програмного 

забезпечення для електронного меню 

№ 

з/п 
Найменування 

Вартість, 

грн 
Примітки 

1 

Модуль 

«Рекомендації 

шефа» 

4 400 Гнучка система просування страв і напоїв в 

сукупності з можливістю запрограмувати 

зв'язки між взаємодоповнюючими стравами 

покликані збільшити середню суму чека і 

підвищити прибутковість закладу. 

2 Підтримка 

меню на 

декількох 

мовах 

4 400 Меню закладу може бути представлено на 

будь-якій мові світу. Кількість мов в рамках 

однієї системи eMenu необмежено. 

3 
Модуль 

Інтерактивних 

опитувань 

4 400 Може бути у вигляді інтерактивна анкети, 

питання для якої і варіанти відповідей на 

них заздалегідь програмуються 

адміністрацією закладу. 

4 Підтримка 

декількох 

варіантів 

графічного 

дизайну 

меню; 

4 400 Ця функція дозволяє одночасно 

використовувати в рамках однієї системи 

кілька графічних тем оформлення 

інтерфейсу eMenu. 

5 Модуль 

Поздоровлень 

і сповіщень 

гостей 

4 400 Ця функція дозволяє одночасно 

використовувати в рамках однієї системи 

кілька графічних тем оформлення 

інтерфейсу eMenu. 

6 Можливість 

установки 

декількох 

варіантів ціни 

на страву 

4 400 Ця функція дозволяє задати кілька варіантів 

ціни для кожної страви або напою. 

7 Загальна 

вартість 

26 400  

Джерело: розроблено на основі [6] 

 

Отже, зазначені в таблиці модулі в інтерактивному меню 

допоможуть надавати зручне та якісне користування для замовлення 

послуг, налагоджувати комунікацію, підтримувати зворотній зв’язок з 

гостем готелю та збільшувати обсяг продажів. Загальна вартість усіх 

додаткових модулів становить 26400 грн. 

Для покращення якості послуг в номер варто застосовувати 

інновації щодо їх замовлення. Такими інноваціями виступають 

електронні системи  у вигляді інтерактивної панелі запропонованого 



21 

 
меню, де гість зможе обрати для себе потрібну послугу не виходячи з 

номера готелю. Це допоможе уникнути проблем і помилок зі сторони 

обслуговуючого персоналу, полегшити та покращити роботу 

структурних підрозділів в готелі, залучити більше клієнтів, підвищити 

кількість максимальної задоволеності гостей, підтримувати належний 

рівень якості, прибутковості та конкурентоспроможності. 
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(дата звернення: 30.03.2021).  8. Електронне меню і розваги в сенсорних столах 
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Визначено особливості української моделі ділового франчайзингу в 
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Peculiarities of the Ukrainian model of business franchising in tourism are 

determined. The approach to the definition of the term "franchising" is 

investigated. The description of franchises among travel agencies of Ukraine is 

carried out. An assessment of the current state of the market of tourist services 

in the country. The advantages and disadvantages of franchising in Ukraine are 

identified. The peculiarities of the Ukrainian model of business franchising in 

tourism are highlighted. 
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Внаслідок економічної кризи в туристичному бізнесі 

перспективним напрямом є пошук шляхів стабілізації діяльності 

мережевого бізнесу в туризмі. Євроінтеграційні й глобалізаційні 

економічні процеси в світі сприяли входженню міжнародних 

туристичних компаній в Україну шляхом створення мережевих 

структур. Одним із способів такої інтеграції є франчайзинг.  

Термін «франчайзинг» походить від французького слова «franchise» 

– привілей, пільга. За визначенням «Словника франчайзингу та 

бізнесу» під терміном «франчайзинг» розуміють «форму співпраці між 

юридично та фінансово незалежними сторонами (компаніями та/або 

фізичними особами), в рамках якої одна сторона (франчайзер), що 

володіє успішним бізнесом, відомою торговою маркою, ноу-хау, 

комерційними таємницями, репутацією та іншими нематеріальними 
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активами, дозволяє іншій стороні (франчайзі) користуватися цією 

системою на погоджених умовах». 

Найбільш поширеними франшизами серед туристичних агенцій 

України є: «ТрайдентХіт», Travel Professional Agency, «СОНАТА», 

«TUI Турагенція», TEZ tour, Join UP!, «Куди завгодно», Soley, TPG, 

«Працюємо в Європі». 

Сучасний український туристичний ринок характеризується 

високою ємністю і низькими вхідними бар’єрами в галузь, що 

обумовило зростання цікавості міжнародних компаній до виходу на 

нього в 2000-х роках. Туристична сфера послуг у всьому світі зазнає 

значних змін, пов’язаних з розвитком інформаційних технологій, 

глобальною конкуренцією й зростаючим впливом зовнішніх чинників. 

Споживачі все частіше організовують свій відпочинок самостійно 

через туристичні портали і платформи, які акумулюють пропозиції 

виробників туристичних послуг з усього світу на вигідних умовах. 

Широке використання систем лояльності, стимулювання збуту 

перевізниками і готельними мережами також спонукають споживачів 

туристичних послуг уникати посередників в ланцюжку організації 

свого відпочинку. Ці процеси не вплинули на скорочення кількості 

туристичних операторів і агенцій, а обумовили набуття ними 

додаткових конкурентних переваг організованого туризму. 

Якщо в 2001 р. в Україні налічувалося 2652 суб’єктів туристичної 

діяльності, то в 2017 р. їх кількість становила вже 3469 суб’єктів, а 

чисельність обслугованих туристів в 2017 р. зросла на 29% порівняно з 

2001 р. Лідерами туристичної галузі за кількістю обслугованих 

туристів в 2019 р. стали туристичні оператори «Join UP!» і «Anex 

Tour» завдяки консолідації бізнесу, власних авіакомпаній й широкому 

асортименту напрямів. Окрім «Join UP!» і «Anex Tour» в п’ятірку 

лідерів туристичної галузі в Україні увійшли «TUI Ukraine», «TPG» і 

«Coral Travel». Названі підприємства є багатопрофільними 

туристичними операторами масового ринку, з яких тільки два («Join 

UP!» і «TPG») мають українське коріння. За критерієм надійності 

туроператора, що працює на масовому ринку, в 2019 р. лідерами стали 

«Tez Tour», «Pegas Touristik» й «Coral Travel». 

Виходячи на закордонні ринки, туристичні оператори вирішують 

складне питання відкриття власних або франчайзингових агенцій, 

оскільки з точки зору економіки, це різні види діяльності. З одного 

боку, зростання кількості власних агенцій свідчить про рентабельний 

бізнес, а з іншого – викликає сумніви щодо правильності організації 

франчайзингової мережі, якій приділяється мало уваги за таких 

обставин. 
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Як свідчить українська статистика з франчайзингу, відсоток 

власних об'єктів в 2019 р. зменшився з 26% до 21% відносно 2018 р., а 

франчайзингових – навпаки – виріс із 74% до 79% відповідно. Така ж 

тенденція спостерігається і на туристичному ринку, хоча деякі 

туристичні оператори вже досягли встановленого ними максимуму 

франчайзі на регіональних ринках і новачків в мережу не приймають. 

Так на 01.01.2020 р. у національних франчайзингових мереж «Join 

UP!» і «TPG» налічувалося 115 і 110 франчайзі відповідно, а у 

міжнародних «Anex Tour», «TUI», «Coral Travel» значно більше. 

Сучасний діловий франчайзинг може розглядатися як механізм 

диверсифікації ринку турпослуг, спрямований на збереження малого 

туристичного бізнесу та його стимулювання. Саме малий бізнес 

найбільше страждає при найменших проблемах в економіці, і тим паче 

в кризових ситуаціях на міжнародному ринку. Так, в Європі пандемія 

COVID-19 для туристичних агентств стала справжнім випробуванням. 

Цей час був особливо проблемним для франчайзі, на яких автоматично 

вплинули проблеми їх франчайзерів.  

В Україні проблеми франчайзерів не торкнулися франчайзі – 

агенції продавали турпродукт інших операторів. Так, «TUI Ukraine» 

задекларували в ЗМІ свою повну незалежність від головного офісу 

«TUI Travel PLC» та працювали без змін на аутсорсингу. Провідний 

представник міжнародного туроператора «Thomas Cook Group» в 

Україні – туроператор «Trident» продовжує виконувати свої функції на 

ринку, не зважаючи на банкрутство компанії франчайзера. Ці факти 

свідчать про різну інтегрованість франчайзі в організаційній структурі 

управління міжнародного франчайзера відповідно до цільового ринку. 

Визначимо недоліки франчайзингу: тиск та тотальний контроль з 

боку франчайзера. Деякі угоди франшиз містять кабальні умови для 

франчайзі: зокрема власник франшизи отримує надприбутки, а 

покупець працює цілими днями. І при цьому франчайзер контролює 

його кожен крок і вимагає підвищення прибутків. Іншим негативним 

моментом є неможливість зміни курсу бізнесу, відсутність гнучкості 

цін. Використання чужого досвіду для отримання прибутку має 

позитивні сторони, але не дає можливості підприємцю приймати 

власні рішення, вчитись на своїх помилках. Від франчайзі за умовами 

договору вимагається виконувати всі рекомендації власника 

франшизи, інакше будуть застосовані санкції до порушника. Ще одним 

із недоліків є висока вартість франшизи. Багато хто з початківців, 

починаючи власну справу, не в змозі вкласти разово всю суму 

початкового внеску. Коли бізнес створюється самостійно, то кошти 

вкладаються поступово, а якщо при укладені франшизи йде мова про 



25 

 
ексклюзивні речі, то суми бувають завеликі, навіть для досвідчених 

бізнесменів Наступною проблемою є неможливість самостійного 

вибору постачальників. Як правило, закупки товарів, послуг чи 

обладнання здійснюється виключно у партнерів франчайзера. Великою 

неприємністю є штрафи за порушення угоди франшизи. Санкції чи 

пеня, наприклад за невчасну виплату роялті можуть досягати 

величезних сум. 

Отже, основними особливостями української моделі ділового 

франчайзингу в туризмі є гнучка структура управління, що дозволяє 

адаптуватися до змін на туристичному ринку, максимально швидко 

реагувати на них; мінімальна інноваційність туристичного продукту 

для задоволення масового попиту; можливості співпраці франчайзі з 

іншими туристичними операторами на умовах аутсорсингу; 

короткострокові франчайзингові угоди, що передбачають лояльніші 

умови співпраці, порівняно з європейськими; орієнтація на виконання 

планів продажів, а не на якісний сервіс. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ МЕНЕДЖМЕНТУ В ТУРИЗМІ 
 

Розкрито сутність поняття «ефективність менеджменту в туризмі». 

Визначено ключові завдання менеджменту у туризмі. Розглянуто 

економічну і соціальну ефективність менеджменту. 
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The essence of the concept of "management efficiency in tourism" is 

revealed. The main task of management in tourism is defined. Economic and 

social efficiency is considered. 

Key words: efficiency, tourism, tourist activity, economic efficiency, social 

efficiency 

 

Розглядаючи змістову сутність поняття "ефективність менеджменту 

в туризмі", насамперед слід враховувати, що туризм - важливе 

соціально-економічне явище. Наслідки туристичної діяльності 

відчувають як кожна людина, так і суспільство в цілому. Туризм – це 

вид діяльності, який безпосередньо впливає на соціальну, культурну, 

освітню, економічну сфери всіх держав, на їхні міжнародні відносини.  

3 огляду на зростання впливу туризму на суспільство виникає 

необхідність дослідження його ефективності. Правильна оцінка 

ефективності менеджменту туризму дозволяє активно впливати на 

поточний стан і тенденції розвитку туристичних фірм, встановлювати 

їх розміри, відслідковувати й корегувати некеровані явища й процеси, 

здійснювати прогнози та планувати розвиток цих фірм і їх 

структурних підрозділів. Але варто мати на увазі, що перенесення  

методів визначення ефективності з інших галузей економіки не має 

сенсу. 

Виходячи зі специфіки туристичної діяльності, потрібно мати чітке 

уявлення, що потрібно зробити, щоб дізнатися її ефективність. Адже 

ефект від туризму визначається або кількістю туристів-відвідувачів, 

або обсягом діяльності комерційних  туристичних структур, що 

виробляють специфічний туристичний продукт (туристична 

пропозиція). Специфіка виробництва в туризмі полягає в тому, що цей 

вид діяльності визначається не стільки характером продукту (послуги), 
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скільки кількістю споживачів туристичного продукту. Кінцеве 

споживання в цій сфері залежить від типу споживача і значно менше – 

від типу продукту.  

Споживач вважається найважливішим елементом ефективності: 

його гроші обмінюються на туристичну  послугу, таким чином 

створюються "туристичні витрати". Будь-які витрати прямо впливають 

на ефективність і їх використовують для спостереження та оцінювання 

впливу туризму на національну економіку, окремі сектори туристичної 

індустрії, конкретні підприємства. 

Ефективність менеджменту в туризмі – це таке управління, яке 

забезпечує успішне функціонування та розвиток кожної організаційно-

господарської ланки у туризмі. Ефективність управління туризмом 

розглядається у двох напрямах: економічному й соціальному. 

Економічна ефективність – це показник, який виражається 

вигодою, досягнутою за певних витрат – грошових, матеріальних, 

інформаційних ресурсів і робочої сили [1]. 

Економічна ефективність туризму є складником загальної 

ефективності суспільної праці і виражається певними критеріями та 

показниками. Оскільки таке виробництво функціонує в інтересах 

суспільства, то його ефективність слід оцінювати на основі досягнутих 

цілей суспільства. Загальний критерій ефективності суспільного 

виробництва полягає у досягненні найбільших результатів за 

найменших витрат засобів і робочої сили в інтересах суспільства.  

Розвиток туризму як галузі характеризується системою 

економічних показників, які відображають кількісний обсяг реалізації 

туристичних послуг, а також економічні показники виробничо-

обслуговуючої діяльності туристичних суб'єктів господарювання. 

Економічний аналіз усіх статей туристичних витрат є одним із 

найважливіших етапів для вимірювання впливу туризму на економіку 

та її окремі сектори визначення ефективності туризму. Після 

визначення всіх валових економічних вигід для країни (особистих 

доходів, зайнятості, комерційних доходів і їх надходження в державну 

казну) та витрат необхідно оцінити чистий дохід від окремих типів 

відвідувачів за схемою: сегмент ринку – кількість відвідувачів – 

державний дохід, бюджетні витрати – співвідношення надходжень та 

бюджетних витрат [2].  

Отже, показники фінансово-економічної діяльності туристичної 

фірми включають: обсяг реалізації туристичних послуг або виручку 

від реалізації послуг туризму; показники використання робочої сили 

(продуктивність праці, рівень витрат на оплату праці тощо); показники 

використання виробничих фондів (фондовіддача, оборотність 
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оборотних коштів та ін.); собівартість послуг туризму, прибуток, 

рентабельність, показники фінансового стану туристичної фірми 

(платоспроможність, ліквідність, фінансова стійкість, валютна 

самоокупність тощо). 

Якщо економічну ефективність можна виразити кількісно – в 

грошовому вираженні, то систему загальних і приватних показників 

соціального плану виміряти дуже складно. Мовиться про 

задоволеність працівників і здатність їх адаптації до умов 

внутрішнього та зовнішнього середовища. Отже, фірма досягає своєї 

мети за рахунок ефективного використання трудового потенціалу 

своїх співробітників за допомогою інтеграції їх діяльності, моралі, 

соціального клімату, підвищення взаємної довіри між ними. Головне 

завдання менеджменту полягає у тому, щоб створити ефективну 

туристичну структуру, що дозволяє забезпечити комфортні умови 

праці й підвищити рівень життя свого персоналу за рахунок його 

професійного розвитку. Формування ефективної організаційної 

структури розглядається з двох позицій:  

1) відносно визначення параметрів ефективності організаційної 

структури  управління туризмом в цілому,  

2) відносно ефективності прийнятих у ній управлінських рішень. 

Ефективність управління, як правило, визначається як відношення 

економічності управління (відношення витрат на управління до 

сукупної вартості основних та оборотних фондів) до ефективності 

створення туристичного продукту в цілому (відношення обсягу 

умовно чистої продукції до кількості промислово-виробничого 

персоналу). Одним з аспектів соціальної ефективності є – ефективність 

управлінських рішень, на яку впливають як об'єктивні, так і 

суб'єктивні фактори. Залежно від міри врахування різноманітних 

чинників рішення можуть бути слабо й сильно структурованими [3]. 

Оптимальне рішення приймається в результаті порівняння кількісного 

значення цільової функції за всіма варіантами. Завдяки 

оптимізаційному підходу, ефективним буде таке рішення, яке 

забезпечує найбільш бажане (максимум чи мінімум) значення 

цільового критерію. Отже, важливим складником є ефективне 

управління персоналом. 
 

Список використаних джерел: 1. Дурович А. П. Маркетинг у туризмі : навч. 

пос. 4-е вид., Стереотип. К. : Нове видання, 2007. 496 с. 2. Жукова М. А. 

Індустрія туризму : менеджмент організації. К. : Фінанси і статистика, 2006. 

200 с. 3. Чудновський А. Д., Жукова М. А., Сенін В. С. Управління індустрією 

туризму : навчальний посібник. М. : КНОРУС, 2007. 448 с. 
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У зв'язку із пандемією виникли складнощі із перетином кордону, 

проблеми із скасуванням рейсів, відсутністю транспорту, в наслідок 

чого організація виїзних турів може опинитись під загрозою. Тому 

туристичні агенції починають переорієнтовуватись на внутрішній 

туризм. Нині актуальним питанням є урізноманітнення пропозицій 

щодо організації дозвілля у межах основного місце проживання 

населення.  

Історія фармації в різних цивілізаціях та географічних районах 

спрямована на наголос на універсальності боротьби за здоров'я та 

пошуку ефективних лікарських засобів. Водночас, аптеки-музеї, як 

об'єкти культурно-пізнавального туризму, є недостатньо розглянутими 

в Україні. За профілем музей-аптека відноситься до галузевого музею 

(музею фармації) [1].  

Музеї фармації мають довгу історію. Найдавніший приклад 

експонатів фармацевтичної історії можна знайти в реконструкції 

аптекарського магазину в Дрезденському музеї у XVII столітті [1]. 

Деякі аптеки-музеї мають схожість з музеями історії науки, 

оскільки вони в основному містять наукові прилади та обладнання, 

інші  ближче до природознавчих музеїв, із систематичними 

колекціями збережених зразків цілющих рослин та органів тварин [1] 

В Україні є 12 аптек-музеїв:  Аптека-музей на Подолі в Києві, 

Аптека-музей у Чернігові, Аптека Михайла Лігди у Ніжині, Аптека 

https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=21e19c80-1408-2d30-d62e-58ecb02820dc
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=8a181783-bfcd-6758-6943-58c2bbce6baf
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=c99560d9-41ae-8c98-422c-588620a84159
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Пирогова у Вінниці, Аптека-музей «Крещатикъ» у Черкасах, Аптека-

музей у Рівному, Аптека-музей Злоцьких у Луцьку, Аптека 

Фрідріхсона в Ковелі, МКП «Аптека № 2» у Чернівцях, Аптека «Під 

чорним орлом» у Львові, «D.S. Таємна аптека» у Львові, Аптека-музей 

у Харкові. [1, 2]. 

У Рівному аптеку-музей відкрили в найстарішій аптеці міста. 

Рівненська аптека-музей являє собою дві частини: звичайну аптеку з 

продажу ліків та музейну кімнату з унікальним аптекарським 

обладнанням різних епох. Серед експонатів варто згадати сторічний 

стілець, автентичну скриню аптекаря, сторічний касовий апарат, за 

допомогою якого фіксували продаж препаратів та вели облік клієнтів і 

відкривали кредити для купівлі ліків. Керівництво аптеки-музею 

розробило інтерактивні екскурсії та майстер-класи [1, 3].  

В аспекті організації туристичних груп Рівненська аптека-музей 

має недолік  у залі для майстер-класів може розміститися не більше 

12 екскурсантів. Проте, розташування даної аптеки-музею  на 

центральній вулиці Рівного створює в перспективі чудову можливість 

включити даний об'єкт у міські екскурсії.  

Серед особливостей функціонування аптеки-музею в ресурсному 

потенціалі культурно-пізнавального туризму міста Рівного варто 

назвати: збереження історико-культурної спадщини; можливість 

проведення навчальних занять для школярів, практичних та 

лабораторних робіт для студентів фармакологічних спеціальностей [1]. 

Отже, можна стверджувати, що в екскурсійній та туристичній 

діяльності міста Рівне аптека-музей займе визначне місце і матиме 

позитивний вплив на туристичну популярність міста.  

 
Список використаної літератури: 1. Конарівська О. Б., Яковишина М. С. 

Оцінювання середовища діяльності аптеки-музею в ресурсному потенціалі 

культурно-пізнавального туризму міста Рівне. Секція 22. Стратегії 

інноваційного розвитку туризму та готельно-ресторанної справи проблеми 

та перспективи : Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції 

здобувачів вищої освіти і молодих учених, присвяченої Дню науки, 11-15 

травня 2020 р. Житомир : Державний університет «Житомирська політехніка», 

2020. С. 921-924. 2. Відкриті навіть у карантин! ТОП-12 аптек-музеїв України. 

