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ВСТУП
Сьогодні туризм є одним з провідних напрямків соціальноекономічної, культурної та політичної діяльності більшості держав і
регіонів світу. Подорожі в даний час перестали бути просто
задоволенням, розвагою або розкішшю, а перетворилися на
невід’ємну частину життя сучасної людини, пов’язану із
задоволенням духовних, інтелектуальних та інших потреб,
відновленням і розвитком фізичних сил людини, підтриманням
необхідного рівня її життєдіяльності.
У багатьох країнах світу туризм є важливим джерелом доходів
бюджету, а розбудова туристичної галузі та посилення її впливу на
економічний розвиток є одним із пріоритетних напрямів розвитку
світового господарства. Туризм є одним з важливих напрямків
стимулювання розвитку економіки держави, відіграє важливу роль
у вирішенні соціальних проблем, забезпечуючи створення
додаткових робочих місць, зростання зайнятості і підвищення
добробуту населення, є каталізатором соціально-економічного
розвитку регіонів країни та держави в цілому.
UNWTO відзначає, що туризм є одним з головних чинників
культурного і гуманітарного розвитку і сприяє збереженню миру і
зближення народів шляхом ведення діалогу між культурами. Таким
чином, туризм виконує важливу миротворчу функцію. Він
позитивно впливає на розвиток таких сфер господарської
діяльності, як послуги засобів розміщення, транспорт, зв’язок,
торгівля,
виробництво
сувенірної
продукції,
ресторанне
господарство, сільське господарство, будівництво.
Ринок туристичних послуг характеризується високими темпами
зростання, розробляються нові туристичні маршрути, виникають
нові види туризму, створюються нові робочі місця, розбудовується
інфраструктура, впроваджуються нові технології у сферу туризму.
Сучасна динаміка соціокультурних процесів, що відбуваються в
Україні, відзначається інтеграцією різних форм ініціювання
активності населення, серед яких важливе місце займає
організований туризм, що поєднує в собі можливість задоволення
різноманітних запитів проведення дозвілля і процесу освоєння норм
суспільного життя і культури через актуалізацію історичної пам’яті,
розширення кругозору, формування світогляду.
Україна має значний потенціал для інтенсивного розвитку
галузі туризму, зокрема вигідне географічне розташування, значний
рекреаційний потенціал та історико-культурну спадщину,
5

сприятливі кліматичні умови тощо. Адже на її території
зосереджені унікальні природні та рекреаційні ресурси, об’єкти
національної і світової культурної та історичної спадщини, в
останні десятиліття на території нашої держави відбуваються
важливі економічні, спортивні та культурні події. То ж за умови
ефективного використання свого туристично-рекреаційного
потенціалу Україна може увійти до числа найбільш розвинених
країн світу щодо туризму та увійти в першу десятку
найпопулярніших країн, що відвідуються туристами.
Однак туристичний потенціал країни використовується не
повною мірою. Основними загрозами, що стримують розвиток
туристичної індустрії, є такі явища, як недосконалість нормативноправового забезпечення, складність митних формальностей,
фінансова нестабільність (інфляція), економічні страйки, екологічні
проблеми,
занедбаність
культурної
спадщини,
нестача
високопрофесійних кадрів у сфері туризму, відсутність реклами та
інформації про різноманітність природних ресурсів та історії країни
тощо. Для зміни ситуації, що склалася, необхідна активна державна
участь у вирішенні ряду галузевих проблем. Крім того, розвиток у
регіонах широкого спектра потенційно привабливих туристичних
локацій неможливий без створення всіх видів базової
інфраструктури.
Зміни в національній економіці, трансформація міжнародних
зв’язків, інтенсифікація глобалізаційних процесів викликають
гостру необхідність наукового обґрунтування та системного
підходу до освоєння туристичного потенціалу та розвитку туризму
в Україні.
У монографії проаналізовано проблеми та наведено особливості
розвитку туристичної галузі в Україні, особливу увагу зосереджено
на інноваційній діяльності в туристичній галузі. Запропоновано
заходи щодо розвитку туризму в цілому, окремих видів туризму та
туристичної
інфраструктури,
запропоновано
організаційноекономічні важелі розвитку туристичної галузі, які уможливили б
ефективне управління в галузі, тим самим забезпечивши
рентабельність та конкурентоспроможність вітчизняної економіки
загалом.