Zruchno.Travel : веб сайт. URL: 3. Десять цікавинок з історії аптечної справи у 

Рівному. З нагоди відкриття в місті аптеки-музею. Рівне Ретро Ритм : веб 

сайт.  

  

https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=82c9b6b4-65e0-d243-a82c-58cfdd684f61
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=f3bc4f23-29a8-1a62-241b-588b524b16e7
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=b12191b2-4125-73f2-6e5c-58c12098486d
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=b12191b2-4125-73f2-6e5c-58c12098486d
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=7a48a641-e1ca-ea19-de5c-58a327f860b0
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=90fa22fa-3ddb-a486-bcbd-593ebb7b4bae
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=90fa22fa-3ddb-a486-bcbd-593ebb7b4bae
https://zruchno.travel/ObjectEntity/ObjectEntity?idCrm=9ac75c84-f227-6d91-c24f-58737d645729
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The article presents the results of research on the nature, features of 
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Гастрономічний туризм є дуже популярною тенденцією у світі. Як 

світовий тренд гастрономічний туризм стає все більш важливим 

явищем не тільки соціального і культурного, але також і соціально-

економічного плану. Подорожі за смаком, кулінарні шляхи і 

маршрути, знайомство з новими методами кулінарії, відвідування 

знаменитих місць із кулінарними традиціями або відкриття місць, 

пов’язаних із вирощуванням, селекцією, риболовлею та іншими 

харчовими промислами, стає все частіше важливим мотивом для 

здійснення подорожей туристами. Іншими словами, гастрономічний 

туризм – це подорож країнами та континентами для знайомства з 

особливостями місцевої кухні, кулінарними традиціями і щоб 

покуштувати унікальні для приїжджої людини цікаві страви або 

продукти [3].  

Всесвітня асоціація гастрономічного туризму визначає 

гастрономічний туризм як подорожі з метою отримання автентичного 

досвіду, заснованого на культурі споживання їжі або напоїв; відкритті 

унікальних місць та їхньої культури через національну кухню. 

Гастрономічний туризм – це нове явище, що розвивається як новий 



32 

 
туристичний продукт, обумовлений, зокрема, тим фактом, що за 

даними спеціалізованої літератури більше третини туристичних витрат 

припадає на їжу. Тому кухня туристичної дестинації є одним із 

надзвичайно важливих аспектів, що визначає якість відпочинку [11]. 

Дослідження показали, що в українській туризмології не має 

єдиного підходу до трактування поняття «гасторономічний туризм», 

проте є подібні за значенням трактування, а саме: «кулінарний 

туризм», «винно-гастрономічний туризм», «гурман-туризм», 

«гастрономічний туризм», «ресторанний туризм». Подібна ситуація 

відслідковується і в зарубіжній літературі, зокрема:  зарубіжні 

науковці уживають такі поняття як «culinary tourism», «gastronomic 

tourism», «gourmet tour», «food tourism». 

Для того, щоб ознайомитись більш глибше з поняттям 

«гастрономічний туризм» скористаємось дослідженнями науковців у 

даній проблематиці (табл. 1). 

 

Таблиця 1. – Трактування поняття «гастрономічний туризм» у 

науковій літературі 

Поняття 
Автор/ 

джерело 

вид туризму, основною метою якого є знайомство з 

кухнею тієї чи іншої країни, який має великі 

перспективи, а розроблення подібних маршрутів 

сприятиме відродженню кулінарних традицій 

С. Гатауліна, 

М. Томашек [4] 

це подорож по країнах і континентах для знайомства з 

особливостями місцевої кухні, кулінарними традиціями 

з метою покуштувати унікальні для приїжджого 

людини блюдо або продукт 

Т. Трададенко [5, с. 

563-564] 

подорожі в різні місця планети для ознайомлення з 

місцевими кулінарними традиціями й особливостями 

національної або регіональної кухні  

Є. Соколов [6] 

коли туристи та відвідувачі, які планують спробувати 

кухню певної місцевості або здійснити заходи, 

пов’язані з гастрономією 

Т. Христовий, О. 

Драчева [7] 

спеціальні гастрономічні тури; відвідування об’єктів 

гастрономічного туризму (спеціалізовані музеї, 

сироварні, винокурні, броварні тощо); відвідування 

ресторанів тощо 

 

В. Ковешніков, В. 

Гармаш [8] 

різновид туризму згідно з класифікацією за метою 

подорожі 

Ф. Шандор, М. 

Кляп [9] 

подорожі в різні місця планети для ознайомлення з 

місцевими кулінарними традиціями й особливостями 
Т. Кукліна [10] 

https://tourlib.net/statti_ukr/myronov20.htm
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національної або регіональної кухні. Головна мета 

відпочивальників – дегустація унікальних продуктів і 

страв, властивих винятково цій місцевості, а 

гастрономічні тури – спеціально розроблені тематичні 

програми, що можуть включати як дегустації 

вишуканої їжі, так і навчання в гастрономічних школах 

будь-якої спрямованості 

похідний термін від «гастрономія» (грецьк. – шлунок) – 

науки, що вивчає зв’язок між харчуванням та 

культурою, належить до галузі соціальних дисциплін  

Д. Басюк 

[11, С. 128-132] 

Джерело: згруповано за даними [4-11] 

Таким чином, гастрономічний туризм – це подорожі в країни або 

особливі місця для знайомства з особливостями місцевої кухні, 

кулінарними традиціями з метою дегустації унікальних страв та 

продуктів, властивих тільки для цієї країни або місцевості. 

Визначимо головні особливості гастрономічних турів (рис. 1.1). 

На основі поданого рис. 1.1 здійснимо характеристику виділених 

основних особливостей проведення гастрономічних турів: 

- гастрономія – це можливість оживити й урізноманітнити 

туризм, це надійний спосіб привернути туристів в уже знайомі їм 

країни та регіони; 

- гастрономічний тур виключає поняття сезонності для 

подорожей (подорожі здійснюються цілий рік); 

- у гастрономічних подорожах турист дізнається про повсякденне 

життя, історію та культуру країни набагато більше, ніж в класичних 

екскурсійних подорожах;  

- впродовж туру турист знайомиться з сім’ями, які століттями 

працюють на вирощуванні виноградників, або займаються 

сироваріння, або століттями виробляють шинку. Ці люди різного 

достатку й походження, предки одних були аристократами, інших 

підприємцями чи фермерами; 

- туристи відвідують виноробні, пивоварні, невеликі ферми й 

виробництва, дегустують відомі (і не дуже) національні продукти, а 

також вина та інші традиційні напої; 

- відвідують місцеві ринки, беруть участь в кулінарних майстер-

класах з професійними шеф-кухарями; 

- відвідують гастрономічні фестивалі та кулінарні шоу. 
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Рис. 1.1. Особливості проведення гастрономічних турів 

(розроблено авторами на основі даних [1-3]) 

 

Отже, під час гастрономічних турів турист може: відвідати 

ресторани національної кухні, взяти участь в гастрономічних 

фестивалях, ознайомитися з історією та рецептурою національної 

кухні відповідно до сезонів, взяти участь у приготуванні національних 

страв. 

У гастрономічному туризмі існують різні напрями, що 

сформувалися для задоволення побажань туриста. Існують 

класифікації гастрономічних та кулінарних турів за кількома 

ключовими критеріями, такими як специфіка місцевості, мета поїздки 

або бажання спробувати певний напій чи страви. Всі ці особливості 

повинні враховуватися при складанні гастрономічного туру, щоб він 

найкращим чином відповідав очікуванням цільової аудиторії [12]. 

Класифікацію гастрономічного туризму подано у табл. 2.  

З таблиці 2. видно, що гастрономічні тури поділяються на два види: 

сільські і міські. Відмінність сільських гастрономічних турів полягає в 

тому, що, вирушаючи до сільської місцевості, турист прагне 

спробувати екологічно чистий продукт, без будь-яких добавок. 

Наприклад, «зелені» тури пропонують збирання лісних ягід, домашніх 

овочів і фруктів, збирання трюфелів або прогулянку дорогами 
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виноробства. Міський гастрономічний тур включає відвідування 

кондитерської фабрики, ковбасного цеху, ресторану, в якому 

пропонуються оригінальні страви.  

 

Таблиця 2. – Класифікація гастрономічного туризму 

Класифіка-

ційна ознака 
Підвид турів  Характеристика туристичної діяльності 

За місце-

знаход- 

женням 

Сільські Збір лісних ягід, овочів і фруктів, полювання на 

трюфелів або прогулянку по дорогах виноробства 

Міські Відвідування ресторанів із дегустацією 

делікатесних і фірмових страв 

За видом 

продукту  

Винні Екскурсії на виноробні господарства з дегустацією 

вин 

Пивні Відвідування пивоварень, як великих так і 

домашніх, дегустації 

Сирні Відвідування заводів і сирних льохів, дегустації 

Шоколадні Відвідування шоколадних фабрик, дегустації 

Чайні Відвідування чайних плантацій, фабрик із 

розфасовування продуктів збирання 

Кавові Відвідування кавових плантацій, фабрик із 

розфасовування продуктів, збирання 

Фруктово- 

ягідні 

Дегустація фруктів, овочів, які притаманні для цієї 

місцевості, країни 

Змішані Поєднання декількох спеціалізацій 

За напрямом 

подорожі 

Культурно- 

пізнавальні 

Відвідування різноманітних екскурсій 

Оздоровчі Дегустація чайних зборів із цілющих трав; меду в 

поєднанні з апітерапією, винотерапія, дієтотерапія 

«Гурман» Дегустація страв та напоїв гастрономічними 

спеціалістами (сомельє, дегустатор) 

За типом 

подорожі 

Святковий Відвідування та участь у гастрономічних святах 

Фестиваль-

ний 

Відвідування та участь у гастрономічних 

фестивалях 

За 

особливістю 

призначення 

Гастродипло- 

матія 

Організація дипломатичних прийомів з 

урахуванням кулінарних особливостей країн 

гостей та країни-організатора 

Джерело: згруповано авторами за даними [12-13] 

Також, існують тури, які знайомлять туриста не з різними видами 

страв однієї місцевості, а з одним видом в різних місцевостях. 
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Прикладом цього можуть бути винні тури, що пропонують прогулянки 

виноградниками, збирання винограду, дегустацію вин або кавові тури.  

Отже, у статті нами розглянуто сутність гастрономічного туризму, 

яка ґрунтується на головній меті туриста – дегустація унікальних 

продуктів і страв, властивих винятково для цієї місцевості, зокрема: 

спеціальні винні і гастрономічні тури; відвідування об’єктів 

гастрономічного туризму (спеціалізовані музеї, сироварні, винокурні, 

броварні); відвідування ресторанів з місцевою кухнею; відвідування 

кулінарних курсів при готелях; відвідування фермерських господарств 

і сільськогосподарських ринків; продовольчі виставки та ярмарки; 

гастрономічні та винні (пивні тощо) фестивалі тощо. 
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СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ «ПРОКРАСТИНАЦІЯ» ТА ЇЇ 

ЗАСТОСУВАННЯ В СУЧАСНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ 

 

Визначено сутність поняття «прокрастинація» як психологічного 

явища в менеджменті організацій. виявлено основні причини її 

виникнення та способи подолання наслідків. 

Ключові слова: прокрастинація, менеджмент, ознаки, методи, 

інструменти, практика. 

 

The article is devoted to defining the essence of procrastination as a 

psychological phenomenon, identifying the main causes of its occurrence and 

consequences. 

Key words: procrastination, management, signs, methods, tools. 

 

Сутність прокрастинації – постійне добровільне відкладання 

важливих справ, яке супроводжується відчуттям дискомфорту та 

негативними емоційними переживаннями і призводить до виснаження, 

тривожності, стресу, перевтоми, внутрішньособистісного конфлікту, 

погіршення взаємодії з іншими тощо. 

Ознаки: усвідомленість факту відкладання виконання справ, 

суб'єктивне відчуття психологічного дискомфорту, пов'язаного з 

відкладанням справ, ірраціональність мотивації діяльності, що 

«заміщає» активність, яку прокрастинують негативні наслідки. 

Прокрастинація, виступає чинником, який починає гальмувати 

процес самоосвіти, і розвитку, заважає становленню особистості у 

соціальному середовищі. 

Наслідки прокрастинації: 

- фізіологічні – нервова напруга, емоційний і фізичний стрес; 

- психологічні – відчуття провини, зниження самооцінки; 

- соціальні – погіршення відносин через невиконання зобов’язань. 

З’їсти жабу - цей метод працює навіть із досвіченими відкладачами 

справ, які досягли в цій царині небувалої майстерності. Боротись із 

прокрастинацією за допомогою «жаб» пропонує професійний лектор і 

мільйонер Брайан Трейсі у своїй книзі «Зроби це зараз». «Жаба» — це 



38 

 
найбільше та найважливіше завдання, виконання якого ви будете 

відтягувати, якщо нічого не зміните в собі.  

Перше правило поїдання жаб: «Якщо мусите з’їсти двох жаб, з’їжте 

спершу бридкішу». Інакше кажучи, якщо перед вами два важливих 

завдання, краще почніть із більшого, складнішого, важливішого. Цей 

принцип перегукується із «законом Парето 20/80». Це правило каже, 

що 20% ваших зусиль дають 80% результату. Решта 80% ваших зусиль 

допоможуть здобути лише 20% результату. Якщо маєте список із 10 

справ, дві з них потребують стільки ж зусиль, як решта вісім разом 

узяті. Саме тому потрібно розпочинати роботу із цих складних 

завдань. 

Привчіть себе починати не зволікаючи, завершуйте роботу й лише 

тоді переходьте до наступного завдання. Поборіть у собі спокусу 

починати з легшого завдання. 

Друге правило поїдання жаб: «Якщо вам усе одно доведеться з’їсти 

живу жабу, то довго сидіти й дивитися на неї – це нічим не допоможе». 

А для розвитку звички зосереджуватися вам необхідно засвоїти три 

«Р»: рішення, режим і рішучість. Спершу прийміть рішення про 

розвиток звички завершувати почате завдання. Потім виробіть режим 

практикування, аж доки бажане не автоматизується. І нарешті все 

виконуйте з рішучістю, доки звичка не стане притаманною вашій 

особистості. 

Метод помідора – цю техніку винайшов Франческо Чірілло ще в 

кінці 1980-х, але вона й сьогодні рятує від робочих провалів 

найзатятіших прокрастинаторів світу. Виконуйте 5 простих кроків 

«Методу помідора», і вам перестане надокучати бажання відкласти 

щось важливе в дальню шухляду. Чітко визначте завдання, яке будете 

виконувати. Встановіть помідор (так ми називатимемо таймер) на 25 

хвилин. Ці 25 хвилин працюйте, ні на що не відволікаючись, і не 

дивіться на час. Навіть якщо в голову приходять думки, що заважають 

працювати, негайно повертайтеся до роботи – на вас чекає ваш 

помідор! Дзень! Ваш час вичерпано. Ви точно мали зробити свою 

справу або її частину, яка займає 25 хвилин. Маєте коротку перерву – 5 

хвилин. Послухайте музику, випийте чаю, погладьте домашнього 

улюбленця, якщо займаєтеся справами вдома. 

Якщо ваша велика справа поділена на частини, після кожного 

четвертого «помідора» робіть тривалу перерву – від 15 до 30 хвилин. 

Ви будете приємно здивовані тим, наскільки можете бути 

продуктивним. Продовжуйте в тому ж дусі! 

Миша і швейцарський сир – це надзвичайно дієвий інструмент від 

зірки в царині тайм-менеджменту Алана Лакейна з його книги «How to 
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get control of your time and your life» («Як контролювати ваш час і ваше 

життя»). 

Треба уявити велику головку швейцарського сиру, а себе – мишею, 

яка дуже хоче ним поласувати. Сир – це і є ваше велике завдання. Але 

мишка не може проковтнути весь шмат за раз. Саме тому вона обирає 

стратегію — прогризати маленькі дірочки з різних боків головки, аж 

поки не з’їсть усю. 

Ваше завдання почне вирішуватися незалежно від того, з якого 

боку ви будете прогризати дірку. Не думайте надто довго, з якого боку 

почати гризти – просто зробіть цей перший маленький «кусь». Після 

кількох таких дірок ви вже краще зрозумієте суть завдання і сплануєте 

послідовність дій для його виконання. 

Не повертайтеся до дірочки, яку вже прогризли, щоразу робіть 

нову: починайте виконувати завдання кожен раз з іншого боку. Гризіть 

сир навіть тоді, коли маєте дуже мало часу: навіть за 5 хвилин можна 

зробити маленьку, але потрібну роботу: виписати невідомі слова з 

тексту, прочитати кілька абзаців, вивчити одне правило. 

Отже, прокрастинація – це велика проблема на сучасних 

підприємствах, тому науковці пояснюють пріоритетність  почати з  

складних завдань це нам показує метод «З’їсти жабу». «Метод 

помідора» показує як не відкладати щось важливе в дальню шухляду. 

Також метод «Миша і швейцарський сир» як важливо почати робити 

завдання і навчає контролювати свій час. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В РОКИ 

НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 
В дослідженні розроблено теоретичні положення щодо періодизації 

розвитку туризму країни, що дозволило виокремити сім основних періодів 

і виявити головні фактори, які вплинули на розвиток туризму, зокрема: 

несформованого законодавства, початку формування законодавства і 

становлення підприємств, формування міжнародних відносин, 

інтенсивного розвитку, геополітичної кризи, інтеграційний, коронокризи, 

спричиненої пандемією коронавірусу COVID-19. 

Ключові слова: туризм, органи державного управління, розвиток, 
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бренд. 

 

The study developed theoretical provisions for the periodization of tourism 

development, which identified seven main periods and identified the main 

factors that influenced the development of tourism, in particular: unformed 

legislation, the beginning of legislation and the formation of enterprises, 

international relations, intensive development, geopolitical crisis, integration, 

coronary crisis caused by the COVID-19 coronavirus pandemic. 

Key words: tourism, public administration bodies, development, state 

tourism policy, tourist enterprise, tourist brand. 

 

За часів СРСР ліквідували Головінтурист України і протягом 1989-

1993 років органу управління туристичною галуззю взагалі не було. 

Тільки у 1993 р почав повноцінно працювати відповідний орган 

центральної виконавчої влади – Державний комітет України з туризму, 

підпорядкований Кабміну України. 

Робота Держкомтуризму посприяла повному впорядкуванню галузі 

туризму Державний комітет України по туризму (Держкомтуризм 

України) є центральним органом виконавчої влади, який реалізує 

державну політику в галузі туризму, розвитку туристичної індустрії, 

здійснює керівництво дорученою йому галуззю, несе відповідальність 

за її стан і розвиток. Важливим кроком у створенні правових засад 

туристичної діяльності стало Закону України «Про туризм» прийняття 

15 вересня 1995 р. Верховною Радою України (першого такого закону 
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на теренах колишнього СРСР), який визначив стратегію і конкретні 

завдання розвитку туристичної сфери, став свідченням посилення 

уваги з боку законодавчої та виконавчої гілок влади до туристичної 

галузі, її проблем і перспектив. 

Державний комітет України з туризму було ліквідовано у 1999 р та 

вирішено про утворення єдиного Державного комітету молодіжної 

політики, спорту та туризму на базі трьох комітетів не дав бажаного 

результату. 

Держкоммолодьспорттуризм України вносить пропозиції щодо 

формування державної політики з питань дітей, молоді, жінок, сім'ї, 

фізичної культури, спорту, туризму, забезпечує її реалізацію та 

здійснює управління у цій сфері, несе відповідальність за подальший її 

розвиток. 

Подальша практика показала що така політика була хибною, 

оскільки молодіжна та фізкультурно-спортивна сфера відсунула 

туристично-рекреаційну галузь на третій план. 

Наслідком стала повна реорганізація даного комітету у (квітні 

2001р) і створення Державного департаменту туризму. 

Так як Держкоммолодьспорттуризму України не справлявся зі 

своїми обв’язками з боку туризму у період з 1999 по 2001 ключовим 

органом державного виконання влади стосовно туризму був 

Державний комітет молодіжної політики та рекреації . 

Державний департамент туризму (Держтуризм) є урядовим 

органом державного управління у сфері туризму, що діє у складі 

Держкоммолодьспорттуризму та підпорядковується йому. 

У межах своїх повноважень Держтуризм організовує виконання 

актів законодавства та здійснює систематичний контроль за їх 

реалізацією.  

Він діяв протягом 2001-2002 рр. так як його функціонування 

припало лиш пів року тому в цей час у рекреаційній сфері ніяких 

суттєвих покращень не спостерігалось. 

У квітні 2002 року була створена Державна туристична 

адміністрація України 

В період з 2002-2005 роботи Державної туристичної адміністрації 

України, було започатковано низку змін у нормативно-правовій базі 

України стосовно регулювання діяльності щодо інвестування, порядку 

функціонування підприємств туристичного та готельного 

спрямування. До того ж започатковано нормативну базу для 

проведення інвентаризації ресурсів, сфери туризму і рекреації. На 

цьому ж етапі почалося вдосконалення договірно-правових відносин з 

членами Євросоюзу. 