Метою дослідження є обґрунтування теоретичних засад і
розробка практичних рекомендацій функціонування та розвитку
туризму в Україні.
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Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення
таких завдань:
- окреслити сутність, характерні риси та структуру
національного туристичного ринку;
- виявити особливості процесу становлення та розвитку туризму
в Україні;
- дослідити соціально-економічний механізм функціонування
туристичного ринку;
- сформувати набір інновацій та інноваційних технологій для
підвищення ефективності функціонування туристичного ринку;
- сформулювати рекомендації щодо оптимізації функціонування
туризму та туристичних дестинацій України;
- здійснити аналіз та провести оцінювання інфраструктурного
забезпечення туристичного ринку;
- визначити пріоритетні напрямки розвитку туристичного ринку
України;
- дослідити та адаптувати наявний досвід країн Європи з
організації й управління туристичною галуззю до умов України;
Об’єктом монографічного дослідження є процес формування та
розвитку сталого туризму.
Предметом монографічного дослідження є теоретикометодологічне забезпечення і методично-практичні рекомендації
щодо функціонування та розвитку туризму.
Колективна монографія є результатом роботи науковопедагогічних працівників вищих навчальних закладів України,
Грузії та Республіки Польща, виконаної в межах науково-дослідної
теми “Формування теоретико-методологічного забезпечення
розвитку і функціонування туристичної галузі України в умовах
євроінтеграції” (номер державної реєстрації 0117U002092).
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РОЗДІЛ 1
РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ТА ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ
УКРАЇНИ
1.1. Różnice instytucjonalne jako zagrożenia dla turysty
międzynarodowego
Sukiennik J., Przysada Р.
Tematem artykułu są zagrożenia dla turysty międzynarodowego w
związku z różnicami instytucjonalnymi występującymi między krajami.
Przy czym, głównym obszarem zainteresowania są zagrożenia w obrębie
funkcjonowania rynków dóbr niekorzystnych społecznie. W pierwszej
kolejności należy zauważyć, że najczęściej przytaczana definicja
instytucji zakłada, że są to zasady gry w społeczeństwie, jak również
sposoby ich egzekwowania. Dobrami niekorzystnymi społecznie są
natomiast dobra i usługi, których konsumpcja jest niezdrowa, działa
degradująco wobec jednostki, lub w inny sposób kreuje niepożądane
efekty dla społeczeństwa oraz ma negatywne skutki dla samych
konsumentów.
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie zagrożeń wynikających z
różnic instytucjonalnych dla turysty międzynarodowego. Podstawą do
przeprowadzenia tej analizy są metody badawcze nowej ekonomii
instytucjonalnej. Przedstawiciele tego nurtu są zdania, że nie sposób
zrozumieć rzeczywistości gospodarczej, jeżeli pomija się znaczenie
otoczenia instytucjonalnego.
Tematem artykułu jest identyfikacja różnic instytucjonalnych, które
mogą mieć znaczenie dla turysty międzynarodowego, a szczególnie w
obszarze tzw. dóbr niekorzystnych społecznie. Przede wszystkim,
instytucje są to zasady gry w społeczeństwie, jak również sposoby ich
egzekwowania przez agendy nadzorujące (North 1990). Dzielimy je na
(North, 1991):
− formalne, które można rozumieć jako: konstytucję, normy
prawne, prawa własności, regulaminy, itp.
− nieformalne takie jak: sankcje, tabu, zwyczaje, tradycje, religia,
język, zasady postępowania, itp.
Turysta to z kolei osoba, która przebywa w danej miejscowości co
najmniej jedną noc w związku z realizacją takich celów, jak (CymańskaGarbowska, Steblik-Wlaźlak, 2013): wypoczynkowe, krajoznawcze,
lecznicze, religijne, służbowe, rodzinne, rozrywkowe, zakupowe, itp.