42 

 
У 2003 році було прийнято нову редакцію Закону України «Про 

туризм», розроблено державну програму розвитку туризму на 2002-

2010 рр. 

У період 2006-2010рр впроваджувались тенденції активізації 

співробітництва з країнами ЄС у сфері туризму, та стосовно адаптації 

української нормативно-правової бази відповідних Директив ЄС.  

Так на цьому етапі в якості центрального органу виконавчої влади 

виступали Міністерство культури і туризму України, а також 

Державна служба туризму і курортів України. 

Основні завдання Міністерства культури і туризму України: 

1. участь у формуванні та забезпечення реалізації державної 

політики у сфері культури, туризму, діяльності курортів, а також 

державної мовної політики; 

2. участь у формуванні та реалізації державної політики у сфері 

захисту суспільної моралі; 

3. координація здійснення центральними органами виконавчої 

влади заходів з питань, що належать до його компетенції; 

4. сприяння створенню умов для задоволення національно-

культурних потреб громадян України та українців, які проживають за 

межами України, збереженню і популяризації культурних надбань 

Українського народу; здійснення міжнародного співробітництва з 

питань, що належать до компетенції Міністерства. 

Наприкінці 2010 р було створено Міністерство інфраструктури 

України а також Державне агентство з туризму та курортів, які 

повинні були виконувати функції стосовно реалізації державної 

політики у сфері туризму, рекреації та курортів. 

Проте рекреаційній сфері знову не приділялося достатньо уваги, 

оскільки ключовими функціями Міністерства інфраструктури України 

є управління процесами транспортування та зв’язку. 

Дослідивши період 1993-2010 рр. можна зробити висновок що у 

державі був відсутній постійний орган центральної виконавчої влади 

стосовно туризму і постійні реорганізації не позначались позитивно на 

розвитку даної сфери. 

У період 2011-2015 рр. центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечував реалізацію державної політики у сфері туризму та 

курортів було Державне агентство України з туризму та курортів. 

Діяльність агентства спрямовується Кабінетом Міністрів України 

через Міністра інфраструктури України. Основними пріоритетами у 

роботі Держтуризмкурорту з реалізації державної політики у сфері 

туризму та курортів є: створення оптимальних нормативно-правових 

засад розвитку сфери туризму та курортів України; забезпечення 
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державної підтримки в’їзного і внутрішнього туризму; формування 

конкурентоспроможного на світовому ринку національного 

туристичного продукт. 

Також у цей період було розроблено туристичний бренд який було 

реалізовано Державним агентством України з туризму та курортів на 

кошти гранту, наданого Німецьким товариством з міжнародного 

співробітництва. 

Держтуризмкурорту був замінений на Управління туризму та 

курортів Міністерства економічного розвитку та торгівлі України у 

2016 проіснував лише пів року. 

22 липня 2016 було створено Департамент туризму та курортів 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, який працює 

до сьогодні. 

У 2019 р створене Державне агентство розвитку туризму України, 

до сьогодні виконує управління туризмом 

Державне агентство розвитку туризму України (ДАРТ) – 

центральний орган виконавчої влади, робота якого спрямована на 

розвиток туризму та курортів країни. Діяльність агентства 

спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністерство 

культури та інформаційної політики України. 

Події які плинули на розвиток туризму. Визначними подіями 2000 

р., що мали вплив на туристичну галузь в Україні, були: прийняття 

змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської 

діяльності"; парламентські слухання "Про стан і перспективи розвитку 

туризму в Україні"; візит до Києва генерального секретаря ВТО 

Франческо Франжіаллі; регіональний семінар ВТО "Вплив Інтернету 

та електронної торгівлі на індустрію подорожей і туризму"; активна 

діяльність громадських туристичних організацій України, створення 

Всеукраїнського союзу працівників асоціацій, підприємств та 

організацій туристичної сфери (УкрСоюзТур); участь України в 

олімпійських іграх у Сіднеї; v проведення VII Міжнародного 

туристичного салону "Україна 2000". 

У 2012 році підготовка до проведення в Україні Чемпіонату Європи 

з футболу стала значним поштовхом для розвитку туризму. Наявний 

природний і культурний та набутий під час підготовки до футбольного 

чемпіонату інфраструктурний потенціал виводить Україну на новий 

рівень розвитку туристичної індустрії. Основними здобутками процесу 

підготовки туристичної індустрії до Євро-2012 є реконструкція 

аеропортів, залізничних вокзалів та транспортної сфери, істотна 

розбудова готельного господарства та альтернативних засобів 

розміщення туристів, поява систем вуличного і туристичного 
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оснащування у містах, розвиток інформаційного та рекламного 

забезпечення туристичної галузі. 

Важких втрат зазнала й туристична сфера України протягом 2014 р. 

По-перше, враховуючи тільки окупацією Криму країна втратила 

близько 30% рекреаційно-туристичного потенціалу. По-друге, 

військові події на Сході Україні та серія терактів у багатьох містах 

вплинули на загальний імідж країни і спричинили докорінні зміни в 

структурі туристичного потоку. 

2018 рік – Проведення в Україні пісенного конкурсу 

«Євробачення». 

2020 рік – Епідемія коронавірусу. 

Отже, нами визначено основні етапи розвитку туризму в роки 

незалежності: 

Перший етап: 1991-1995 – етап  несформованого законодавства; 

Другий етап: 1996-2000 – етап  початку формування законодавства 

і становлення підприємств; 

Третій етап: 2001-2007 – етап  формування міжнародних відносин; 

Четвертий етап: 2008-2013 – етап  інтенсивного розвитку; 

П’ятий етап: 2014-2016 – етап  геополітичної кризи; 

Шостий етап: 2017 – дотепер – етап  інтеграції; 

Сьомий етап: 2020 – етап  коронокриза. 

На основі аналізу нормативно-правового аналізу забезпечення 

туристичної галузі України за 1991-2020 рр. нами виокремлено етапи 

розвитку туризму, які можна умовно поділити на сім періодів: 

несформованого законодавства, етап  початку формування 

законодавства і становлення підприємств, формування міжнародних 

відносин, інтенсивного розвитку, геополітичної кризи, інтеграційний, 

коронокризи. 
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(Дата звернення: 07.04.2021). 3. Дорожня карта конкурентоспроможного 

розвитку сфери туризму в Україні : аналітично-дослідна організація HDC 

(Hotel & Destination Consulting) за підтримки ЄБРР. URL : 

http://www.ntoukraine.org/assets/files/Tourism-Roadmap-HDC-Presentation-
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%D1%80#Text. (Дата звернення: 09.04.2021). 5. Про туризм : Закон України : 
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Проведено характеристику і визначено головні відмінності між 

поняттями «аутсорсинг» і «аутстафінг». Визначено головні принципи і 

види понять. Проведено класифікацію досліджуваних понять. 

Виокремлено головні переваги та недоліки аутсорсингу і аутстафінгу при 

застосуванні їх на практиці. 

Ключові слова: аутсорсинг, аутстафінг, роботи, послуги, бізнес-

процеси, трудові ресурси, найм (оренда). 

 

This characteristic has been implemented and the main differences between 

outsourcing and outstaffing have been identified. The basic principles and types 

of concepts are defined. The classification of the studied concepts has been 

carried out. The main advantages and disadvantages of outsourcing and 

outstaffing are different when applied in practice. 

Keywords: outsourcing, outstaffing, work, services, business processes, 

manpower, hiring staff. 

 

Дослівно поняття "outsourcing" означає використання зовнішніх 

джерел (ресурсів). На аутсорсинг можна віддати будь-які процеси, що 

забезпечують роботу компанії. Але найбільш поширений в IT-

аутсорсинг. 

Принцип аутсорсингу: "залишаю собі тільки те, що можу робити 

краще інших, передаю зовнішньому виконавцеві те, що він робить 

краще за інших". У національному законодавстві поняття 

«аутсорсинг» визначено Національним класифікатором України 

«Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010» (розділ 4), а 

саме: це угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати 

певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний 

виробничий процес, надання послуг щодо підбирання персоналу, 

допоміжні функції. 

Kласифікація аутсорсинга: професійний - немає потрібних 

фахівців; у аутсорсера кращі спеціалісти, ніж у підприємства-

замовника; потреба в будь-яких послугах виникає час від часу; 

технологічний - аутсорсер має необхідні потужності; адміністративний 
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- аутсорсер може ефективніше керувати деякими проектами; 

географічний - в деяких регіонах робота може коштувати дешевше. 

Існує кілька видів аутсорсингу. Аутсорсинг бізнес-процесів 

(бухгалтерський, кадровий, юридичний, консалтинговий, 

аудиторський, рекламний і ін.). Якщо вони не є основними, то їх 

набагато легше передати на сторону, ніж займатися ними особисто. 

Аутсорсинг в сфері інформаційних технологій, що називається 

(IT-аутсорсинг). Щоб виключити ризик людського фактора (коли 

власні співробітники можуть виявитися менш компетентними і 

неготовими до постійного саморозвитку), компанія делегує технічні 

завдання профільним організаціям. Останні більш професійно 

займаються питаннями програмування і підтримки віртуальних систем 

офісу, оскільки від цього залежить їх бізнес-репутація. 

Головні види ІТ- послуг заключаються в розробленні 

програмного забезпечення. Програмна та мережева інтеграція, 

інформаційна безпека ІТ-консалтинг (консультування з питань 

використання інформаійних технологій), ІТ- навчання та тренінги ІТ-

аутсорсингу. Причини зростання попиту на ІТ- послуги - це 

комп'ютерізація, збільшення кількості мобільних користувачів. 

Глобальне поширення соціальних мереж, поява хмарних технологій. 

Також перевагою є забезпечення конкурентності переваг за 

рахунок скорочення витрат на ведення непрофільних процесів, 

підвищення якості профільних процесів і т. п.  

Керівництво підприємства і вищий менеджмент зосереджені на 

завданнях, пов'язаних з освоєнням нових ринків, розвитком 

підприємства, і не відволікаються на другорядні проблеми. 

Провідні виробники та експортери продукції комп'ютерного 

програмування: США, Канада Німеччина, Франція Велика Британія 

Японія Індія 1/3 світового виробництва програмного забезпечення 

припадає на американські ІТ- компанії: ІВМ, Microsoft, 

Oracle,Symantec , Google, CA Technologies, Apple. 

В Україні працюють понад 4 тис. національних IT-компаній та 

100 міжнародних центрів. Найбільше їх в Києві, Харкові, Львові, 

Дніпрі, Одесі. Головні перевага українського ІТ– бізнесу – наявність 

висококваліфікованих фахівців ( >200 тис.) Основні замовники 

аутсорсингових послуг в Україні - компанії США (45%), ЄС, Ізраїлю. 

Поширеними в Україні є послуги фрілансу ( робота поза компанією 

без укладання довгострокових договорів)з розробки програмного 

забезпечення. У разі застосування аутсорсингу підрядником є певна 

компанія, а у випадку фрілансу - окремий позаштатний працівник. В 
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Україні фрілансерами зазвичай називають людей, які виконують будь-

яку роботу через мережу Інтернет на відстані. 

Україна продовжує займати лідируючі позиції по IT-фрілансу 

серед країн Східної Європи, контролюючи 33% ринку(I місце). Для 

порівняння, в 2010 році наша країна перебувала на п'ятому місці серед 

східноєвропейських країн з експорту послуг у сфері програмного 

забезпечення. За останні шість років ринок IT-послуг в Україні зріс 

майже в три рази. Україна посідає четверте місце у світі за кількістю 

сертифікованих ІТ-спеціалістів (після США, Індії, Росії). Наша 

держава входить до ТОП-30 локацій для передачі замовлень на 

розробку програмного забезпечення. Це свідчить про наявність 

величезного потенціалу в розвитку цього виду діяльності. 

Аутстафінг (від. англ. outstaffing – позаштатний) – виведення 

співробітника зі штату компанії (аутстафер) та оформлення його в 

іншу спеціалізовану компанію на роботу. Часто використовується у 

виробництві, торгівлі, будівництві, індустрії моди, спорту, а також в 

харчовій промисловості. 

Поняття «аутстафінг» прямо в національному законодавстві не 

закріплено. Але є формулювання, які за своєю сутністю і є поняттям 

«аутстафінг». 

Зокрема, ст. 39 Закону України «Про зайнятість населення» 

оперує поняттям «найм працівників для подальшого виконання ними 

роботи в Україні в іншого роботодавця», а п. 14.1.183 ст. 14 

Податкового кодексу України визначає, що послуга з надання 

персоналу - господарська або цивільно-правова угода, відповідно до 

якої особа, яка надає послугу (резидент або нерезидент), направляє у 

розпорядження іншої особи (резидента або нерезидента) одну або 

декількох фізичних осіб для виконання визначених цією угодою 

функцій. 

Між цими двома поняттями є відмінності. Так, наприклад, 

аутстафінг передбачає не передачу функцій, а передачу конкретних 

фахівців для виконання конкретного виду завдання, а аутсорсинг 

полягає у веденні певного бізнес процесу. Щодо організаційної 

складової роботи, то фахівці, які працюють за договором аутсорсингу 

працюють на своїй території та мають гнучкий графік роботи, що є 

протилежним до працівників, які працюють за договором аутстафінга і 

мають своє робоче місце на території замовника та посадову 

інструкцію. Відмінність є також і в оплаті праці. За договором 

аутстафінгу, працівники отримують щомісячну зарплату, а за 

договором аутсорсингу отримують за фактом виконаної роботи 

(наданих послуг). 
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Так, як чіткого визначення не має ні аутсорсингу, ні аутстафінгу, 

тому не має норм, які б регулювали б ці відносини. Але частіше всього 

договір на надання аутсорсингових послуг має довгостроковий 

характер з періодом від 1 року. Натомість, договор аутстафінгу 

укладається на термін, що необхідний для виконання завдання. 

Взаємодія із замовником також відрізняється. Відповідно до договору 

аутсорсингу, замовник доручає свій бізнес-процес на виконання 

аутсорсеру. А при аутстафінгу, аутстафер надає своїх кваліфікованих 

кадрів у тимчасове користування замовнику. 

Хоч аутсорсинг і аутстафінг є різними поняттями, проте в них є 

одна спільна риса. Завданням обох видів послуг є націленість на 

мінімізацію ризиків, фінансових ресурсних витрат і зменшення 

кадрових витрат. Аутсорсинг і аутстафінг можуть забезпечити високу 

ефективність для певної потреби. І тому, вибір методу буде залежати 

безпосередньо від ситуації. Перевагами аутсорсингу та аутстафінгу в 

системі управління персоналу можуть бути: зменшення кількості 

кадрових документів; зниження податків на утримання штатних 

працівників; зниження вартості надання працівникам технічного 

обладнання; зменшення квот на додавання нових робочих місць; 

виключення питань регулювання робочих відносин та моніторингу 

робочого процесу. 

Отже, суть аутсорсингу полягає в делегуванні деяких виробничих 

функцій стороннім організаціям. Останні виконують свою роботу на 

якісному високому рівні, що, в свою чергу, призводить до економії 

витрат замовником. Обидві сторони отримують масу переваг, а ризики 

досить легко контролювати. А аутстафінг - це вивід персоналу за штат 

компанії-замовника і оформлення його у штат компанії провайдера.  За 

аутсорсингом безперечно майбутнє, оскільки цей вид бізнесу активно 

використовує віртуальні можливості. 
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СТВОРЕННЯ НОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ У МІСТІ 

РІВНЕ ЯК ЕЛЕМЕНТ РОЗВИТКУ ВНУТРІШНЬОГО ТУРИЗМУ 

В УКРАЇНІ 

 
Визначено особливості створення нових туристичних об’єктів в місті 

Рівне. Проведено ґрунтовну характеристику створених туристичних 

об’єктів, зокрема «Аптека-музей», «Таємничі підземелля Рівного», 

«Пивний історичний квартал». Доведено необхідність створення нових 

об’єктів рекреаційного й культурного спрямування як елементу 

стратегічного розвиток внутрішнього туризму України. 

Ключові слова: туристична галузь країни, туристичний об’єкт, 

внутрішній туризм, туристичний продукт, стратегія. 

 

Peculiarities of creation of new tourist objects in the city of Rivne are 

determined. A thorough description of the created tourist objects, in particular 

"Pharmacy-museum", "Mysterious dungeons of Rivne", "Beer historical 

quarter" is carried out. The necessity of creation of new objects of recreational 

and cultural direction as an element of strategic development of domestic 

tourism of Ukraine is proved. 

Key words: tourism industry of the country, tourist object, domestic 

tourism, tourist product, strategy. 

 

Створення нових туристичних об’єктів є актуальним, оскільки 

населення постійно потребує культурного розвитку, рекреації та 

комунікації для сприятливого життєвого середовища.  

Об’єктами дослідження є три туристичних центри, котрі створені у 

2020 році: «Аптека-музей» (5 березня 2020 р.), «Таємничі підземелля 

Рівного»(30 серпня 2020р.), «Пивний історичний квартал» (14 жовтня 

2020р.). 

«Аптека-музей»  по вулиці Соборній, 187 діє ще від початку XX 

століття. У закладі старовинні меблі та своя аптечна лабораторія. 

Серед пам’яток – 100-літній касовий апарат, за допомогою якого не 

лише фіксували продаж препаратів, а й вели облік пацієнтів і 

відкривали кредити.  

В аптеці є скриня і стілець фармацевта, колби, мензурки, ваги. Для 

всіх відвідувачів чекають провізори, готові провести екскурсії з 
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майстер-класами, такими як: виготовлення світочок (вартістю 25 

грн/особу), порошків (вартістю 35 грн.-дорослий, 25 грн.- 

студентський, 18 грн.-учнівський, 9 грн. дитячий), крему для догляду 

за шкірою (вартість за 1-5 осіб-140 грн.), поживного крему для шкіри 

(вартість за 6-9 осіб - 250 грн.), пасти цинкової (вартістю 97 грн. з 

особи, 87 грн. з особи при проходженні майстер- класу від 10 осіб, для 

учнів – 80 грн. з особи).  

Тож усі охочі новоствореного музею можуть спробувати 

виготовити свої ліки власноруч. Тут багато цікавих експонатів, серед 

яких «пігулки» для щастя, «ліки» від заздрощів. фігура першого 

директора аптеки, котру виготовили майстри рівненського лялькового 

театру. Екскурсії відбуваються щодня з 10:00 до 18:00 год [1]. 

Архітектурний комплекс «Таємничі підземелля Рівного», що 

знаходиться поблизу вулиці Паркова, спроектований таким чином, аби 

об’єкт, був візитівкою міста, з одного боку, виокремлювався модерним 

сучасним  виглядом, а з іншого, гармонійно вписався у навколишній 

ландшафт, зокрема, став природнім доповненням концертного 

майданчика у центральній частині парку. Унікальністю об’єкта 

культурної і архітектурної спадщини є те, що тут був розміщений 

палацик «На гірці», якому більше 100 років, який являв собою головну 

резиденцію князів Любомирських.  

Особливу архітектурну цінність складають хрещаті склепіння 

підземелля, а також, збереженою структурою парку- саду довкола. 

Всередині споруди наявні дві мультимедійні, інтерактивні квест-

кімнати, де відвідувачі у ігровій формі можуть познайомитися з 

історією міста та його легендами.  

Сценарій включає в себе елементи містики та екшену, 

інтелектуальні завдання традиційного квесту.  Сюжетна лінія поміж 

тим базується на історичних фактах розкриваючи гравцям віхи 

розвитку міста.  

Історична експозиція, створена за участі Народного художника 

України Анатолія Гайдамаки, доповнена сучасними VR-технологіями, 

що дозволяє відвідувачам якнайглибше зануритися у атмосферу 

історичного минулого, і навіть розгадувати деякі загадки та таємниці 

рівненських підземель у спеціально створеному віртуальному квесті. 

Цікавим моментом є прейскурант на проходження квест-кімнат, адже 

вартість є досить доступною і складає 75 грн. 

Перший історичний квартал як окраса туристичного кварталу №1 в 

м. Рівне, розташований довкола Пивзаводу «Рівень» перетворили на 

одну велику атракцію у Західноєвропейському ключі. На цій 
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місцевості планується проводити  виставки, фестивалі в тому числі і 

пивні, бразильський карнавал.  

Кольорові будиночки стилізовані під європейські міста, що 

являють собою муляжі, а наповнення сучасне. Поруч з будиночками на 

території пивзаводу з вулиці Петра Могили стоїть будинок першого 

власника виробництва пива. Там планується створити музей 

пивоваріння. Виробництво пива з цього місця можливо перенесуть. На 

місці виробничих потужностей з’явиться квартал з кафе, магазинами, 

музеєм та мистецьким простором.  

Станом на сьогодні, квартал являє собою стилізований під 

європейську площу приватний об’єкт, наявний 4 зірковий готель та 

підземний паркінг на 100 автомобілів, можна помітити, що ремонтні 

роботи ще тривають. Хоч цю локацію було офіційно відкрито для 

жителів міста та його гостей, але на даний момент вона не здається в 

експлуатацію. 

Таким чином, ми охарактеризували три об’єкта, що були відкриті у 

2020 році. Для місцевих жителів це можливість відпочити, збагатитися 

новими знаннями, комунікації,  а для проїжджих це привід не проїхати 

повз нашого міста і відвідати цікаві місця. Нові об’єкти рекреаційного 

й культурного спрямування продовжують відкриватися і це свідчить 

про те, що ми долучаємося до нових туристичних векторів в Україні. 

Наше дослідження показує, що стратегія спрямована на розвиток 

внутрішнього туризму. 
 

Список використаних джерел: 1. Рівненська обласна державна організація. 

Офіційний сайт. URL: https://www.rv.gov.ua/news/u-rivnomu-zapracyuvala-

apteka-muzej. 2. Газета «Вісті Рівненщини». URL: 

http://www.visti.rovno.ua/news/v-rivnenskiy-aptetsimuzei-bezlich-tsikavikh-

maysterklasiv. 3. Таємничі підземелля Рівного. Інтерактивний комплекс. URL: 
https://www.mystery.rivne.ua/. 4. Журнал «Рівняни». URL: 

https://my.rv.ua/hotnews/svyatkove-vidkryttya-pershogo-istorychnogo-kvartalu-u-

rivnomu-vzhe-na-pokrovu-foto/. 
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ТУР ВИХІДНОГО ДНЯ – ПОПУЛЯРНА ТУРИСТИЧНА 

ПОСЛУГА  
 

В даній публікації представлена організація турів вихідного дня на 

прикладі ТОВ «МСК Сокіл-Тур». Розглянуті основні  комплексні заходи 

підприємства. Представлений розрахунок потенційних споживачів 

комплексу. 

Ключові слова: тур вихідного дня, туристичні та рекреаційні об’єкти, 

мисливсько-спортивний комплекс «Сокіл-Тур».  
 

This publication presents the organization of weekend tours on the example 

of MSK Sokil-Tour LLC. The main complex measures of the enterprise are 

considered. The calculation of potential consumers of the complex is presented. 

Keywords: weekend tour, tourist and recreational facilities, hunting and 

sports complex "Sokil-Tour". 
 

Туризм є одним з пріоритетних напрямків у стратегії розвитку 

України, оскільки країна має багатий туристично-рекреаційний 

потенціал: унікальні пам’ятки культури та архітектури, безліч цікавих 

музеїв, природні заповідники, гарні зелені парки.  

Для ознайомлення із туристичними та рекреаційними об’єктами 

держави в кожному регіоні функціонують туристичні фірми, які 

пропонують клієнтам різноманітні види відпочинку, широкий набір 

туристських маршрутів, відмінне розміщення й харчування за 

відповідними до рівня обслуговування цінами. 

Сьогодні подорожі та відпочинок стають невід’ємною частиною 

життя населення всіх континентів і, як наслідок, у структурі витрат 

середньостатистичної сім’ї, витрати на туристичні послуги – це 

четверта стаття після витрат на харчування, одяг та обслуговування 

автомобіля. Особливого розвитку на даному етапі зазнають тури 

«вихідного дня».  

Тур «вихідного дня» – це процес діяльності, суть якого обумовлена 

конкретними закономірностями: систематичністю, цілеспрямованістю, 

наочністю, емоційністю. Сьогодні тур «вихідного дня» являє собою 

щось цілісне, що має свої специфічні функції й ознаки, своєрідну 

методику.  
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Мисливсько-спортивний комплекс «Сокіл-Тур» на Рівненщині – це 

територія для справжніх чоловічих захоплень та розваг для всієї 

родини.  

Мета роботи комплексу – створити неповторний куточок лісового 

раю для всіх любителів природних багатств і, відповідно, збереження 

флори і фауни регіону для наших нащадків.  

Мисливсько-спортивний комплекс «Сокіл» пропонує для своїх 

відвідувачів: першокласне полювання та риболовлю; пейнтбольні 

баталії для дітей та дорослих; навчання стрільбі та стрілецькі 

змагання; комфортне проживання в готелі; кінноспортивна школа та 

прогулянки верхи; туристичні піші та велосипедні маршрути. 

Для детальнішого ознайомлення з МСК «Сокіл-Тур» надаємо 

таблицю із розрахунком потенційних відвідувачів закладу 

туристичного підприємства (табл. 1). 

Таблиця 1 – Розрахунок потенційних споживачів МСК «Сокіл-Тур» 

Джерело попиту Всього 

Входять до 

цільового 

ринку 

туристичного 

закладу 

Потребують послуг 

громадського 

харчування на 

території МСК 

«Сокіл-Тур» 

Приїжджі на відпочинок в 

комплекс 
8000 3000 2000 

Студенти 3000 1500 850 

Місцеве населення 350 200 150 

Робітники бази відпочинку 

МСК «Сокіл -Тур» 
300 300 50 

Разом 11650 5000 3050 

 

У 2002 році було зроблено капітальний ремонт будівлі: повністю 

змінився інтер’єр, закуплено та встановлено торгівельне обладнання 

ресторану, виробниче обладнання, реконструйовано фасад всієї 

будівлі. На переобладнання та капітальний ремонт було витрачено 37,5 

тис. грн. 

Для покращення проведення різних туристичних заходів на 

території мисливського комплексу, було придбано інвентар, що значно 

покращило роботу з відвідувачами та збільшило їх кількість.  

 
Список використаних джерел: 1. МСК Сокіл. URL : http://sokil-

susk.com.ua/ua/pro-nas 2. Офіційний сайт Всесвітньої туристичної організації 

(UNWTO World Tourism Organization) URL : http://www.world-tourism.org 

3. Мельник О.В. Інтегральний показник туристичної привабливості території: 
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АЛГОРИТМ КОНСТРУКТИВНО-ГЕОГРАФІЧНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 
В публікації представлений алгоритм конструктивно-географічного 

дослідження спортивно-оздоровчого туризму обласного рангу. Розглянуті 

етапи дослідження СОТ. Визначено функціонально-управлінську 

структуру як форму реального втілення управлінських взаємозв’язків. 

Ключові слова: спортивно-оздоровчий туризм, конструктивно-

географічне дослідження, алгоритм, система управління СОТ. 

 
The publication presents an algorithm for constructive-geographical 

research of sports and health tourism of regional rank. The stages of the WTO 

study are considered. The functional-managerial structure is defined as a form 

of real embodiment of managerial interrelations. 

Key words: sports and health tourism, constructive-geographical research, 

algorithm, WTO management system. 

 

Алгоритм конструктивно-географічного дослідження спортивно-

оздоровчого туризму Волинської області містить: 1) вироблення 

загальної структури дослідження; 2) аналіз, що спонукає до пізнання 

територіальних комплексів, які зазнають туристського спортивно-

оздоровчого навантаження, вивчення основних закономірностей їх 

диференціації за ступенем такого навантаження, розміщення шляхом 

з’ясування специфіки взаємодії та взаємовплив компонентів 

ландшафту й специфіки спортивно-оздоровчої діяльності в їх межах 

(дослідження просторово-часової структурно-функціональної 

організації таких взаємодій). Результати дослідження інтерпретуються 

у вигляді відповідних картосхем із розгорнутою легендою та 

наступною всебічною характеристикою виділів, зовнішні фізіономічні 

риси яких нерозривно пов’язані з їх генезисом і внутрішнім змістом, 

виявляють чітку кореляцію з їхніми функціональними властивостями й 

слугують індикаторами їх туристського використання; 3) аналіз 

властивостей, класифікація територіальних комплексів та регіональних 

структур, котрі визначають найбільш оптимальну структуру 
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природокористування в регіоні; 4) вивчення показників спрямованості 

й інтенсивності сучасних несприятливих фізико-географічних процесів 

на території планувального регіону, а також факторів, які сприяють їх 

активізації; 5) аналіз загального стану природного середовища та 

перспектив можливості його спортивно-оздоровчого навантаження; 

6) установлення зв’язку видів туристського спортивно-оздоровчого 

природокористування з територіальними комплексами та побудова 

відповідної картографічної моделі; 7) розроблення на конструктивно-

географічних засадах заходів щодо оптимізації туристської спортивно-

оздоровчої діяльності в межах Волинської області. 

Дослідження СОТ включає вивчення різноманітних територій – від 

природних до інфраструктурних. Процес конструктивно-географічного 

дослідження СОТ передбачає чотири послідовних етапи (рис. 1). 

На першому етапі дослідження розглядаємо спортивно-оздоровчий 

туризм як цілісне конструктивно-географічне утворення, у якості якого 

спортивно-оздоровчий туризм сприймається як структурна складова 

частина антропогенного впливу на територіальні системи, що 

належить до сукупності засобів їх просторово-часової організації в 

межах певного часового зрізу. На відміну від цілісних природних 

територіальних систем, такі структурні компоненти підпорядковані 

особливостям навколишнього середовища. 

Визначаємо, які елементи належать до об’єкта дослідження; 

з’ясовуємо особливості їх розміщення, функціональні зв’язки між 

ними та територіально-ієрархічної організацією системи спортивно-

оздоровчого туризму; досліджуємо структуру цієї системи. Тут 

спортивно-оздоровчий туризм як конструктивно-географічне 

утворення сприймається як конструктивний елемент, тобто фрагменти 

природної реальності, котрі зіставляються з діяльністю людини через 

кінцеву ситуацію, що виділяється як первинний набір даних про 

вихідний об’єкт вивчення [2]. 

Такий підхід потребує застосування саме конструктивного методу 

дослідження, що полягає не лише в моделюванні реальної природної 

ситуації ландшафтної системи району, але й у вивченні 

закономірностей її просторово-часової організації, тобто кінцевим 

результатом дослідження є створення регіонального й локального 

конструктів [5]. Він спрямований на оптимізацію взаємодії суспільства 

та природи в процесі освоєння й зміни функції ландшафтів і створення 

моделей процесу керування системою суспільство–природа [4].  

На другому етапі досліджуємо чинники, які впливають на розвиток 

спортивно-оздоровчого туризму регіону: ресурсно-туристський 

потенціал як певний обмежений запас природних ресурсів, доступний 
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для використання та його вагома складова частина – рекреаційно-

туристські ресурси Волинської області. 

Наступний етап дослідження – територіальна організація системи 

спортивно-оздоровчого туризму на Волині, зокрема функціонально- 

компонентної структури СОТ, функціонально-територіальної 

структури СОТ та функціонально-управлінської структури СОТ. 

Першим структурним підрозділом виступає функціонально-

компонентна структура СОТ – це склад, сукупність її функціональних 

компонентів – різних видів, форм і напрямів туристсько-краєзнавчої 

діяльності населення. Функціонально-територіальна структура СОТ – 

склад та співвідношення рекреаційно-туристичних об’єктів спортивно-

оздоровчого туризму, особливостей їх розміщення в різних частинах 

регіону й зв’язок між ними. 

Така структура тісно пов’язана з організацією території, тобто 

обґрунтуванням цієї територіальної диференціації функцій (на 

практиці – схеми туристської спортивно-оздоровчої діяльності), за якої 

максимально повно реалізуються природні потенціали геосистем, 

виключені конфліктні ситуації між її функціональним використанням і 

природними особливостями, забезпечується із заданою високою 

ймовірністю стійкість окремих геосистем та ландшафтної 

територіальної структури загалом [1]. 

Безпосередньо функціональна організація – це відомий порядок і 

послідовність у виконанні системою необхідних дій, спрямованих на 

досягнення наближеної й далекосяжної мети. Функціональна 

організація системи є структурною організацією її поведінки, 

доцільної діяльності, активності, форм та засобів самопрояву [7]. 

Взаємопов’язана сукупність територіальної й функціональної 

організацій створюють умови для виникнення організованості 

конструктивної як складової частини загальної організованості, що 

розуміється як властивість, що характеризує сукупність взаємозв’язків 

і взаємозумовленостей як елементів, так і емерджентної якості будь-

якого конструкту (взаємозв’язку певної туристичної діяльності з 

диференційованим навколишнім середовищем), що забезпечує 

модельованому об’єкту стійке існування в часі й просторі [3]. 

Об’єкти в межах диференційованого середовища пов’язані між 

собою туристсько-краєзнавчими маршрутами. Суть територіальної 

організації спортивно-оздоровчого туризму полягає у визначенні його 

таксономічної структури, яка залежить від його специфіки, 

туристсько-краєзнавчої діяльності й функціональних зв’язків, а саме у 

вигляді спортивно-оздоровчих пунктів, центрів, вузлів, районів 

«прив’язаних до певних територіальних систем». 
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Рис. 1. Алгоритм конструктивно-географічного дослідження 

спортивно-оздоровчого туризму обласного рангу 
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Розвиток спортивно-оздоровчої діяльності населення на значній за 

площею території, об’єднуючи рекреаційно-туристичні об’єкти, 

туристичні маршрути та використання на певній території спільної 

інфраструктури, складають спортивно-оздоровчий район 

Функціонально-управлінська структура є формою реального 

втілення управлінських взаємозв’язків. Вона виступає ніби у вигляді 

реальної субстанції, за допомогою якої управління набуває 

конкретного змісту й конкретного вияву, а функція управління – 

практичної реалізації. 

У дійсності управлінська діяльність – це функціонування системи 

управління [6]. 

Система управління СОТ складається й функціонує не лише 

відповідно до змісту функції управління й характеру відносин, які 

покладено в основу управлінських взаємозв’язків, а й згідно з 

умовами, у яких формується система управління, а також з 

принципами її побудови, функціонування й перетворення [6]. 

Система управління спортивно-оздоровчого туризму будується за 

ієрархічним принципом. У цьому випадку система управління 

спортивно-оздоровчим туризмом умовно поділена по «горизонталі» на 

три рівні – державний, обласний, місцевий. 

Завершальним етапом є обґрунтування пріоритетних напрямів 

удосконалення спортивно-оздоровчого туризму на території 

Волинської області та їх просторова диференційованість відповідно до 

конструктивно-географічних засад оптимізації такої діяльності. 
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РЕСУРСНО-РЕКРЕАЦІЙНИЙ РЕЙТИНГ АДМІНІСТРАТИВНО-

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОДИНИЦЬ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 
В публікації представлений ресурсно-рекреаційний рейтинг 

адміністративно-територіальних одиниць Волинської області. Рейтинг 

представлений картодіаграмою та табличним матеріалом.  Проведена 

інтегральна оцінка природних, суспільно-історичних та соціально-

економічних (інфраструктурних) рекреаційно-туристичних ресурсів за 

семи ресурсно-рекреаційними блоками. 

Ключові слова: ресурсно-рекреаційний рейтинг, інтегральна оцінка, 

Волинська область. 

 
The publication presents the resource-recreational rating of administrative-

territorial units of Volyn region. The rating is represented by a chart diagram 

and tabular material. An integrated assessment of natural, socio-historical and 

socio-economic (infrastructural) recreational and tourist resources for seven 

resource-recreational blocks. 

Key words: resource-recreational rating, integrated assessment, Volyn 

region. 

 

На основі бальної оцінки семи блоків рекреаційно-туристичних 

ресурсів здійснено ресурсно-рекреаційне рейтигнування 

адміністративних районів Волинської області. В межах кожного 

району обчислено суму балів у геопосторовому, природному, 

природно-антропогенному, архітектурно-історичному, біосоціальному, 

подієвому, інфраструктурному ресурсно-рекреаційних блоках. 

Адміністративні райони області поділяються на п’ять груп: із дуже 

високим, високим, середнім, низьким та дуже низьким рейтингом 

(рис. 1). 

Проведене дослідження за цими показниками свідчить, що 

Луцький район характеризується дуже високим рейтингом (сума балів 

– 27, загальний бал ресурсно-рекреаційного рейтингу – 5), що 

пов’язане із найбільшою кількістю архітектурних та історичних 

пам’яток (5 балів у історико-архітектурному блоці), достатньою 

кількістю закладів тимчасового розміщення (5 балів у 

інфраструктурному блоці), багатством видатних постатей які 

народились, перебували або загинули на території району (5 балів у 
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біосоціальному блоці). До важливих архітектурно-історичних пам’яток 

району відносимо Замок Любарта, що входить до історико-

культурного заповідника «Старий Луцьк». 

 
Рис. 1. Ресурсно-рекреаційний рейтинг адміністративно-

територіальних одиниць Волинської області 
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Володимир-Волинський (14 балів), Ківерцівський (16 балів) та 

Ковельський (18 балів), райони – «середній» ресурсно-рекреаційний 

рейтинг (сума балів – 52, загальний бал рейтингу – 3). Високий бал (4) 

у інфраструктурному блоці у Володимир-Волинському та 

Ковельському районах пов’язаний із наявністю закладів оздоровлення 

(68), закладами тимчасового розміщення (79). Найбільш сприятливі 

умови (5 балів у природно-антропогенному блоці) для піших, вело та 

водних активних, пізнавальних подорожей у межах Ківерцівського 

НПП «Цуманська Пуща» (табл. 1). Крім того, Володимир-Волинський 

район характеризується середнім рейтингом у родієвому блоці у 

зв’язку із проведенням фестивалів, мистецьких та громадських заходів, 

серед них: фестиваль «Український коровай сузір’я» (м. Володимир-

Волинський територія парку «Словянський»), театралізоване свято з 

ярмарком народної творчості (Володимирський узвіз м. Володимир-

Волинський) та ін. До важливих туристичних об’єктів у районі 

відносимо Замок Радзивіллів (Олицький) – визначна пам’ятка 

оборонного будівництва, яка на даний час перебуває у занедбаному 

стані (смт. Олика Ківерцівського району). 

Любешівський (14 балів), Любомльський (15 балів), 

Старовижівський (12 балів), Турійський (12 балів), Шацький (15 балів) 

райони характеризуються «низьким» ресурсно-рекреаційним 

рейтингом (сума балів – 52, загальний бал рейтингу – 2). Найвища 

оцінка (5 балів) характерна для Шацького району, що пов’язана із 

сприятливими кліматичними умовами, наявнісю великих озер (10% за 

озерненість території) придатних для відпочинку та рекреації. 

В районі поширені значні запаси сапропелю у межах смт. Шацьк, а 

також лікувальні пелоїди (4768 м
3
) Середня оцінка (3 бали) у 

природно-антропогенному блоці Шацького району пов’язана із 

наявністю ШНПП, а відповідно, можливістю санаторного та пляжного 

відпочинку у межах рекреаційних зон та у санаторії «Лісова пісня» та 

у пансіонаті «Шацькі озера». В період відпочинкового сезону 

організовуються екскурсії до Зимненського жіночого монастиря, до 

музею садиби Лесі Українки, до замку Любарта та Брестської фортеці 

в місті Брест (Білорусь).  

Горохівський (10 балів), Іваничівський (10 балів), Камінь-

Каширський (11 балів), Локачинський (10 балів), Маневицький (10 

балів), Ратнівський (9 балів), Рожищенський (10 балів) райони 

відносяться до районів із «дуже низьким» ресурсно-рекреаційним 

рейтингом які оцінено найнижчим балом (1). Найвищі бали (3) 

зафіксовано у інфраструктурному блоці Горохівського та 
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Іваничівського районів у зв’язку із достатньою кількістю закладів 

оздоровлення та відпочинку (56) та тимчасово розміщення (43). 

Таблиця 1 – Ресурсно-рекреаційний рейтинг адміністративно 

територіальних одиниць Волинської області 
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Оцінка блоку, бали 

С
у

м
а 

б
ал

ів
 

З
аг

ал
ь
н

и
й

 б
ал

 р
ес

у
р

сн
о

- 

р
ек

р
еа

ц
ій

н
о

го
 р

ей
ти

н
гу

 

Ресурсно- 

рекреаційний 

рейтинг 

ге
о

п
р

о
ст

о
р

о
в
о

го
 

п
р

и
р

о
д

н
о

го
 

п
р

и
р

о
д

н
о

ан
тр

о
п

о
ге

н
н

о
го

 

ар
х

іт
ек

ту
р

н
о

-і
ст

о
р

и
ч

н
о

го
  

ін
ф

р
ас

тр
у

к
ту

р
н

о
го

 

б
іо

со
ц

іа
л
ь
н

о
го

 

п
о

д
іє

в
о

го
 

Володимир- 

волинський 
3 2 1 2 4 3 3 18 3 середній 

Горохівський 2 1 1 2 3 0 1 10 1 дуже низький 

Іваничівський 2 1 1 1 3 1 1 10 1 дуже низький 

Камінь-

Каширський 
3 3 1 1 1 1 1 11 1 дуже низький 

Ківерцівський 3 2 5 2 2 1 1 16 3 середній 

Ковельський 4 4 1 1 4 2 2 18 3 середній 

Локачинський 4 1 1 1 1 1 1 10 1 дуже низький 

Луцький 3 3 1 5 5 5 5 27 5 дуже високий 

Любешівський 1 5 4 1 1 1 1 14 2 низький 

Любомльський 3 2 5 1 2 1 1 15 2 низький 

Маневицький 3 4 1 1 1 0 1 11 1 дуже низький 

Ратнівський 2 3 1 1 1 0 1 9 1 дуже низький 

Рожищенський 4 1 1 1 2 0 1 10 1 дуже низький 

Старовижівський 4 3 1 1 2 0 1 12 2 низький 

Турійський 5 3 1 1 1 0 1 12 2 низький 

Шацький 2 5 3 1 2 0 2 15 2 низький 

 

Крім того, високий бал (4) у природному блоці характерний для 

Манецького, що пов’язано із сприятливими кліматичними умовами, 

високою залісненістю території (48%), тощо. 