Dobra niekorzystne społecznie to zaś dobra i usługi, których
konsumpcja jest niezdrowa, działa degradująco wobec jednostki, lub w
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inny sposób kreuje niepożądane efekty dla społeczeństwa oraz ma
negatywne skutki dla samych konsumentów. Najczęściej wymienianymi
przykładami dóbr i usług, które generują wysokie koszty społeczne są:
alkohol, tytoń, narkotyki, hazard, prostytucja, itp.
Koszty społeczne to natomiast bezpośrednie oraz pośrednie straty
spowodowane konsumpcją, produkcją i wymianą dóbr niekorzystnych
społecznie, które są ponoszone przez podmioty niebiorące udziału w
wymienionych procesach (Sukiennik, 2012). W związku z ich
powstawaniem wprowadzane są specyficzne formy regulacji zarówno
dla danych państw, regionów, czy też związków instytucjonalnych, jak
np. Unia Europejska. Wydaje się, że współcześnie żyjemy w
dynamicznie zmieniającym się świecie, który jest coraz bardziej
niestabilny i nieprzewidywalny. Świat ten jest pełen różnego rodzaju
konfliktów i napięć, a zmiany natury instytucjonalnej są w nim
powszechne, a w niektórych przypadkach nabierają zbyt dynamicznej
natury. Celem artykułu pozostaje więc wskazanie zagrożeń
wynikających ze wspomnianych różnic instytucjonalnych dla turysty
międzynarodowego.
Uzasadnienie podjęcia tematu
Wydaje się, że podjęty temat jest ważny poznawczo, z co najmniej
kilku powodów. Po pierwsze, w dzisiejszych czasach zależność
gospodarki od turystyki, w tym turystyki międzynarodowej, staje się
coraz bardziej widoczna. Tym samym, współzależność instytucji jest
ważna zarówno dla otoczenia biznesowego, jak i dla rozwoju całej
gospodarki, a odpowiednie ruchy instytucjonalne mogą prowadzić do
zwiększenia jej wydajności.
Po drugie, coraz częściej podnoszone są głosy dotyczące praw
jednostki i wolności wyboru w różnych aspektach życia społecznogospodarczego. Jest to szczególnie widoczne w gospodarkach Europy
Zachodniej.
Po trzecie, w części struktur instytucjonalnych, jak np. Unii
Europejskiej, UNWTO (World Tourism Organization), WTO (World
Trade Organization), itp. dąży się do harmonizowania przepisów, przez
co może dochodzić do wzrostu tzw. dystansu instytucjonalnego w ujęciu
poszczególnych jej członków i globalnie. Dystans ten można rozumieć
jako różnice w tworach instytucjonalnych, tj. między instytucjami
formalnymi i nieformalnymi, jak i formalnymi - globalnie i w skali
kraju.
Warto zauważyć, że te same normy prawne mogą mieć różne
oddziaływanie, w zależności od stopnia zgodności (synchronizacji)
przepisów i instytucji nieformalnych (North, 1990). Taką relację
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zaobserwował m. in. Chang w kontekście instytucji przyczyniających się
do wzrostu gospodarczego w jednych krajach, w innych zaś nie (Chang,
2011). Inni badacze także potwierdzają ten związek, sugerując, że
przeszczepianie efektywnych instytucji z jednego kraju do innego może
mieć negatywny efekt (Eggertsson, 2009). Zjawisko to przyczynia się do
wzrostu zagrożeń dla turysty międzynarodowego, a także do możliwej
dysharmonizacji systemu instytucjonalnego.
Podstawą do przeprowadzenia niniejszej analizy, dotyczącej relacji
między instytucjami a zagrożeniami dla turysty w ujęciu
międzynarodowym
są
metody
badawcze
nowej
ekonomii
instytucjonalnej. Przedstawiciele tej dziedziny uważają, że nie sposób
zrozumieć rzeczywistości gospodarczej, jeżeli pomija się znaczenie
otoczenia instytucjonalnego, w którym funkcjonuje określony rynek.
Wydajnością gospodarki rządzą bowiem rozwiązania instytucjonalne,
które tworzą istniejący porządek: prawny, polityczny, społeczny,
ekonomiczny, itp.