Таким чином інтегральна оцінка природних, суспільно-історичних 

та соціально-економічних (інфраструктурних) рекреаційно-
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туристичних ресурсів за семи вищенаведеними ресурсно-

рекреаційними блоками дає підстави стверджувати, що Луцький район 

є найбільш забезпеченим (5 балів) рекреаційно-туристичними 

ресурсами районом за інфраструктурним, подієвим та біосоціальним 

блоками та має середню оцінку (3 бали) у геопросторовому блоці, що 

свідчить про вигідне географічне розташування. Такі показники 

свідчать про значний потенціал для розвитку туризму та рекреації. На 

противагу цьому, Горохівський, Іваничівський, Камінь-Каширський, 

Локачинський, Маневицький, Ратівський, Рожищенський 

адміністративні райони області мають низьке забезпечення 

рекреаційно-туристичними ресурсами (загальний бал ресурсно-

рекреаційного рейтингу 1), що відповідає «дуже низькому» ресурсно-

рекреаційному рейтингу. Таким чином, спостерігаються певна 

диспропорція забезпеченості рекреаційними ресурсами умеж області, 

тому для оптимізації та раціонального використання рекреаційних 

ресурсів необхідно збалансований підхід до їх розвитку у регіоні, 

зокрема під час планування і реалізацій програм розвитку області. 

За результатами оцінювання природних, суспільно-історичних, 

соціально-економічних (інфраструктурних) РТР адміністративно-

територіальних одиниць області за геопросторовим, природним, 

природно-антропогенним, архітектурно-історичним, інфраструктур-

ним, біосоціальним, подієвим блоками найвищу оцінку (5 балів) 

присвоєно Луцькому району, що відповідає дуже високому ресурсно-

рекреаційному рейтингу та свідчить про найкраще забезпечення 

рекреаційно-туристичними ресурсами, а особливо за архітектуро-

історичним, інфраструктурним, біосоціальним, подієвим блоками. Це 

пов’язано із великою кількістю архітектурних пам’яток (історико-

архітектурний заповідник «Старий Луцьк»), великої кількості закладів 

тимчасового розміщення, оздоровлення та відпочинку (49), наявнісю 

економічних, громадських, мистецьких, культурно-історичних, 

спортивних, релігійних подій, серед них: обласна виставка-ярмарок 

«Медовий спас» (продукція бджільництва); щорічний арт-фестиваль 

на території історико-культурного заповідника «Старий Луцьк», «Ніч 

у Луцькому замку» та народженням чи діяльністю видатних 

письменників, науковців, громадських діячів. 
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ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ  

 
В тезах розглянута методика дослідження соціально-економічної 

активності на Західному регіональному ринку туристичних послуг. 

Представлено три етапи дослідження: організаційний, дослідницько-

аналітичний та конструктивно-пропозиційний. Запропонований алгоритм 

дослідження регулювання соціально-економічної активності на 

регіональному ринку туристичних послуг.  

Ключові слова: соціально-економічна активність, регіональний ринок 

туристичних послуг, алгоритм дослідження, Волинська область. 

 
The abstracts consider the method of research of socio-economic activity in 

the Western regional market of tourist services. Three stages of research are 

presented: organizational, research-analytical and constructive-propositional. 

The algorithm of research of regulation of social and economic activity in the 

regional market of tourist services is offered. 

Key words: socio-economic activity, regional market of tourist services, 

research algorithm, Volyn region. 

 

Для оцінки регулювання соціально-економічної активності на 

Західному регіональному ринку туристичних послуг були використані 

такі методологічні підходи: статистичний та емпіричний методи, 

метод моделювання, метод маркетингового дослідження, метод 

аналізу та синтезу, графічний методи опису та інформаційного 

забезпечення.  

Інформаційною базою дослідження також слугували нормативно-

правові та законодавчі акти щодо регулювання туристичної діяльності 

в Україні, статистичні звіти щодо туристичної діяльності Головних 

управлінь Чимале значення відіграли статистичні звіти туристичної 

діяльності Головного управління статистики у Волинській, 

Рівненській, Львівській та Тернопільській областях впродовж 2000-

2018 років.  

Дослідження проводили в три етапи. Перший етап дослідження -

«організаційний». Після вибору теми дослідження, були передусім 
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поставлена мета  та визначено завдання  майбутнього дослідження. 

Також на цьому етапі дослідження було опрацьовано ряд наукових 

праць, авторефератів, монографій та інших наукових праць, які і 

слугували для визначення суті поняття «ринок туристичних послуг». 

Було також проаналізовано стан вивчення питання РТП саме в Україні.  

Другим етапом дослідження став «дослідницько-аналітичний», на 

якому з’ясовано інфраструктурне забезпечення РРТП Волинської 

області, визначено динаміку туристичних потоків протягом 2000–2018 

років, проведено періодизацію розвитку ринку туристичних послуг, 

створено карту диференціації видів туризму Волинської області 

районування, здійснено рейтингування соціально-економічних 

показників ЗРРТП, сформовано діаграми та  таблиці.  Для цього ми 

використовували дані Головних управлінь статистики Волинської, 

Рівненської, Тернопільської та Львівської областей, статистичні звіти 

Державної служби статистики України, звіти ВОА, місцевих рад, дані 

з центру надання туристичної інформації Волинської області, 

туристичних агентств, страхових компаній.  

Нині існує також  чимало підходів та методик, які дають змогу 

проаналізувати як конкурентоспроможність окремого суб’єкта 

господарювання, так і ринку, на якому він представлений загалом. Що 

стосується РТП, то, на нашу думку, його конкурентоспроможність 

варто оцінювати комплексно, за методикою, розробленою 

М. Р. Волощук [1], маючи на меті  дві групи показників: 

показники ринку туристичних послуг; 

показники розвитку регіону загалом. 

До показників РТП відносяться статистичні дані в розрізі регіонів, 

наведені в щорічних довідниках «Туристична діяльність в Україні». 

Проте, щоб нівелювати вплив розмірів ринку, у своєму дослідженні ми 

використаємо відносні показники, скоригувавши статистичні дані 

відносно загальноукраїнського показника. А саме: 

питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності (юрособи) 

регіону до загальноукраїнського показника; 

питома вага кількості суб'єктів туристичної діяльності (фізособи) 

регіону до загальноукраїнського показника; 

питома вага доходу від надання туристичних послуг (без ПДВ, 

акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (юрособи) регіону до 

загальноукраїнського показника; 

питома вага доходу від надання туристичних послуг (без ПДВ, 

акцизів і аналогічних обов'язкових платежів) (фізособи) регіону до 

загальноукраїнського показника; 

питома вага кількості реалізованих туроператорами туристичних 
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путівок (юр. особи) регіону до загальноукраїнського показника; 

питома вага кількості реалізованих населенню турагентами туристичних 

путівок (юрособи) регіону до загальноукраїнського показника; 

питома вага кількості реалізованих населенню турагентами 

туристичних путівок (фізособи) регіону до загальноукраїнського 

показника; 

питома вага вартості реалізованих туроператорами туристичних 

путівок (юр особи) регіону до загальноукраїнського показника; 

питома вага вартості реалізованих населенню турагентами 

туристичних путівок (юрособи) регіону до загальноукраїнського 

показника; 

питома вага вартості реалізованих населенню турагентами 

туристичних путівок (фізособи) регіону до загальноукраїнського 

показника; 

питома вага кількості туристів, обслугованих турагентами 

(фізособи) регіону до загальноукраїнського показника; 

питома вага кількості туристів, обслугованих туроператорами 

(юрособи) регіону до загальноукраїнського показника; 

питома вага кількості туристів, обслугованих турагентами 

(юрособи) регіону до загальноукраїнського показника; 

питома вага кількості туроднів за реалізованими туроператорами 

туристичними путівками в Україні (юрособи) регіону до 

загальноукраїнського показника; 

питома вага кількості туроднів за реалізованими населенню 

турагентами туристичними путівками (юрособи) регіону до 

загальноукраїнського показника; 

питома вага кількості туроднів за реалізованими турагентами 

туристичними путівками (фізособи) регіону до загальноукраїнського 

показника. 

Решта показників соціально-економічної активності населення 

Західного регіонального ринку туристичних послуг наведена у табл. 1.  

 

Таблиця 1 – Показники соціально-економічного розвитку регіонів 

Найменування показника 

Відповідальні 

за подання 

даних 

Економічна та соціальна згуртованість 

1. 
Валовий регіональний продукт (у фактичних цінах) у 

розрахунку на одну особу населення, гривень 
Держстат 

2. 
Наявний дохід населення у розрахунку на одну особу 

населення, гривень 
Держстат 
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3. 
Загальний коефіцієнт вибуття сільського населення, у 

розрахунку на 10 тис. осіб наявного сільського населення* 
Держстат 

Економічна ефективність 

4. 
Індекс промислової продукції, відсотків до попереднього 

року 
Держстат 

5. 
Обсяг реалізованої промислової продукції у розрахунку на 

одну особу населення, гривень 
Держстат 

6. 
Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва, 

відсотків до попереднього року* 
Держстат 

7. 
Обсяг виробництва продукції сільського господарства на 

100 гектарів сільськогосподарських угідь, гривень* 
Держстат 

8. 
Індекс будівельної продукції, відсотків до попереднього 

року 
Держстат 

9. 
Обсяг виконаних будівельних робіт у розрахунку на одну 

особу населення, гривень 
Держстат 

10. Індекс споживчих цін, відсотків Держстат 

Інвестиційно-інноваційний розвиток та зовнішньоекономічна співпраця 

11. 
Індекс капітальних інвестицій, відсотків до попереднього 

року 
Держстат - 

12. 

Обсяг капітальних інвестицій (крім інвестицій з державного 

бюджету) у розрахунку на одну особу населення 

наростаючим підсумком з початку року, гривень 

Держстат 

13. 

Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних 

інвестицій (акціонерного капіталу), відсотків до обсягу на 

початок року 

Держстат 

14. 

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одну 

особу населення наростаючим підсумком з початку 

інвестування, доларів США 

Держстат 

15. 
Частка реалізованої інноваційної продукції у загальному 

обсязі реалізованої промислової продукції, відсотків 
Держстат 

16. 
Обсяг експорту товарів у розрахунку на одну особу 

населення, доларів США 
Держстат 

Фінансова самодостатність 

17. 
Темп зростання (зменшення) доходів місцевих бюджетів 

(без трансфертів), відсотків до попереднього року 
Мінфін 

18. 
Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів) у розрахунку 

на одну особу населення, тис. гривень 
Мінфін 

19. 

Капітальні видатки місцевих бюджетів (без трансфертів з 

державного бюджету) у розрахунку на одну особу 

населення, тис. гривень 

Мінфін 

20. Темп зростання (зменшення) податкового боргу за Мінфін 
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грошовими зобов’язаннями платників податків без 

урахування податкового боргу платників податків, які 

перебувають у процедурах банкрутства або щодо яких 

судом прийнято рішення (постанову) про зупинення 

провадження у справі, відсотків до початку року 

Розвиток малого та середнього підприємництва 

21. 
Кількість суб’єктів середнього підприємництва у розрахунку 

на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць 
Держстат 

22. 

Кількість суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у розрахунку на 10 тис. осіб наявного 

населення, одиниць 

Держстат 

23. 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів середнього підприємництва (у загальному обсязі 

реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктами 

господарювання, відсотків 

Держстат 

24. 

Частка обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) 

суб’єктів малого підприємництва (з урахуванням 

мікропідприємництва) у загальному обсязі реалізованої 

продукції (товарів, послуг) суб’єктами господарювання, 

відсотків 

Держстат 

Ефективність ринку праці 

25. Продуктивність праці, відсотків Мінекономіки 

26. 

Рівень безробіття населення у віці 15-70 років (за 

методологією Міжнародної організації праці), відсотків до 

економічно активного населення відповідного віку 

Держстат 

27. 
Індекс реальної заробітної плати, відсотків до попереднього 

року 
Держстат 

28. 
Сума заборгованості з виплати заробітної плати, відсотків 

до фонду оплати праці за останній місяць звітного року 
Держстат 

Розвиток інфраструктури 

29. 

Щільність автомобільних доріг загального користування з 

твердим покриттям державного та місцевого значення в 

регіоні, кілометрів на тис. кв. кілометрів 

Мінінфра-

структури 

30. 
Обсяг вантажообороту автомобільного та залізничного 

транспорту, тис. тонн-кілометрів на 1000 осіб населення 

Мінінфра-

структури 

31. 
Загальна площа житлового фонду у розрахунку на одну 

особу населення, кв. метрів 
Держстат 

Відновлювана енергетика та енергоефективність 

32. 

Обсяги паливно-енергетичних ресурсів, спожитих у регіоні 

за звітний період на душу населення регіону, тонн 

нафтового еквіваленту 

Держенерго-

ефективності 

33. Частка сумарної потужності котелень на альтернативних Держенерго-
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видах палива в регіоні, відсотків до загальної потужності 

котелень регіону 

ефективності 

Доступність та якість послуг у сфері освіти 

34. 

Частка загальноосвітніх навчальних закладів денної форми 

навчання сільської місцевості, що використовують у 

навчально-виховному процесі комп’ютерну техніку, 

підключену до Інтернету, відсотків до загальної кількості 

таких закладів* 

МОН 

36. 
Питома вага дітей, охоплених позашкільною освітою, 

відсотків до загальної кількості дітей шкільного віку 
МОН 

Соціальний захист та безпека 

41. 

Питома вага дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які виховуються у сімейних формах виховання у 

загальній кількості дітей даної категорії, відсотків 

Мінсоц-

політики 

42. 
Кількість кримінальних правопорушень, вчинених проти 

життя та здоров’я особи, на 10 тис. осіб населення, одиниць 
Держстат 

Раціональне природокористування та якість довкілля 

43. 

Обсяги викидів забруднюючих речовин від стаціонарних 

джерел на 1 млрд. гривень валового регіонального продукту, 

тис. тонн 

Мінекоенерго 

44. 

Частка населених пунктів, у яких впроваджено роздільне 

збирання твердих побутових відходів, у загальній кількості 

населених пунктів регіону, відсотків 

Мінрегіон 

Примітка: авторська розробка на основі [2;3] 
 

Алгоритм дослідження регулювання соціально-економічної 

активності на регіональному ринку туристичних послуг складається з 

3-х етапів: організаційний, дослідницько-аналітичний та 

конструктивно-пропозиційний. На третьому етапі (конструктивно-

пропозиційний) обґрунтовується врахування досвіду транскордонних 

регіонів щодо розвитку РТП. Для цього ми використали методи 

аналізу та опису, метод інформаційного забезпечення. Також 

дослідили ряд стратегій та програм розвитку РТП  Волинської області, 

де обґрунтували механізм регулювання конкуренції на  РРТП.  
 

Список використаних джерел: 1. Волощук Р. В. Підходи до нормування 

економічних показників. Індуктивне моделювання складних систем. Київ. 

МННЦ ІТС НАН та МОН України, 2009. Вип. 1. С. 17–25. 2. Нормативно–

правові акти України з питань туризму: Збірник законодавчих та нормативних 

актів (станом на 1 червня 2004 року).Упоряд. М.І.Камлик. Київ: 

Атака,2004.464 с. 3. Офіційна інтернет-сторінка Державної служби статистики 

України. URL : http:// www.ukrstat.gov.ua    
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МЕЗОРАЙОНУ ЗАКАВКАЗЗЯ 

 
У роботі проведений порівняльно-географічний аналіз рекреаційних 

ресурсів країн Закавказзя в розрізі територіальних комплексів 

відпочинку й туризму. Показано можливості використання рекреаційних 

ресурсів регіону для розвитку туризму з урахуванням сучасних змін у 

структурі туристського попиту та пропозиції на ринку міжнародних 

туристських послуг. Виявлено основні напрямки підвищення 

ефективності використання рекреаційних ресурсів країн Закавказзя в 

туризмі. 

Ключові слова: мезорайон Закавказзя, рекреаційні ресурси, туризм, 

рекреація, туристичні ресурси. 

 
We conducted a comparative geographical analysis of recreational 

resources of Transcaucasia countries in the context of territorial complexes of 

recreation and tourism. The possibilities of the use of regional recreational 

resources for international tourism, taking into account recent changes in the 

structure of tourist demand and supply in the international market of tourist 

services are shown. The main directions of improving the efficiency of the use 

of recreational resources of Transcaucasia countries in tourism are revealed. 

Key words: mesoregion of Transcaucasia, recreational resources, tourism, 

recreation, tourism resources. 

 

Всесвітня туристична організація (англ. World Tourism 

Organization, UNWTO) використовує наступний розподіл світу на 

туристично-рекреаційні регіони: Африка, Америка, Азія й 

Тихоокеанський регіон, Європа, Близький Схід. Усі регіони, окрім 

Близького Сходу, поділяються на менші таксономічні одиниці: 

субрегіони (мезорегіони), які об’єднують відповідні держави [5]. 

Більш детальну класифікацію розробив Бейдик О. О. При 

рекреаційно-туристичному районуванні світу він виділяє 

чотириступеневу систему рекреаційних одиниць: макрорайони, 

мезорайони, підрайони, мікрорайони. При цьому Закавказзя відповідає 

таксономічному рівню мезорайону, який входить в Азійський 

макрорайон та складається з підрайонів Азербайджан, Вірменія, Грузія 

[7]. 
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Загальна площа мезорайону 185 943 кв. км. Населення понад 16 

млн. Розташування: приморсько-внутрішньоматерикове. Вихід до 

моря: на сході до Чорного моря, на заході – до Каспійського. 

Протяжність берегової лінії: всього – 1023 км [9].  

Основою рекреаційних ресурсів даного регіону є м'який клімат, 

гірський рельєф, мінеральні води (на території розвідано близько 500 

мінеральних джерел і понад 100 покладів лікувальних пелоїдів), 

екскурсійно-туристські об'єкти.  

Рекреаційний підрайон Вірменія – вирізняється насиченістю 

історико-культурних та бальнеологічних рекреаційних ресурсів. Це, по 

перше, перше у світі християнська держава й одна із самих ранніх на 

Землі країн взагалі. По кількості пам'ятників історії й культури ця 

країна може вважатися однієї із самих цікавих у Старому Світі. У 

підрайоні величезна кількість старовинних церков. Основні визначні 

пам'ятки Вірменії перебувають на околицях Єревана – одного з 

найдавніших міст миру, хоча також розповсюджені і по всій території 

країни. А по кількості музейних експозицій Єреван здатний 

посперечатися з будь-якою столицею світу [1]. 

Якщо кліматичні рекреаційні ресурси мезорайону Закавказзя 

розподілені рівномірно по підрайонах, то бальнеологічні зосереджені 

переважно у рекреаційному підрайоні Вірменія: на території 

республіки розвідано близько 300 мінеральних джерел і понад 100 

покладів лікувальних пелоїдів. Серед них термальні та холодні 

вуглекислі залізисті гідрокарбонатно-хлоридні натрієво-кальцієві 

мінеральні води з мікроелементами бром, йод, бор. Бальнеологічні та 

пелоїдні ресурси Вірменії використовуються на відомих 

бальнеокліматичних курортах: Арзни та Анкаван [10]. 

 У Вірменії сприятливі умови для розвитку альпінізму. Особливо 

популярні в туристів райони гір Ельбрус і Казбек. У підніжжя 

Кавказьких гір розташовані найбільш відомі туристичні бази, що є 

одночасно й центрами гірськолижного спорту [1]. 

Чимало й природних визначних пам'яток. Це Рицинский, 

Кавказький, Хостинский, Закатальский та ін. заповідники. По території 

підрайону проходять багато пішохідних туристичних маршрутів. У 

ряді районів можна займатися водними видами спорту [10].  

Рекреаційний підрайон Азербайджан через складність рельєфу має 

специфіку туристично-рекреаційного використання через 

важкодоступність багатьох атракцій, якими є, в тому числі, залишки 

оборонних стін й укріплень. Найбільш відоме з них, Дербентське 

укріплення [2]. 
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Природні рекреаційні ресурси підрайону використовуються на 

бальнеологічних та кліматичних курортах. Істису – бальнеологічний і 

гірськокліматичний курорт. Розташований у північно-західній частині 

Карабаського нагір'я, на висоті 2200 м, на правом бережу р. Тертер 

(правий приплив Кури), у глибокій ущелині з багатою альпійською 

рослинністю. Особливості клімату Істису зв'язані, з одного боку, з 

висотної поясностью, з іншого боку розташуванням його в 

субтропічній зоні й захищеністю від сильних вітрів горами. Характерні 

чисте, прозоре гірське повітря й висока інтенсивність сонячної радіації 

[3]. Поряд із кліматом (який використовується для аерогеліотерапії), 

до основних природних лікувальних факторів відносяться термальні та 

холодні мінеральні води декількох груп джерел. По складу ці води 

відносяться до вуглекислих гідрокарбонатних та хлоридно-сульфатних 

кальцієво-натрієвих з мінералізацією від 5,7 до 7 г/л [4].  

Кала-алти – бальнеокліматичний курорт, який розташований на 

північно-східному схилі Великого Кавказу (на висоті 600-700 м) з 

м'яким кліматом. Основним природним лікувальним фактором поряд 

зі сприятливим кліматом, який використовується для кліматотерапії, є 

гідрокарбонатні кальцієво-натрієво-магнієві води, що містять органічні 

речовини нафтового походження, з мінералізацією 0,9 г/л [3]. 

Нафталан – бальнеологічний курорт розташований у північних 

передгір'ях Малого Кавказу, на висоті 400 м, у долині р. Нафталан. 

Клімат субтропічний, з м'якою зимою і дуже теплим сухим і сонячним 

летом. Завдяки розташуванню курорту в улоговині сильні вітри рідкі. 

Основний природний лікувальний фактор – нафталан, що добувають зі 

свердловин, розташованих на березі р. Нафталан [4].  

На даний момент найкраще розвинута туристично-рекреаційна 

галузь у підрайоні Грузія. Використовуються, в першу чергу 

кліматичні рекреаційні ресурси та історико-культурні туристичні 

ресурси. Територія підрайону має унікальні природні умови – гірські 

вершини з вічними снігами й поряд тепле чорноморське узбережжя, 

карстові печери, гірські ріки й водоспади, реліктові ліси з ендемічною 

флорою та фауною, а також пам'ятники матеріальної культури, 

унікальні археологічні знахідки. У Грузії створені численні курорти 

різного профілю: бальнеологічні, пелоїдотерапевтичні, кліматичні. 

Сьогодні в Грузії функціонують кілька курортних об'єктів у Боржомі, 

Цхалтубо, Бакуріані, Кобулеті й Уреки [6]. 

Боржомі – бальнеологічний і гірськокліматичний курорт Грузії. 

Найважливіший природний лікувальний фактор його знамениті 

вуглекислі гідрокарбонатні води. Гагри – приморський кліматичний і 

бальнеопелоїдологічний курорт Грузії. На території розвідані запаси 
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сапропелевого й торф'яного пелоїдів. Курорт також знаменитий 

постійним атмосферним тиском, помірними температурами влітку й 

м'якою зимою [11]. 

Наявність значної кількості історико-культурних пам’яток, 

компактних поселень різних етнічних груп та місць, пов’язаних з 

життям та діяльністю видатних особистостей, також сприяє зростанню 

пізнавального інтересу та збільшують рекреаційні можливості регіону. 

Але, незважаючи на значний розвиток курортного господарства й 

туризму, можливості рекреаційного потенціалу всього мезорайону 

Закавказзя використаються не повністю. Це пов'язане з рядом причин. 

Нерідко санітарний стан узбережжя буває критичним і тимчасово 

доводитися закривати пляжі. На Чорноморському узбережжі іноді 

відзначаються ураганні вітри та паводки. Ще більшою мірою 

негативно позначається нестабільність політичної обстановки й 

міжнаціональні конфлікти у мезорайоні, які підігріваються та багато з 

яких були створені сучасним керівництвом Російської Федерації. 

У перспективі, мезорайон Закавказзя може значно збільшити 

прийом рекреантів та туристів. Це дозволить перетворити рекреаційне 

господарство в одну з основних галузей економіки.  
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Cтратегия развития туризма в Грузии. URL: https://vsemirnyjbank.org/  

 

  

http://www.geograf.com.ua/geoinfocentre/
https://vsemirnyjbank.org/


76 

 
УДК 338.48:908 (48) 

Ю.С. Кушнірук, к.геогр.н., доцент, 

О.Ю. Євсович, студентка 4 курсу спеціальності "Туризм" 

Національний університет водного господарства та 

природокористування  

 

ОСОБЛИВОСТІ ГІРСЬКОЛИЖНОГО ТУРИЗМУ В 

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНОМУ СУБРЕГІОНІ СКАНДИНАВІЯ 

 
Розглянуто особливості й чинники розвитку туризму в країнах 

Північної Європи. Показано роль і місце туризму в економіці країн. 

Охарактеризовано основні туристичні центри розвитку лижного туризму 
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The features of tourism development are considered in the Nordic 

countries. The role and place of tourism in the economy. Factors of the tourism 

development in Northern Europe is defined. Basic tourist centers are described 

of ski tourism development in order to increase the efficiency of using the 

tourism and recreation potential of the area are considered. 
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На початку ІІІ тисячоліття серед видів туристично-рекреаційної 

діяльності все більшої актуальності набуває спортивний та 

екстремальний туризм [5]. З початку 1930-х рр. відкрилася нова ера в 

розвитку гірськолижного спорту – він стає популярним видом 

масового відпочинку та стає основою окремого виду елементарного 

рекреаційного заняття (ЕРЗ) – гірськолижний туризм [1]. 

Стрімкий розвиток туризму, організація масового відпочинку 

гірськолижників, забезпечення необхідного при цьому комфорту 

привели до створення в ряді розвинених країн цілої індустрії зимового 

відпочинку, що зайняла провідні позиції в економіці [9]. 

Історико-географічний субрегіон Скандинавія має особливе місце в 

галузі гірськолижного туризму. Цей регіон включає Фінляндію, 

Швецію, Норвегію та Данію [6].   

У Фінляндії більше 120 гірськолижних курортів. На всіх цих 

курортах готовлять траси й для рівнинних лиж. У Куопіо працює 

єдина у світі школа, де всіх бажаючих вчать стрибати з трампліна. Пік 

лижного сезону у Фінляндії доводиться на лютий-квітень, а на 
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більшості лапландських курортів, де використовуються снігові 

гармати, сезон триває з жовтня по травень [4]. 

Салла – центр для сімейного відпочинку в будь-який час року. 

Атракціями є сопки, ріки, озера, дика природа. Для гірськолижників на 

сопці Салла відкриті 10 спусків різного профілю, 6 підйомників, 

прокат спортінвентарю й лижна школа. Щорічно готуються й 110 км 

траси для катання на бігових лижах. Ресторани, магазини, критий 

спортивний зал, готелі й сервісні служби розташовані компактно [8]. 

 Саллатунтурі має 10 гірськолижних спусків різного ступеня 

складності, 110 км підготовлених маршрутів рівнинної лижні. 

Курорт Суомутунтурі розташований поруч із полярним колом, 

спуски одні із кращих для снуобордингу. Розгалужена мережа лижних 

трас прокладена по різноманітних ландшафтах [4].  

У Ювяскюля два лижних центри: "Лааявуорі" зі спеціальними 

схилами для дитячого катання й "Рийхи-вуорі", де є складні спуски. 

Куопіо одне із кращих у країні місць для бігових лижників та 

ковзанярів (сезон ковзанів починається наприкінці січня). Недалеко від 

нього перебувають місця для сноубордингу: центри "Касурила", 

"Мааринваара", "Рямяккя", і для гірськолижників курорт "Тахко" 

(кращі в Східній Фінляндії схили) [8]. 

Нурмес, Вуокаті, Колі підходить для бігових лиж та для всіх видів 

зимового спорту, включаючи снігоступінг. Рука курорт не менш 

різнобічний, але 450 кілометрів рівнинних трас, прокладених по 

пересіченій місцевості й придатних для ковзанярського ходу головна 

дестинація. Ісосюєте курорт, де тут є освітлена траса для бігових лиж. 

Всі підготовлені траси становлять 120 кілометрів, дві третини 

маршруту  порівняно легкі. Пюхя різнобічний курорт, у тому числі для 

сноубордингу. Рівнинних лижників він залучає тим, що його траси 

з'єднуються із трасами сусіднього Лоусто й разом становлять 150 

кілометрів. У Саариселькя місця кращі для проведення багатоденних 

лижних походів з ночівлями в спеціально обладнаних хатинках (їх 

більше 30). Леви гірськолижний курорт з котеджами, від порогів яких 

починається лижня, траси всіх квітів, рівнинні в основному для 

класики. Юлляса має 250 кілометрів підготовлених всюдиходом трас, 

які в поєднанні з Муоніо й Хета має безперервні траси більше 1000 

кілометрів.  

Шведські гірськолижні курорти популярні в європейців завдяки 

якісним характеристикам трас, відмінним кліматичним умовам і 

невисоким цінам. Лижний сезон тут триває з кінця грудня до середини 

травня. 
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Оре найвідоміший з гірськолижних курортів Швеції, тут 

неодноразово проводилися зимові змагання на кубок світу. Курорт Оре 

розкинувся в підніжжя лісистих гір, найвищої з яких є Орескутан 

(Еreskutan) – 1429 м над рівнем моря. По вертикалі схили умовно 

розділені на дві зони – низькими, покритими деревами, частина й 

високу, розташовану вище лінії лісу. Лижний сезон в Оре триває з  

листопада по травень, коли працюють більшість підйомників [2].  

Селен популярний гірськолижний курорт у центральній Швеції, що 

має також прекрасні можливості для катання на бігових лижах. Весь 

курорт називається "Село Селен" і ділитися на кілька районів, 

найбільші з яких Линдвален-Хегфьєлет і Тандодален-Хундфьєлет.  

Район Линдвален найбільший з районів Селен. Тут є продовольчий 

магазин, кілька ресторанів і барів, спортивні магазини. Весь район 

Линдвален розділений на різні села, які відрізняються по 

комфортності. Всі вони перебувають недалеко від підйомників [2]. 

Тандодален – район, який має також різні додаткові ЕРЗ. Тут є 

кілька магазинів, кафе, ресторанів на будь-який смак, готель, що 

перебуває прямо біля витягів, а також апартаменти й котеджі. 

Гірськолижні курорти Норвегії, на батьківщині гірськолижного 

спорту, відрізняються стабільним сніжним покривом, тривалим 

сезоном катання, гарною підготовленістю трас тощо. 

Основні гірськолижні центри Норвегії перебувають на півдні – це 

олімпійський Ліллехаммер, а також Гейло та Хемседал, із сезоном 

катання з початку листопада до початку травня [3]. 

Ліллехаммер розташований в 300 км від Осло, траси в 15 км від 

міста. В цьому гірськолижному центрі проходили етапи чемпіонатів 

світу з класичних гірськолижних дисциплін: спеціального слалому, 

слалому-гіганту та швидкісного спуску (в роки, коли ще не існувало 

фрістайлу, слалому-супергіганту тощо). Саме тут легендарний 

французький гірськолижник Жан Клод Кіллі став 3-кратним 

чемпіоном зі всіх дисциплін побивши рекорд не менш легендарного 

Тоні Зайлера. 

Гейло в 240 км від Осло перебуває на висотах 850-1178 м недалеко 

від знаменитих фіордів. Траси розташовані на схилах з обох сторін 

долини, локація компактна й підходить для сімейного туризму [3]. 

Хемседал в 220 км від Осло, місце проведення етапів Кубка миру з 

гігантського слалому. Є траси і для новачків і для професіоналів, а 

траси для сноубордингу одні із кращих. 

У більшості регіонів Данії висота горбів і височин не перевищує 

ста метрів, але, проте, ви можете проїхатися з не дуже крутих схилів. 
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Наприклад, в Силкеборге, є штучний лижний трек, де спускатись зі 

схилів можна круглий рік. Там також обладнані підйомники.  

У Данії є лижний центр DanParcs розташований в Рануме, а 

північніше знаходиться центр Gjern glegene. Ще один дуже 

популярний лижний курорт Hedelands Ski Centre розташовується в 

одному з передмість Копенгагена, Родовре. Там можна не тільки 

покататися на лижах, але також пограти в хокей, прокотитися на 

ковзанах тощо [9]. 

В 2015 році був створений критий гірськолижний центр в місті 

Рандерс "Skidome Denmark". Він побудований у вигляді гексаедра з 

трьох мостів, які перетинаються під рівними кутами. Skidome Denmark 

зможе приймати 3 тис. рекреантів щодня. Кожний спуск обладнано 

індивідуальним канатним підйомником, а в центрі конструкції є ліфти 

і ескалатори для переміщення з одного рівня на інший. Маючи 

декілька схилів різної крутизни, комплекс зможе запропонувати 4 

критих спуску і 2 траси під відкритим небом загальною протяжністю 3 

кілометра. В комплексі є також фристайл-траси для скейтбординга [1].  

У висновку потрібно відмітити, що Скандинавські країни є одними 

з перспективних щодо розвитку гірськолижного та культурно-

пізнавального туризму. Цьому сприяє безліч курортних зон і міст-

курортів, таких як Копенгаген, Хельсингер, Борнхольм у Данії; Осло, 

Хемседал у Норвегії; Хельсінкі, Турку, Котка у Фінляндії; Стокгольм, 

Оре у Швеції [7]. 
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Розвиток туризму на території Німеччини визначається 

географічним положенням та історико-соціальними чинниками. 

Географічне положення визначає кліматичні умови ФРН, які є 

сприятливими для європейського рекреанта та досить різноманітними. 

Основні види туризму Німеччини це: бальнеологічний, 

таласотерапія, агротуризм, відпочинок на озерах, подієвий та діловий 

туризм, гірськолижний, річкові круїзи тощо. 

Туризм, який використовує морський клімат, називається 

таласотерапією [3] і використовує Балтійське узбережжя Німеччини. 

Здоровий клімат, мальовничі ландшафти, відмінні пляжі й гостинність 

– головні складові успіху Балтійського узбережжя Німеччини в 

туристів. На узбережжя створені всі умови для занять водними видами 

спорту, є також і чудові можливості для лікування й оздоровлення. 

Крім таласотерапії й лікувальних пелоїдів тут пропонують унікальні 

процедури з використанням місцевих засобів на основі мінералів – 

крейдових покладів острова Рюген [2].  

Лікувально-оздоровчий вид туризму більшою мірою представлений 

відомими на увесь світ бальнеологічними курортами.  

Серед кліматичних курортів переважають гірські й лісові 

(Кведлинбург, Оберхоф, Фюсен), і приморські (Вангероге, Дамі, 

Травемюнде, Хайлигенхафен, Фленсбург). Щорічно курорти 

Німеччини приймають понад 1 млн. чоловік. Профілактичні й 

реабілітаційні програми, пропоновані німецькими кліматичними й 
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бальнеологічними центрами, користуються попитом у жителів 

Франції, Бельгії, Люксембургу, США, Канади й Росії [4]. 

Також серед видів туризму, які використовують природні 

рекреаційні ресурси у Німеччині популярний відпочинок на озерах. 

Найбільш відоме Боденське озеро із загальною площею 538 кв. км. 

Більша частина цього озера належить Німеччині, іншу частину ділять 

між собою Австрія й Швейцарія.  

Однак Німеччина багата й маленькими озерами, які пропонують не 

менш якісний відпочинок. Озеро Кенігзеє відрізняється смарагдово-

зеленим кольором води. Ландшафт його берегів нагадує узбережжя 

скандинавських фіордів. Озеро Хімзеє цікаве своїми островами. На 

одному з них  стоїть один із замків легендарного Людвіга ІІ, 

останнього короля Баварії. Шварцвальд відомий озером Титізеє 

розташованим в одному із найгарніших місць Німеччини. Озера 

Тюрінгії Hohenwerte, Bleіloch настільки великі, що їх часто називають 

"Морем Тюрінгії". У Нижній Саксонії озеро Steіnhuder Meer нагадує 

своїм розміром море й пропонує всі варіанти відпочинку [5].  

Не менш популярний й гірськолижний туризм. Німеччина володіє 

гірськолижними курортами в Німецьких Альпах. Кращий час для 

поїздок у Німеччину, а особливо, у гірську частину країни у час 

святкування Різдва й Нового року, тому що воно тут проходить дуже 

масштабно. Сезон гірськолижного відпочинку починається в 

Німеччині приблизно із грудня й триває в середньому до початку 

квітня. 

Для аматорів активного відпочинку тут представлені прекрасно 

підготовлені гірськолижні траси з різною категорією складності: від 

безпечних спусків, що підходять для тих, хто вперше вирішив встати 

на гірські лижі, до складних трас, які здатні захопити самих запеклих 

екстремалів.  

У Німеччині налічується кілька сотень курортних місць і лижних 

центрів, де можна відпочити й покататися на гірських лижах. Але до 

найбільш популярних гірськолижних курортів, відносяться Гармиш-

Партенкирхен, Берхтесгаден і Оберстдорф [6]. Кожний із цих 

гірськолижних курортів характеризується значними перепадами висот, 

висококласними трасами міжнародного рівня й бездоганною 

сервісною інфраструктурою. Високий рівень сервісу й доглянутість  

особлива риса німецьких курортів. 

Особливий вид туризму Німеччини – річкові круїзи. Це чудова 

можливість не тільки глянути по-новому на вже знайомі більші міста, 

але й відкрити для себе численні маленькі села й стародавні замки 

Німеччини. 
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Круїзні суда в комфортності не уступають гарним готелям, 

пропонуючи багату й різноманітну кухню й цікаві розважальні 

програми й, незважаючи на те, що подорожі організуються на 

кораблях різного класу, сервіс на них однаково надійний. Захоплюючі 

подорожі проходять по Рейну, Мозелю, Ельбі й Майну і включають 

також екскурсії, які дозволять проводять під час стоянок [7]. 

Популярний також сільський туризм. В Німеччини він має 

особливу організацію розміщення туристів у сільській місцевості. У 

цілому туристи воліють жити й харчуватися безпосередньо в 

хазяйських будинках, а будівництво нових котеджів у сільських 

районах не дуже практикується. У Німеччині розповсюджений 

фермерський туризм. 

Багато туристів, особливо уродженці південних федеральних 

земель, мають багаторічний досвід відпочинку на фермах. Для німців 

типові наступні форми організації дозвілля: допомога хазяям по 

господарству; догляд за тваринами; проведення пікніків; риболовля.  

У країні високий рівень розвитку сільського туризму не повсюдний 

і характерний переважно для західних і південних земель (Північний 

Рейн-Вестфалія, Баден-Вюртемберг, Баварія й ін.). У цілому 

закономірність така, що сільський туризм представлений у найбільш 

розвинених й багатих районах. Федеральні землі, які входили раніше 

до складу НДР, у цей час тільки починають поступово переймати 

досвід організації сільського туризму, усвідомлюючи гостру 

необхідність підйому економіки депресивних аграрних районів [7]. 

Сільський туризм дуже тісно пов'язаний із подієвим туризмом. Так, 

у Німеччині існує безліч народних свят і фольклорних фестивалів, 

регулярно проводяться сільські ярмарки. Німеччина входить до числа 

країн, які першими в Європі почали просувати даний напрямок 

туризму.  

Подієвий туризм сполучає у собі традиційний відпочинок і участь у 

самих видовищних заходах планети, серед яких, наприклад, перегони 

Формула-1 і футбол, чемпіонати по різних видах спорту й Олімпіади, 

шоу й концерти зірок зі світовим ім'ям, карнавали й фестивалі, 

конкурси краси й покази мод, художні й ділові виставки тощо. 

Найбільш помітні події Німеччини: Бременський карнавал, 

міжнародний кінофестиваль у Берліні, Свято Музики в Берліні, Свято 

світла в Берліні, Octoberfest (пивний фестиваль) [2]. 

Інша справа – діловий туризм, це самий дохідний і динамічний у 

своєму розвитку сегмент світового туристичного ринку. 

На європейському ринку ділового туризму лідирує саме Німеччина. 

Вона посідає перше місце по числу проведених ділових заходів, 
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кількості міжнародних прибуттів бізнес-туристів і участі німців у 

ділових поїздках за рубіж [1].  

У структурі ринку ділового туризму в Німеччині виділяють два 

основних сегменти: індивідуальні поїздки й відвідування виставок і 

ярмарків. У цілому вони становлять 83% всіх поїздок з діловими 

цілями. Головні напрями індивідуальних бізнес-поїздок у Німеччині: 

Берлін, Мюнхен, Гамбург, Франкфурт-на-Майні, Кельн і Ганновер.  

Німеччина лідирує у світі по числу виставок і торговельних 

ярмарків, і так само по кількості їхніх учасників. Поїздки на виставки і 

ярмарки становлять 19% всіх бізнес-подорожей у країні, тоді як у 

цілому по Західній Європі цей сегмент ринку ділового туризму не 

перевищує 6%. З 33 найбільших виставочних центрів світу 9 

розташовані в містах Німеччини. Найбільший виставочний центр світу 

перебуває в Ганновері (Messegelande Hanover), його площа становить 

495 255 кв. м [7]. 

Німеччина посідає четверте місце у світі по числу проведених 

конгресів і конференцій. Поїздки для участі в цих заходах становлять 

15% всіх ділових подорожей у країні: 93% з них проводяться в 

готелях, 4% у спеціалізованих місцях (аеропортах великих міст), 3% у 

наукових закладах [4]. 