Oddziałujący na procesy gospodarcze. Należy odnotować, że każde
społeczeństwo
charakteryzuje
się
odmiennym
systemem
instytucjonalnym. Przeprowadzona analiza ma zatem za zadanie
uprawdopodobnić twierdzenie, że efektywnie funkcjonujący system
instytucjonalny sprzyja rozwojowi gospodarczemu, również w obszarze
turystyki międzynarodowej, a także przyczynia się do spadku liczby
zagrożeń dla turysty międzynarodowego.
Instytucje i system instytucjonalny
W literaturze przedmiotu można odnaleźć wiele interpretacji
terminów instytucji oraz norm i reguł, które są różnorako rozumiane
przez autorów (Kingston, Caballero, 2009). Istnieje więc potrzeba
skonkretyzowania niektórych z tych pojęć dla potrzeb niniejszej pracy.
Najpopularniejszą definicją instytucji jest ta przedstawiona przez Northa,
który stwierdził, że instytucje to tworzone przez człowieka ograniczenia,
które kształtują ludzkie działania. W rezultacie budują one strukturę
bodźców w sferze wymiany międzyludzkiej, zarówno politycznej,
społecznej jak i ekonomicznej. Zmiany instytucjonalne kształtują sposób
ewolucji społeczeństw w czasie i stanowią klucz do zrozumienia
przemian historycznych (North, 1990). Ostatecznie, instytucje to, oprócz
formalnych i nieformalnych ograniczeń, także sposoby ich
egzekwowania (North, 1991).
Nieco inny punkt widzenia reprezentują Ostrom i Basurto, którzy za
normy uznają przekonania ludzi na temat działań lub ich rezultatów i nie
są nastawione na zyski dla jednostki w krótkim okresie, a ich złamanie
nie pociąga za sobą sankcji. Z kolei, reguły to podobne przewidywania
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człowieka, jednak za ich złamanie grozi sankcja, jeżeli jest ono
zaobserwowane i zabronione przez podmiot nadzorujący – agendę
rządową (Ostrom, Basurto, 2010).
System instytucjonalny jest natomiast definiowany jako kombinacja
zróżnicowanych instytucji formalnych, które mogą zmieniać się w czasie
jednego pokolenia oraz nieformalnych przekształcających się przez
wiele generacji (Williamson, 2000). System ten możemy również
rozumieć, jako sieć wzajemnych powiązań między strumieniami działań
w gospodarce, tj.: konsumpcji, produkcji, wymiany.
Należy odnotować, że każde społeczeństwo charakteryzuje się
odmiennym otoczeniem instytucjonalnym. Dodatkowo, instytucje
formalne i nieformalne mają decydujące znaczenie w przewidywaniu
interakcji między ludźmi i w kształtowaniu ich działań. Warte uwagi jest
również to, że jeżeli instytucje formalne i nieformalne są niespójne, to
stanowi o dysfunkcjonalności systemu instytucjonalnego. Mimo tego, w
niektórych obszarach zmiana instytucji formalnych, która prowadzi do
wzrostu dysfunkcjonalności systemu, może się przyczyniać do
korzystnego oddziaływania dla jego poszczególnych fragmentów.
Przykładowo, kształtowanie przepisów prawnych może prowadzić do
budowania przewag konkurencyjnych w niektórych obszarach
funkcjonowania gospodarki, jak np.:
− stanowienie przepisów prawnych, które ułatwiają świadczenie i
korzystanie z usług natury seksualnej,
− stanowienie przepisów prawnych, które ułatwiają produkcję,
sprzedaż i konsumpcję narkotyków,
− stanowienie przepisów prawnych, które ułatwiają świadczenie i
korzystanie z usług hazardowych,
− stanowienie przepisów prawnych, które ułatwiają produkcję,
sprzedaż i konsumpcję alkoholu.