Можна зробити висновок, що Німеччина стає усе більше 

популярним туристичним напрямком.  
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БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ АВСТРІЇ 

 
У статті досліджено рекреаційно-туристичний потенціал Австрії. 

Досліджуються сучасні особливості розвитку туризму в Австрії. 

Проаналізовано основні показники туристичної сфери країни. 

Розглядаються особливості санаторно-курортних організацій, що 

підвищують їх затребуваність у туристів і відпочиваючих. 
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The article is devoted to the development of recreational and tourist 
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development of tourism in Austria. The main indicators of the country's 

tourism sector are analysed. Discusses the features of sanatorium organizations 

increasing their demand among tourists and holidaymakers. 
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Найбільш поширений напрям рекреаційної діяльності згідно 

класифікації за головним мотивом рекреації – лікувально-оздоровчий. 

В цьому типі рекреації особливо важливий вид – бальнеологія [1]. 

Бальнеологія (від лат. balneum – зціляти біль) – наука про лікування та 

оздоровлення за допомогою внутрішнього та зовнішнього 

застосування мінеральних та термальних вод [1]. Лікувальними 

мінеральними водами називаються природні води, які містять в 

підвищених концентраціях ті чи інші мінеральні (рідше органічні) 

компоненти і гази і (або) мають фізичні особливі властивості 

(радіоактивність, реакція середовища та ін.). Завдяки цьому ці води 

мають на організм людини лікувальну дію в тій чи іншій мірі, яка 

відрізняється від дії прісної води [1]. 

На території Австрії висока концентрація покладів мінеральних 

вод, які здавна інтенсивно використовуються у бальнеології. Так як 

присутні мінеральні води різного складу за аніонами та катіонами, то й 

бальнеотерапевтичні курорти Австрії мають різну спеціалізацію. 

Бальнеологічний курорт Бад-Ишль розташований у центрі 

"Озерного краю" – курортної місцевості Зальцкаммергут. Як курорт 

існує з 1823 року. Уже тоді місцеві лікувальні бруди й мінеральні 
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джерела успішно застосовувалися для лікування ревматизму й 

захворювань дихальних шляхів. Також серед показів – захворювання 

внутрішніх органів, жіночі й дитячі хвороби, серцево-судинні 

захворювання [2]. 

Бальнеологічний курорт Бад-Халл має на своїй території 

одинадцять джерел, чиї води насичені йодом (до 50 мг на 1 кг води), 

виявлений бром і велика кількість активних речовин. 

Спеціалізація місцевих санаторіїв – атеросклероз, варикозні 

розширення вен (і інші судинні хвороби), хронічні хвороби дихальних 

шляхів і запальні процеси, артрози, артрити, хвороби очей і гіпотонія, 

а також реабілітація після паралічів. Крім того, ефектом лікування є 

поліпшення обміну речовин і роботи гормональних центрів [2]. 

На території бальнеологічного курорту Блюмау розташовані три 

лікувальних джерела, що носять імена біблійних волхвів: "Каспар", 

"Мельхіор" і "Бальтазар". Мінеральні води термальні, насичені 

гідрокарбонатом і натрієм. У місті безліч готелів і пансіонатів. 

Спеціалізація – реконвалесценція, загальне відновлення здоров'я й 

підвищення резистентності організму. 

Бад-Лойперсдорф. Мінеральні води й бруди Бад-Лойперсдорфа 

багаті сіркою. Це один із самих популярних курортів свого напрямку, 

особливо ще й тому, що головними своїми клієнтами місцеві 

пансіонати вважають дітей і людей похилого віку.  

Спеціалізація – хронічний поліартрит, хвороба Бєхтєрєва, артрози, 

ревматизм, неврози, захворювання м'язів, порушення периферичної 

системи кровообігу, нервове виснаження й реабілітація після операцій 

і травм (реконвалесценція). Крім того, такі води сприяють зменшенню 

ваги й мають позитивний косметичний ефект для шкіри [3]. 

Курорт Баден розташований недалеко від Відня, на краю 

Панонської низовини. Цілющі властивості місцевої води були відомі 

ще з часів древніх римлян, які утримували ці землі як провінцію, і дали 

їй назву "Aquae". Популярним культурним центром Баден став у часи 

царювання Фрідріха ІІІ, який в 1804-834 р. призначив містечко своєю 

літньою резиденцією [3]. 

Основні бальнеологічні ресурси Бадена – сірчисті джерела. На них 

розташовані міські терми, що перетворилися за останнім часом у 

оздоровчий комплекс.  

У Бадені в медичних цілях застосовуються води 14 сірчаних 

джерел з температурою води 30-36° С, які в день дають біля чотирьох 

мільйонів літрів сірчаної води, що містить кальцій, натрій, магній, 

сульфати і хлориди. 
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Протягом  тисячорічь бальнео-сірчана терапія успішно 

застосовувалася при лікуванні ревматичних захворювань, хвороб 

опорно-рухового апарату. Сірчані води використаються також у 

відбудовній терапії пацієнтів, що одержали спортивні травми або 

ушкодження при нещасних випадках, і, крім того, для відновлення 

організму після ортопедичних операцій і для профілактичних цілей. 

Через шкіру й слизуваті оболонки сірчані термальні води проникають 

в організм людини. Вони впливають на різні процеси обміну речовин в 

організмі й у такий спосіб впливають на стан усього організму. По 

давній баденській традиції пацієнти приймають лікувальні процедури 

в загальних басейнах, наповнених сірчаною термальною водою. 

Застосовується субаквальна терапія й гідромасаж: у воді рухливість 

людини збільшується, за рахунок чого ефективність лікувальних 

масажів зростає вдвічі. Тривалі сіркові ванни інтенсифікують обмін 

речовин. При застосуванні підводного масажу та інших активних форм 

екзобальнеотерапії насиченими сірководнем водами швидко йде 

процес зменшення зайвої ваги [4]. 

Спеціалізація – ревматичні захворювання, дегенеративні 

захворювання хребта й суглобів, артрози, реабілітаційне лікування, 

загальне відновлення, оздоровчі тренування. 

Курорт Бад-Кляйнкиркхайм має термальний комплекс "Ремербад", 

який пропонує систему відкритих і закритих басейнів. У найстаршому 

термальному комплексі Бад-Кляйнкирхайма – терми Святої Катерини.  

Вода в місцевих джерелах насичена різними мінеральними солями, 

а також містить незначну кількість радону. У сполученні із цілющим 

гірським кліматом це допомагає виліковувати захворювання суглобів і 

сполучних тканин. Крім того, курорт спеціалізується на підвищенні 

імунітету до інфекційних захворювань і профілактики й лікуванні 

порушень кровообігу [5]. 

Курортне місто Вармбад-Філлах перебуває в безпосередній 

близькості від знаменитих каринтийських озер.  

Мінеральна вода Вармбада містить натрій, калій, кальцій і магній. 

Вона стимулює кровообіг, процеси обміну речовин і відбудовні 

процеси. 

Спеціалізація курорту – реабілітація, у тому числі спортивна. 

Сприяє лікуванню стресу й хронічної слабості, мускульної атрофії 

після операцій. Також тут лікують больові синдроми м'язів і суглобів. 

У долині Гастайнерталь розташовані два лікувальних курорти – 

Бадгаcтайн і Бад-Хофгаcтайн.  

Термальні джерела цих курортів діляться на два типи: радонові й 

насичені глауберовою сіллю. Глауберова сіль має властивості м'якого 
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діуретика, а також допомагає при ожиріннях, гастритах і дисфункціях 

товстого кишківника. Радон поліпшує діяльність залоз і кровообіг, 

підсилює регенерацію клітин і захисні процеси. Радон також перебуває 

в радонових штольнях – природних печерах, що перебувають на 

околицях Бадену [6] . 

Спеціалізація – респіраторні захворювання, невралгія, алергійні й 

шкірні захворювання, знижений імунітет, гіпертонія й інші порушення 

циркуляції крові, гінекологія, урологія, порушення потенції, а також 

реконвалесценція. 

У висновку потрібно відмітити, що концентрація мінеральних 

покладів на території Австрії утворена завдяки гірським масивам. 

Приблизно три чверті території Австрії займають гори і тільки 7% 

рівнини. Країна є частиною системи складчастих гір Альп. Близько 

двох третин її площі зайнято горами Східних Альп [7]. Так, як і на 

території України найбільша концентрація лікувальних мінеральних 

вод в Прикарпатті, Карпатах та Закарпатті. Але існує великий контраст 

між використанням аналогічних рекреаційних бальнеотерапевтичних 

ресурсів в Австрії і в Україні. На відміну від України, де використання 

рекреаційного потенціалу в середньому не досягає й 20%, то в Австрії 

використання цього рекреаційного потенціалу досягає максимуму при 

дотриманні рекреаційного навантаження та збалансованому і 

раціональному природокористуванні. 

Висока концентрація та інтенсивне використання бальнеологічних 

оздоровчо-лікувальних рекреаційних ресурсів робить туристично-

рекреаційну галузь Австрії однією з найбільш популярних у 

мезорегіоні Західна Європа.  
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Рекреаційні ресурси, які можуть використовуватись в санаторно-

курортному господарстві включають кліматичні фактори, 

фітотерапевтичні та інші біологічні ресурси, мінеральні води і пелоїди 

тощо. Залежно від виду лікувальних рекреаційних ресурсів 

визначається метод санаторно-курортного лікування [4]. 

Використання кліматичних рекреаційних ресурсів на території 

Республіки Білорусь визначається географічним положенням країни та 

наявністю особливого мікроклімату, який пов'язаний з високим рівнем 

лісистості території та великою кількістю водних об'єктів [1].  

Кліматолікування в Білорусії можна застосовувати як у літній 

(купання, повітряні й сонячні ванни й ін.), так і в зимовий період 

(прогулянки, зимові спортивно-оздоровчі заходи). Найбільш 

комфортний сезон для кліматолкування з травня по вересень. В осінній 

і весняний періоди нестійка погода обмежує можливості лікувального 

використання кліматичних факторів [2]. 

На території Білорусії має у своєму розпорядженні значні запаси 

різноманітних по складу й властивостям мінеральних вод. Налічується 

понад 200 локацій із джерелами мінеральних вод. Найбільше число 

родовищ в Мінській і Гомельській областях, середній рівень 

забезпеченості ресурсами мінеральних вод відзначається у Вітебській і 

Могилевській, відносно низька забезпеченість у Гродненській і 
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Брестській областях. Варто враховувати наявність певних обмежень 

освоєння й використання цього виду ресурсів в радіаційно 

забруднених районах Гомельської й Могилевської областей після 

аварії на ЧАЕС. 

Мінеральні води поширені на глибинах переважно від 50 до 450 м. 

Мають мінералізацію від 1,7 до 485 г/л, переважно холодні (від 10 °С 

до 15 °С), за винятком глибинних вод і розсолів, виявлених у 

Прип'ятському прогині [3]. 

Виходячи з хімічного складу й властивостей мінеральні води 

Білорусі поділяються на кілька груп. 

Найбільше широко в Білорусії поширені мінеральні води без 

специфічних компонентів і властивостей, вони використовуються для 

профілактики й лікування хвороб шлунково-кишкового тракту, 

периферичної нервової системи, серцево-судинних захворювань.  

Серед них [3]:  

‒  хлоридно-гідрокарбонатні (основні родовища сконцентровані в 

Гомельській області), використовуються у санаторно-курортних 

установах "Сосни", "Полісся"; 

‒  сульфатні та хлоридно-сульфатні (поширені в Мінській, 

Гомельській, Вітебській й Могилевській областях), застосовуються як 

лікувально-столові води; 

‒  хлоридно натрієві й хлоридно кальцієво-натрієві (представлені 

по всій території), залежно від ступеня мінералізації використовуються 

для внутрішнього або зовнішнього застосування; 

‒  бромні води і йодобромні розсоли виявлені в Прип'ятському 

прогині, застосовуються для регуляції функціонального стану 

центральної нервової системи, нормалізації роботи шлунка, печінки й 

жовчного міхура, стимуляції процесів обміну речовин; 

‒  сульфідні й сірководневі мінеральні води й розсоли виявлено 

Жлобинському районі та у м. Єльськ, вони відносяться до термальних, 

(мають на поверхні температуру 40-42 °С), освоєння родовища не 

проводиться у зв'язку з високим рівнем радіаційного забруднення в 

районі Єльська; 

‒  залізисті мінеральні води виявлені в районі м.Микашевичи, 

вони стимулюють утворення еритроцитів, підвищують вміст 

гемоглобіну, сприяють загальному зміцненню організму, 

використовуються для профілактики й лікування залізодефіцитних 

анемій, гострого й хронічного недокрів'я;  

‒  радонові мінеральні води володіють природною 

радіоактивністю завдяки високому змісту розчиненого газу радону, 

виявлені в Дятловському і Мостовському районах Гродненської 
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області (на базі родовища радонових вод у Дятловскому районі діє 

санаторій "Радон"); 

‒  борні води виявлені в Ушацькому районі, застосовуються як 

питні лікувально-столові в місцевому санаторії "Вечельє"; 

‒  високоорганічні мінеральні води хлоридно-гідрокарбонатно- 

натрієвого складу з високою концентрацією гумінових речовин (175- 

300 мг/л) виявлені в Мозирському районі, де використаються в 

санаторії-профілакторії "Сосни" для лікування захворювань шлунково-

кишкового тракту, сечовивідних шляхів, порушень обміну речовин [3].  

Важливим елементом рекреаційних ресурсів Білорусії є 

сапропелеві й торф'яні лікувальні пелоїди. 

Сапропелеві лікувальні пелоїди це органічний мул, донні озерні 

відкладення з вмістом органічних речовин понад 30 %, що володіють 

високими тепловими й пластичними властивостями, гомогенною 

структурою, а також включають широкий спектр мікроелементів, 

амінокислот, вітамінів, ферментів та інших біологічно активних 

речовин. Сапропелі утворюються в озерах із фіто- та зоопланктону, 

вищих водяних рослин та продуктів їх розкладання [5].  

Загальні запаси сапропелів в озерах країни становлять 2,6 млрд. м
3
, 

під торфом 1,2 млрд. м
3
, але лише найцінніші по складу й 

властивостям можуть застосовуватися в лікувально-профілактичних 

цілях. В результаті досліджень виявлено 52 родовища лікувальних 

сапропелів із прогнозними запасами 66 млн. м
3
, детально розвіданими 

35,5 млн. м
3
. 

Зарезервовано для рекреаційного санаторно-курортного 

використання 39 родовищ сапропелів. Найцінніше родовище 

оз.Судобле у Смолевичському районі. Воно містить кілька різновидів 

сапропелевих пелоїдів. Великі запаси лікувальних сапропелів виявлені 

також в озерах Великі й Малі Швакшти, оз.Сергеєвичське 

Пуховичського району, оз.Вечора Любанського району, озерах Воронь 

і Боровно Лепельского району [6]. 

Сапропелеві лікувальні пелоїди використаються в ряді санаторно-

курортних установ Білорусії на курортах Нарочь, Ждановичі, Рогачов, 

Летці, Бобруйськ тощо. 

Торф'яні лікувальні пелоїди це природні відкладення, що 

складаються із продуктів неповного розпаду болотних рослин в 

анаеробних умовах надлишкового зволоження. У лікувальних цілях 

застосовуються торф'яні пелоїди зі ступенем розкладання торфу понад 

40 %. Вони багаті гуміновими речовинами (більше 20 %), містять 

аніони хлору, сульфату, гідрокарбонату, катіони амонію, калію, 

натрію, магнію, кальцію, заліза, мікроелементи (марганець, мідь, 
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титан, стронцій та ін.). При контакті зі шкірою ці речовини виступають 

фізіологічними подразниками, а при проникненні через шкіру стають 

фармакологічно активними [7].  

Залежно від хімічного складу органічної речовини торф'яні 

лікувальні пелоїди поділяються на ліпідно-гумусові (представлені 

верхівковими й перехідними типами торфу зі змістом бітумів 5 % і 

вище) і гумусові (представлені низинними й перехідними типами зі 

змістом бітумів менш 5 %). 

Торф'яні лікувальні пелоїди широко представлені на території 

Білорусії, усього виявлено 113 родовищ, загальні прогнозні запаси 

становлять 47,6 млн. м
3
. Більше 20 родовищ зарезервовано для 

цільового використання в лікувально-профілактичних цілях. Найбільш 

великі родовища лікувальних торф'яних пелоїдів виявлено й 

експлуатується в районі курорту Ждановичі, Єловицьке в Бобруйськом 

районі, Гришани у Вітебському районі [8]. Особливу цінність мають 

мінеральні кислі залізисті торф'яні пелоїдні родовища Мажниця в 

Борисовському районі. Лікування торф'яними пелоїдами 

застосовується в на курорті Нарочь та ін. 

Таким чином, Республіка Білорусь має у своєму розпорядженні 

значний потенціал лікувальних рекреаційних ресурсів, які становлять 

основу розвитку санаторно-курортного господарства. 
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Нині туризм є однією з галузей, яка допомагає вирішити ряд 

соціальних та економічних проблем, зокрема підтримка достатнього 

рівня життя та створення нових робочих місць. Тому розвиток 

внутрішнього туризму та формування в'їзних потоків туристів в 

Україну є актуальними питаннями, які вимагають значної підтримки з 

буку влади. 

З метою прийняття ефективних рішень для розвитку туризму 

необхідно зробити аналіз туристичної діяльності регіонів. 

Перетворення кожного окремого регіону України на туристичну зону з 

європейським рівнем сервісу та безпеки підвищить імідж як регіону, 

так і держави в цілому. Рівненська область має вигідне географічне 

положення, тому може залучити багато туристів. Для обслуговування 

туристів необхідна достатня кількість суб'єктів туристичної діяльності. 

У таблиці наведені показники щодо функціонування туроператорів 

та турагентів на туристичному ринку Рівненської області. Згідно даних 

Державної служби статистики України  в Рівненській області у 2019 

році діяло 3 туроператори і 104 турагенти [1]. Проте, в ліцензійному 

реєстрі суб'єктів туроператорської діяльності станом на 2021 рік по 
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Рівненській області знаходиться 17 туристичних підприємств: 

приватне підприємство "Чайка-тур", приватне підприємство 

"Туристична фірма "Олександра", приватне акціонерне товариство 

"Рівнетурист", товариство з обмеженою відповідальністю "Бюро 

подорожей "Туризм.УА", приватне підприємство "Комільфо вояж", 

товариство з обмеженою відповідальністю "Прусана", приватне 

підприємство "туристичне агентство "Сінай тур", товариство з 

обмеженою відповідальністю "Івекс-тур", приватне підприємство 

"Арго-клуб", товариство з обмеженою відповідальністю "Туристичний 

оператор "Гранд тур", товариство з обмеженою відповідальністю 

"Туроператор Янтур", приватне підприємство - фірма "Рідон-тур со.", 

товариство з обмеженою відповідальністю "МСК Сокіл-тур", 

товариство з обмеженою відповідальністю "Король тур", товариство з 

обмеженою відповідальністю "Княжий острог", товариство з 

обмеженою відповідальністю "Мереживо мандрів", товариство з 

обмеженою відповідальністю "Тур-сп" [2]. Дана невідповідність може 

пояснюватись тим, що деякі туроператори працюють із порушеннями. 

Зокрема, одним із порушень, зазначених у ліцензійному реєстрі, є не 

подання звіту та відсутність фінансового забезпечення туроператора. 

Аналізуючи показники туроператорської та турагентської 

діяльності, можна сказати, що на даний час частка Рівненської області 

на туристичному ринку України досить незначна. Туристичні 

підприємства Рівненщини у 2019 р. обслужили 0,52% українських 

туристів, а іноземних туристів - 0.  

 

Таблиця 1 – Статистичні показники суб'єктів туристичної діяльності 

Рівненської області за 2019 рік [1] 

Показники Україна 
Рівненська 

обл. 
% 

Кіл-ть туроператорів 538 3 0,56 

Кіл-ть турагентів 3903 104 2,66 

у т.ч. юр. ос. 1259 24 1,9 

фіз. ос. 2644 80 3,03 

Кіл-ть суб'єктів, що здійснюють 

екскурсійну діяльність 

223 9 4,04 

у т.ч. юр. ос. 70 3 4,29 

фіз. ос. 153 6 3,92 

Кіл-ть туристів, обслугованих 

туроператорами та турагентами 

6132097 31425 0,51 

у т.ч. громадян України 6045257 31425 0,52 

у т.ч. юр. ос. 5236249 9494 0,18 

фіз. ос. 809008 21931 2,71 
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у т.ч. іноземців 86840 0 0 

у т.ч. юр. ос. 83703 0 0 

фіз. ос. 3137 0 0 

Під час формування турпродуктів необхідно зробити аналіз витрат 

на послуги сторонніх організацій. За даними Державної служби 

статистики України  найбільшу частку витрат у турпродуктах 

Рівненської області складають транспортні витрати - більше 57% усіх 

витрат, що ідуть на послуги сторонніх організацій (рисунок). 

 
Рис. 1. Витрати суб'єктів туристичної діяльності (юридичні особи) 

Рівненської області на послуги сторонніх організацій, що 

використовуються при виробництві туристичного продукту у 2019 

році [1] 
 

Варто зазначити, що для залучення туристів на Рівненщину, 

необхідно покращувати її туристичну інфраструктуру. Одним із 

можливих шляхів для розвитку туристичної інфраструктури 

Рівненської області є залучення донорських коштів у вигляді грантів, 

тобто програм фінансування певних проектів національними, 

регіональними чи міжнародними фондами.  

Необхідно зазначити, що громади Рівненщини останні роки 

активно беруть участь у оформленні грантових заявок. Зокрема, У 

Гощі протягом 2019 року був успішно реалізований ряд проєктів: 

бізнес-проект «Набережна побачень» , під час якого було встановлено 

уздовж річки Горинь ковані лавки і ліхтарі, дерев’яні альтанки, а 

також проведені фестивалі "Добре поруч" та "Гощанські традиції", які 

мали на меті активізувати гастрономічний та культурно-пізнавальний 

туризм краю [3]. 

 
Список використаних джерел: 1. Туристична діяльність в Україні. Державна 

служба статистики України : веб сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ . 2. 

http://www.ukrstat.gov.ua/
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Національна туристична організація України оголосила 2021 рік – 

роком міського туризму. Згідно з визначенням ЮНВТО «Міський 

туризм – це вид туристичної діяльності, яка здійснюється в міських 

просторах, для яких характерна несільськогосподарська економіка, 

розвинена промисловість, торгівля, сфера послуг, і які є вузловими 

транспортними пунктами. Міста мають широке розмаїття культурних, 

архітектурних, технологічних, соціальних і природних переваг, а 

також місць для відпочинку і бізнесу» [1].  

За даними Організації Об'єднаних Націй нині 55% населення світу 

вже проживає в містах. Що стосується Рівненської області, то на 1 

лютого 2013 року розподіл  міського і сільського населення - 47,8 % та 

52,2 % відповідно.  

Варто зазначити, що більша частина малих міст мають значні 

історико-культурні та природні ресурси для розвитку туризму. Вaрaш 

(у 1977-2016 роках — Кузнецовськ) — місто Рівненської області, 

розташоване у північній течії річки Стир, яке володіє значними 

туристично-рекреаційними ресурсами. Серед них варто виділити 

РАЕС — Рівненську атомну електростанцію, яка викликає найбільший 

інтерес у громадян з інших міст і може стати рушієм для 

індустріального туризму. Ресурсами індустріального туризму є 

промислові об’єкти, що складають основу пізнавальних маршрутів. 

Рівненська АЕС – це найбільше підприємство Полісся, що 

розташоване на північному заході Рівненської області на березі річки 
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Стир. Початок будівництвa ‒  1973 р., це перша в Україні атомна 

електростанція з енергетичними водо-водяними реакторами [2].  

Серед сакральних споруд, які можуть зацікавити туристів. у Вараші 

варто згадати Спaсо-Преображенський Собор та Свято-Михaйлівський 

хрaм. Будівництво Спaсо-Преображенського Собору було завершене у 

2004 році. У 2008 році був освячений розпис вівтарної частини. Спасо-

Преображенський храм споруджувався при підтримці атомної станції і 

вважається символом міста [3].  

Свято-Михaйлівський хрaм є однією з найбільших історичних 

пам’яток міста та був збудований у 1776 році, але 1961 р. радянською 

владою він був закритий. Залишки даної церкви ще встигли побачити 

перші будівники РАЕС. Лише у дев'яностих роках на цьому місці виріс 

новий храм, близько берега річки Стир [3]. 

У Вараші також діє музей «Полісся»,  який має художні, історичні 

експозиції, а також інтерактивні виставки про роботу АЕС. У 

мистецькій залі міста регулярно проводяться виставки місцевих 

талантів. Даний об'єкт також доречно включити у туристично-

пізнавальні маршрути. 

Варто додати, що недалеко від Вараша розташована унікальна 

природна територія - Біле озеро, яке приваблює багато туристів. Дана 

територія входить до складу Рівненського природного заповідника, а 

також до складу об’єкта Смарагдової мережі UA0000023 «Rivnenskyi 

Nature Reserve» та Рамсарської території UA-2281 «Біле озеро та 

болото Коза-Березина», що мають міжнародне значення. На території 

Білоозерського масиву розташована низка рекреаційних комплексів, 

які сприяють популяризації даної території та збільшують її 

привабливість для екскурсантів. Проте, існує проблема надмірного 

рекреаційного використання частини водного плеса та берегової лінії 

озера Біле, другого за величиною озера Рівненської області [4].  

Отже, враховуючи наявність значних туристичних ресурсів, місто 

Вараш доречно включити у індустріально-зорієнтовані пізнавальні 

туристичні маршрути із відвідуванням Білого озера. 
Список використаних джерел: 1. НТОУ оголошує рік міського туризму. 

NTOUKRAINE : веб сайт. URL: http://www.ntoukraine.org/year2021_ua.html. 2. 

Місто Вараш. Українська Вікіпедія : веб сайт. URL: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88. 3.  

Релігійні громади міста. Вараська міська рада : веб сайт. URL: 

http://varash.rv.gov.ua/gromadskist/religijni-gromadi-mista/37-religijni-gromadi-

mista. 4. Гопчак І. В., Яковишина М. С. Вплив рекреаційного навантаження на 

екосистеми Білоозерського масиву Рівненського природного заповідника. 

Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування. Рівне : НУВГП, 2020. Вип. 2(90). С. 3-15.  

http://www.ntoukraine.org/year2021_ua.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88
http://varash.rv.gov.ua/gromadskist/religijni-gromadi-mista/37-religijni-gromadi-mista
http://varash.rv.gov.ua/gromadskist/religijni-gromadi-mista/37-religijni-gromadi-mista
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Світові тенденції останніх років засвідчили збільшення  кількості 

закладів,  що  працюють  згідно  норм екологічної культури, у тому 

числі й підприємства ресторанної індустрії. Однією з найбільших 

екологічних проблем даної галузі є харчові відходи і одноразовий 

посуд. Особливо актуальним дане питання стало в період пандемії, 

коли одним із заходів безпеки стало використання їжі в обов'язковій 

упаковці та продаж продуктів «на виніс», внаслідок чого збільшилось 

використання одноразового пакування та посуду. Нині екологічною 

альтернативою одноразовому пакуванню та одноразовому посуду є 

їстівний посуд та пакування. 

 На даний час на ринку є достатньо пропозицій екологічного 

посуду, які можуть замінити одноразову пластмасу: паперовий посуд, 

посуд з висівок, з кукурудзяного  крохмалю, бамбуку, цукрового 

очерету, дерева тощо. 

Найбільш поширеною сировиною для їстівного посуду є: 

водорості, зернові, картопляний крохмаль, казеїн тощо [1]. Їстівний 

посуд в основному роблять для напоїв або супів: хлібні тарілки для 

перших страв, бісквітні стаканчики для кави, покриті всередині 

глазур’ю, склянки з агар-агар для коктейлів. Проте, звичайно, їстівний 
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посуд поки ще широко не використовується. Більш популярним є 

одноразовий посуд з біодеградованих речовин, який має відповідне 

маркування [2]. 

Найбільший недолік екологічного посуду – його вартість. Тому 

зараз їстівний посуд поки що програє паперу та пластику. Втім, все 

більше країн на законодавчому рівні забороняють використання 

поліетилену. 

 Для оцінки рівня обізнаності студентської молоді щодо їстівного 

посуду нами було проведене пілотне дослідження з опитуванням 30 

студентів Рівненського коледжу економіки та бізнесу, результати 

окремих відповідей якого зображені на діаграмах 1-3: 

 
Рис.1 Діаграма результатів опитування щодо бажання придбати 

екологічне пакування 

 
Рис.2 Діаграма результатів опитування щодо досвіду користування 

їстівним посудом 
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Рис.3. Діаграма результатів опитування щодо бажання придбати більш 

дорожчий їстівний посуд 

У результаті опитування з'ясовано, що:  

- їдучи на природу більшість (60%) готові заплатити дорожче за 

екологічний посуд; 

- 62% опитаних ніколи не користувались їстівним посудом, 27% 

ніколи не чули про такий посуд, і лише 10% використовували їстівний 

посуд і хотіли б ще купити; 

- 33% є прихильниками екологічного пакування, але куплять 

посуд дешевший, 36% прихильники екологічного пакування і готові 

доплатити за нього, 30% не думають про екологічність пакування і не 

будуть за нього доплачувати; 

- новинку у вигляді їстівного стаканчика спробують 73%, навіть 

якщо за нього варто доплатити 20 грн, решті опитаних це дорого або 

нецікаво і доплачувати не будуть. 

Отже, за результатами опитування споживачів щодо використання 

їстівного посуду було з'ясовано, що більшість молоді надали б  

перевагу екологічному пакуванню, зокрема і їстівному, навіть, якщо 

воно буде дорожчим. Тому закупівля їстівного посуду закладами 

ресторанного господарства міста є доречною і може принести 

прибуток та збільшити екологічну свідомість населення. 

 
Список використаних джерел: 1. Коваль Л. М., Церклевич В. С.,  

Антошкова Н. А. Тренди фастфуду у першій чверті ХХІ ст.: споживацькі 

запити “міленіалів” та їстівний посуд. Підприємництво і торгівля. № 25, 2019. 

С.45-53. 2. Роботько А. Ю., Чорна А. І., Шульга О. С. Їстівний посуд - 

піклування про екологічне майбутнє планети. Наукові праці НУХТ. 2019. Том 

25, № 2. С. 225-233.   
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АНАЛІЗ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ ЯК ІСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО ТУРИСТИЧНОГО РЕСУРСУ 
 

Здійснено аналіз потенціалу народних художніх промислів на прикладі 

Рівненської області. Висвітлено історико-культурні особливості народних 

художніх промислів Рівненщини за їх видами. Визначено осередки 

поширення традиційних художніх промислів та нових ремесел на 

сучасному етапі в територіальному аспекті. Окреслено перспективи 

«застосування» народних художніх промислів регіону для розвитку 

культурно-пізнавального та інших видів туризму. 

Ключові слова: народні художні промисли, історико-культурний 

потенціал, туристичні ресурси, Рівненська область, регіон. 

 

The analysis of the potential of folk arts and crafts on the example of Rivne 

region is carried out. The historical and cultural features of folk arts and crafts 

of Rivne region by their types are highlighted. The centers of distribution of 

traditional arts and crafts and new crafts at the present stage in the territorial 

aspect are determined. Prospects for the "application" of folk arts and crafts in 

the region for the development of cultural, cognitive and other types of tourism 

are outlined. 

Key words: folk arts and crafts, historical and cultural potential, tourist 

resources, Rivne region, region. 

 

На теренах України збереглась унікальна духовна культура та 

мистецькі традиції, які втілилися у розвиток народних художніх 

промислів та домашнього ремесла. Рівненська область має високу 

мозаїчність художніх промислів, що засвідчує про різноманітність 

історико-культурної спадщини в регіоні та розкриває широкі 

можливості для розвитку туризму.  

Найбільші перспективи «використання» потенціалу народних 

художніх промислів, на нашу думку, у культурному (культурно-

пізнавальному) туризмі, який передбачає відвідини історичних, 

культурних або географічних визначних пам'яток, та ставить за мету з 

ознайомлення з визначними пам'ятками (пам'ятниками історії, 

архітектури, мистецтва; природними та етнічними особливостями; 

сучасним життям народу тощо) [2]. 
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Здійснимо аналіз народних художніх промислів Рівненщини як 

історико-культурного туристичного ресурсу  

Одне з провідних місць у розмаїтті українського декоративного 

мистецтва займає художня вишивка. Вишивка в Україні відображає 

особливості природи краю та давньої міфології, звичаїв і уявлень 

наших предків. Сприйняття вишивки як мистецтва утвердилося у 80-

90-х рр. ХІХ століття і стало об’єктом зацікавленості колекціонерів.  

Рівненщина є одним із тих регіонів країни, що відображає 

географічні особливості краю у вишивці. Адже найчастіше у вишивці 

майстрів поліського краю зустрічається фізико-географічні 

особливості, на вишивках зображено багатство рослинного і 

тваринного світу. До прикладу, мотив птаха, з відтворення лебедя, 

орла, пави, качки, із деревом життя в центрі, із гілочками із ягід і листя 

тощо. Поряд з давніми мотивами поширені рослинно-геометризовані 

мотиви «рожі», «берізки», «хміль», «барвінок», а також «гусячі 

лапки», «сливки». Поширюються мотиви «троянди» в червоно-чорній 

гамі. Вони дають вишивальницям великі можливості для створення 

цілісного художнього образу. Рівненська вишивка відрізняється 

простотою, але при цьому вишуканістю, мініатюрністю, багатством 

варіантів та чіткістю композиції [3]. 

Художнє ткацтво Рівненщини розвивалося впродовж століть, 

зберігаючи символіку візерунка, кольорову гаму (відтінки білого, 

червоного, чорного), текстильне переплетення ниток. Проте, в другій 

половині ХХ ст., текстиль почав розвиватися і як професійне 

мистецтво. Навіть у ХХІ ст. традиції рівненського ткацтва 

поширюються сучасними народними майстрами, що сприяє розвитку 

культурно-пізнавального туризму. Ткацькі осередки у Рівненській 

області сформувалися у багатьох поселеннях: Березове, Борове, 

Дібрівськ, Мульчиці, Рафалівка, Степань та інші. 

Упродовж XIX – XX ст. в регіоні гончарством займалися народні 

майстри в таких осередках, як с. Вілія, сс. Велика Клецька та Мала 

Клецька, с. Залібівка, с. Ступно, с. Мощаниця, с. Дермань, с. Кривиця, 

м. Острог. Соціально-економічні процеси середини 90-х рр. XX 

обумовили згасання гончарних об’єднань, але пожвавили домашній 

промисел [4]. 

Характерною особливістю території Рівненщини у розвитку 

гончарства залишилося традиційне виготовлення переважно 

вжиткового посуду: горщиків, глечиків, форм для випічки, 

підвазонників тощо
. 

На сьогоднішній день у старовинних гончарних 

осередках краю ще не забуті майстерність та секрети технології 

гончарства, яке наповнюється новими яскравими надбаннями. Гончарі 
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Рівненщини добре володіють технікою ручного ліплення, яку 

застосовували для створення іграшок та сувенірів. Відомим 

рівненським художником-керамістом сьогодення є О. Сєрков. Серед 

майстрів художньої кераміки у Рівному вироби, яких відомі далеко за 

межами області є Крилошанська Г. та Гуменюк В. Рідкісну на сьогодні 

чорнодимлену кераміку творить у м. Березне В. Андрощук. В його 

доробку – глечики, миски, горщики, декоровані традиційними 

поліськими орнаментами, а також оригінальні керамічні сувеніри та 

предмети декору інтер’єрів (фігурки тварин та птахів) [1]. 

У вітчизняних та іноземних туристів існує стійкий попит на 

автентичні вироби народних майстрів, а це, своєю чергою, потребує 

створення розгалуженої мережі спеціалізованих крамниць і салонів із 

продажу українського сувеніру. 

Осередки деревообробки та різьблення на Рівненщині можуть 

виступати центрами туристичної дестинації. Адже в області працює 

ціла плеяда майстрів-різьбярів. Характерною ознакою поліської різьби 

є розрідженість, не чисельність елементів, домінування геометричних 

форм. Цей вид народної творчості має тенденцію постійного розвитку і 

вдосконалення, а вироби, великий попит серед туристів.   

Ще одним видом художнього ремесла в Україні є багаті й давні 

традиції плетіння. Найпоширенішими видами плетіння на Рівненщині 

є: плетіння з соломи, лози, рогози, корінців та хвої сосни. 

Найпоширенішим асортиментом серед плетених виробів досі 

залишаються коші, корзини, посуд та предмети декору, які масово 

застосовуються у господарстві та широко користуються попитом серед 

туристів. Різноманітні художні вироби Рівненщини, плетені предмети, 

передусім, є популярними серед туристів. Вироби із рогози, соломи, 

верболозу, інших рослинних матеріалів стали невід’ємною складовою 

побуту, окрасою інтер’єру. Натомість бісероплетіння цікавить 

порівняно велику кількість охочих до занять цією справою. Вироби із 

бісеру є популярною продукцією серед туристів у місцях її продажу, а 

це передусім на виставках під час подієвих заходів. Спеціалізацію 

майстрів з деревообробки та різьблення, бісероплетіння та інших 

ремесел на теренах Рівненської області відображає Рис. 1. 

Народна іграшка на теренах області відзначається багатством 

тематики, розмаїттям матеріального втілення тощо. В осередках 

художньої кераміки краю створюють іграшки з глини, найбільш 

поширеними серед яких є свищики-птахи та фантастичні звірі. 
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Рис. 1. Осередки деревообробки та різьблення на теренах 

Рівненської області (Складено автором за[4]) 
 

Традиційними для Рівненської області залишаються ляльки з 

тріпаного льону. В наш час виготовляє їх народна майстриня В. 

Кисиленко (м. Рівне), ляльки якої зберігаються в колекціях багатьох 

країн світу. На сьогоднішній день найбільшу кількість майстрів 
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виготовлення народної іграшки мають Сарненський, Рівненський 

райони області та м. Рівне [4]. 

Народні ляльки-іграшки безперечно, пов'язані з обрядово-

ритуальними ляльками, які ще в порівняно недалекому минулому 

виготовлялися до певних дат і подій та з різних приводів. Сьогодні ми 

можемо спостерігати відродження на Рівненщині прадавнього 

мистецтва створення ляльки-мотанки, яка з давніх-давен стала 

невід’ємним атрибутом української родини, символом неперервного 

зв’язку між поколіннями та берегинею родинного вогнища. 

Найвідоміші майстрині-лялькарки творять у Рівному (Л. Каландюк та 

О. Цюпа). На фестивалях та інших подієвих заходах, що відбуваються 

в Рівному, можна придбати іграшку та побачити майстер класи з 

виготовлення іграшки, опанувати всі тонкощі майстерності творців 

української народної іграшки, які передавалися з покоління в 

покоління. 

Отже, поширення народних художніх промислів Рівненщини є 

багатогранним. Майже в кожному районі є надзвичайно талановиті 

майстри своєї справи в кожному з видів народних промислів. Осередки 

народних художніх промислів акумулюють значний потенціал для 

розвитку різних видів туризму на теренах Рівненської області. 

Використання центрів народних художніх промислів області в 

туристичній галузі (різних видів туризму, зокрема, пізнавального, 

промислового, екскурсійного, історико-культурного та фестивального) 

сприятиме як поліпшенню рівня життя сільського населення, яке 

традиційно займається народними промислами, так і пізнанню 

народної творчості регіону. В цьому аспекті особливо продуктивною 

вбачається співпраця народних майстрів з музеями. Народні майстри 

виступають постачальниками мистецької та сувенірної продукції для 

музеїв, створюючи нові форми дозвілля і послуг. Відповідно, музей 

може бути місцем продажу творів народних умільців, фондом для 

збереження найкращих мистецьких виробів, виставковим 

майданчиком, місцем для проведення лекцій, майстер-класів, що 

сприятиме активізації туризму.  

Неабияку цікавість та цінність мають твори народного мистецтва, 

що можна придбати як сувеніри. У вітчизняних та іноземних туристів 

існує стійкий попит на автентичні вироби народних майстрів, а це, 

своєю чергою, потребує створення розгалуженої мережі крамниць і 

салонів із продажу сувенірів. Організація масових туристичних свят та 

фестивалів є надійним способом привабити до туристичних центрів 

подорожуючих.  
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Народні умільці, які демонструють і продають свої вироби, на 

таких заходах зустрічаються з величезною кількістю потенційних 

споживачів, що сприяє їхньому розвитку і рекламі. Варто зауважити, 

що на Рівненщині щорічно проводиться багато таких мистецьких 

заходів. Зокрема, фестивалі: «Музейні гостини», «Алея майстрів», 

«Рівненські пироги», «Бурштиновий шлях», «Русь Пересопницька», де 

умільці демонструють вишивку, писанки, ткані речі, взірці гончарства, 

ковальства, вироби з лози та інші ужиткові речі ручного виконання. 

Цікаві такі заходи і тим, що тут можна не лише особисто 

поспілкуватися з народними майстрами, а й побачити сам процес їх 

творіння [6]. 

Прикладом використання народних ремесел досліджуваної 

території є їх включення до комплексних туристичних турів. Так, 

наприклад, найвідоміші музеї Рівненщини, де експонуються твори 

народних умільців, увійшли до захоплюючих туристичних маршрутів: 

«Мальовнича Здолбунівщина», «Загадкова Дубенщина», «Медове 

коло», «106 кілометрів Полісся».  

Отож, дослідженням стану та перспектив використання народних 

художніх промислів як історико-культурного туристичного ресурсу 

потребують уваги на національному й регіональному рівнях. 
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