Wydaje się, że może to mieć znaczenie z perspektywy turystyki, jak
i turysty międzynarodowego, który jest zainteresowany właśnie tego
rodzaju usługami. Należy jednak pamiętać, że system instytucjonalny nie
ma struktury modularnej, w której można zmieniać jeden moduł, bez
rozważenia tego, jak zmiana ta będzie oddziaływała na inne moduły i na
cały system (Leković, 2011). Innymi słowy, aktywność tego rodzaju
będzie negatywnie wpływała na działanie całego systemu
instytucjonalnego. Można zatem przypuszczać, że, zbyt częste zmiany
instytucji formalnych (przepisów prawnych), które mogą poprawiać
działanie gospodarki w pewnym obszarze, będą prowadziły do
dysfunkcjonalności systemu instytucjonalnego jako całości i w
konsekwencji do wzrostu zagrożenia dla turysty w ujęciu
międzynarodowym.
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Turystyka
Współcześnie turystyka jest jedną spośród najbardziej dochodowych
gałęzi gospodarki na świecie. Zjawisko to cechuje się ogromną
dynamiką rozwoju, wieloaspektowością i interdyscyplinarnością, przez
co turystyka jest definiowana na wiele sposobów. W związku z tym, dla
potrzeb niniejszego artykułu należy przytoczyć kilka wybranych
definicji terminu turystyki. Przykładowo, turystykę można traktować
jako zespół czynności osób podróżujących oraz przybywających poza
codziennym otoczeniem w celach, zarówno wypoczynkowych jak i
służbowych, na okres do jednego roku (WTO, 1995). Nieco inny punkt
widzenia jest reprezentowany przez Kruczka, który definiuje turystkę
jako ogół zjawisk nawiązujących do czasowego i dobrowolnego pobytu
ludzi poza codziennym środowiskiem życia. Według tego badacza, ma to
różnorodne skutki, które są pochodną interakcji między organizatorami a
usługodawcami turystycznymi (Kruczek, 2006). Z kolei, współczesne
koncepcje turystyki biorą pod uwagę również wymiar ekonomicznospołeczny. Przykładowo, turystykę można traktować jako całokształt
zjawisk ruchliwości przestrzennej, które są rezultatem dobrowolnych
zmian miejsca pobytu i stycznością osobistą z odwiedzanym
środowiskiem (Przecławski, 1979): przyrodniczym, kulturowym,
ekonomiczno-społecznym.
Rynkiem turystycznym nazwać można zatem proces na styku takich
podmiotów rynkowych jak konsument i sprzedawca. Natomiast
przedmiotem transakcji handlowej jest produkt turystyczny,
sprzedawany po określonej cenie, która wyznacza jego wartość rynkową.
Innymi słowy, wszelkiego rodzaju działalności związane z
zaspokajaniem potrzeb uczestników ruchu turystycznego stanowią
przedmiot wymiany na tym rynku (Cymańska-Garbowska, SteblikWlaźlak, 2013).
Reasumując, turystyka przybiera różne formy, które zmieniają się w
zależności od preferencji konsumenta i popytu turystycznego, który
określany jest jako gotowość turysty do nabycia określonych dóbr
turystycznych za określoną cenę (Gaworecki, 2007). Ruch turystyczny
dzięki złożonemu charakterowi nie posiada jednolitego modelu
klasyfikacji. Jednym z kryteriów podziału współczesnego ruchu
turystycznego może być główny cel podróży oraz motyw wyjazdu. W
tym podziale wyróżniamy następującą turystykę: wypoczynkową,
krajoznawczą, biznesową, edukacyjną, sportową, rekreacyjną,
kulturową, religijną, pielgrzymkową, zdrowotną, itd.
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Zagrożenia instytucjonalne dla turysty w ujęciu międzynarodowym
W tym kontekście bezpieczeństwo turysty możemy rozumieć jako
stan niezagrożenia; pewność, że nic nie zagraża; stan pewności, spokoju,
itp. (http://www.sjpd.pwn.pl/haslo/bezpiecze/). Bezpieczeństwo może
być nazywane najwyższym dobrem naturalnym człowieka.
Odzwierciedla to m. in. piramida potrzeb Maslowa, która ilustruje teorię
hierarchii potrzeb ludzkich. Potrzeba bezpieczeństwa jest zaliczona do
potrzeb ogólnych i razem z potrzebami fizjologicznymi tworzy podstawę
piramidy. W związku z tym możemy uznać potrzebę bezpieczeństwa za
kluczową w realizacji celów wyższego rzędu – w koncepcji Maslowa.

Rys. 1.1.1. Struktura potrzeb człowieka, A. Maslow
(Koźmiński, Piotrowski, Warszawa 2001, s. 316)

Przechodząc dalej, bezpieczeństwo indywidualne i zbiorowe w
turystyce międzynarodowej wyraża się swego rodzaju zagrożeniami dla
zdrowia, życia i mienia człowieka. Poziom bezpieczeństwa jest również
pochodną rozwoju danego kraju, czy regionu turystycznego.
Wspomniane bezpieczeństwo może być zaś rozpatrywane jako naturalne,
polityczne, religijne i zdrowotne. Przede wszystkim jest ono jednak
bezpieczeństwem dla zdrowia i życia, a potem zagrożeniami dla mienia
turysty. Wydaje się, że zmienna ta (bezpieczeństwo) może być jednym z
ważniejszych kryteriów wyboru miejsca docelowego podróży i
elementem triady: atrakcyjność-bezpieczeństwo-koszt. Bezpieczeństwo
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jest więc stanem ocenianym z punktu widzenia możliwych
do przewidzenia zagrożeń dla człowieka.
W ramach ogólnego pojęcia bezpieczeństwa dla turysty można
wyodrębnić takie zagrożenia, jak (Bernaś, Pujer, 2014): naturalne,
polityczne, terrorystyczne, religijne, ekonomiczne, społeczne,
kryminalne, chorobowe, uszkodzenia ciała, itp.
Wydaje się, że do kategorii niebezpieczeństw dla turysty w ujęciu
międzynarodowym można również dodać zagrożenia natury
instytucjonalnej, które można rozumieć, jako:
− różnice instytucjonalne w obrębie instytucji formalnych między
krajem pochodzenia turysty a krajem destynacji,
− różnice instytucjonalne w obrębie instytucji nieformalnych
między krajem pochodzenia turysty a krajem destynacji,
− różnice instytucjonalne w obrębie instytucji formalnych i
nieformalnych w kraju destynacji,
− itd.
W tym kontekście kształtowanie przepisów prawnych może
prowadzić do budowania przewag konkurencyjnych – zachęt - w
obszarze wyboru destynacji podróży międzynarodowych wśród
turystów. Należy pamiętać, że zjawisko turystyki międzynarodowej
może być wyjaśnione m.in. przez to, że turyści kierują się do państw
posiadających:
− specyficzny klimat,
− warunki naturalne,
− specyficzne wytwory kulturowe,
− lepszą opiekę medyczną,
− podaż różnego rodzaju dóbr, których brakuje w kraju
pochodzenia turysty, lub są w nim nielegalne,
− podaż usług, których brakuje w kraju pochodzenia turysty, lub są
w nim nielegalne,
− itp.
Przykładem tego rodzaju działań może być stanowienie
odpowiednich przepisów prawnych w poszczególnych krajach, które
dotyczą rynków dóbr niekorzystnych społecznie, przez co może mieć
miejsce rozkwit tzw.: narkoturystyki, alkoturystyki, turystyki
nastawionej na hazard, seksturystyki, itp.
Wydaje się zatem, że instytucje pełnią fundamentalną rolę dla
rozwoju gospodarczego i czerpania z tego korzyści, również w
obszarach, które mogą budzić pewne wątpliwości natury normatywnej.
W tym kontekście, wzrost niebezpieczeństwa, np. w związku z
funkcjonowaniem rynku usług seksualnych, rynku nielegalnych
narkotyków, itp. może być stymulantą ruchu turystycznego. Co oznacza,
że dane rozwiązania formalne mogą być zachętą do podróżowania w
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wybrane regiony i przyczyniać się do wzrostu liczby turystów. Mimo to,
prawdopodobnie wzrost turystyki tego rodzaju charakteryzuje się
ograniczonym potencjałem. Dodatkowo, można przypuszczać, że duży
dystans instytucjonalny między krajami lub częste zmiany instytucji
formalnych w danym kraju mogą prowadzić do spadku atrakcyjności
turystycznej dla danego regionu.
Oznacza to, że w ocenie ogółu będzie rosło niebezpieczeństwo,
które jest jedną z determinant ruchu turystycznego na danym obszarze.
Wzrost zagrożenia spowoduje więc spadek przyjazdów turystów w
dłuższej perspektywie czasu. Innymi słowy, niebezpieczeństwo będzie
miało charakter destymulanty, co implikuje rezygnację turystów z
wyboru destynacji uznanej z jakichś powodów za niebezpieczną
(Stasiak, Śledzińska, 2017).
Zakończenie. Istotnym elementem dla gospodarek i turysty
międzynarodowego jest sposób funkcjonowania państw i rynków, na
których podmioty, często w dążeniu do partykularnych celów, nie
zwracają uwagi na wspólne interesy. Mimo to, współcześnie, pojawia się
coraz więcej bodźców do działania odpowiedzialnego społecznie
(Whittaker, 2011). Wydaje się zatem, że instytucje należy kształtować
świadomie i długookresowo, tak aby mogły się one przyczyniać do
budowania
równowagi
między
wzrostem
gospodarczym,
bezpieczeństwem, a zdrowiem człowieka (Kuosmanen, Kuosmanen,
2009). Należy również pamiętać, że system instytucjonalny nie ma
charakteru modularnego. Zatem, w procesie projektowania przepisów
prawnych – przez rząd, obywateli, czy inne osoby posiadające inicjatywę
ustawodawczą, należy sprawdzić, jak dana zmiana będzie oddziaływała
nie tylko na poszczególne fragmenty systemu instytucjonalnego, ale
także na cały system.
Podsumowując, bezpieczeństwo w turystyce jest problemem
wielowymiarowym, który może i powinien być analizowany na licznych
płaszczyznach przez specjalistów z różnych dziedzin. Kwestie
bezpieczeństwa i zagrożeń w turystyce są bez wątpienia niezwykle
interesujące badawczo, a rzetelna wiedza o nich jest bardzo przydatna w
praktycznej działalności. Wiedza ta jest poszukiwana przez branżę
turystyczną, która musi funkcjonować w coraz bardziej niestabilnej
rzeczywistości społeczno-gospodarczo-prawnej.
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1.2. Природно-ресурсний потенціал та соціально-економічні
передумови розвитку туристичної індустрії в регіоні
Василиха Н. В., Павліш Л. О., Індус К. П.
Однією з основних стратегічних цілей розвитку туризму
вважається
забезпечення
ефективного
і
комплексного
(економічного, соціального, екологічного та інноваційного)
використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного
потенціалу (сукупності природних і створених людиною ресурсів) з
метою туристичного розвитку регіону. В роботі розглянуто
природний та культурно-історичний потенціал Перечинського
району як суттєву передумову розвитку туризму. Вивчений
природний
та
культурно-історичний
потенціал
регіону
систематизовано за групами. Виявлено низку перспектив розвитку
туристичної індустрії, виокремлено існуючі сприятливі і
несприятливі
передумови
розвитку
природно-ресурсного
потенціалу Перечинського району.
Туристична індустрія – це одна з найбільш динамічних галузей,
що швидко розвиваються в світовому господарстві. Туризм
відноситься до найбільших експортних галузей, поступаючись
нафтовидобувній промисловості й автомобілебудуванню. За
оцінкою Всесвітньої туристичної організації ООН (ЮНВТО), в
2017 році кількість міжнародних туристичних прибуттів становила
1323 млн туристів, а дохід туризму склав 1332 більйонів доларів [1].
Відзначимо: туризм безпосередньо або опосередковано, через
туристське споживання, здійснює стимулюючий вплив на розвиток
транспорту, закладів з надання готельних послуг та послуг
харчування, торгівлі, харчової промисловості, будівництва, зв’язку,
страхування, фінансового посередництва, культури та спорту,
діяльності у сфері відпочинку тощо; стимулює пожвавлення
місцевої економіки та створення додаткових постійних або
сезонних робочих місць; сприяє збереженню культурної спадщини,
розвиток народних ремесел, фітогенофонду та екологічного
стабільного безпечного навколишнього середовища. Разом з тим,
недостатній розвиток зазначених сфер стримує туристичне
освоєння.
Враховуючи сутності феномену туристичної індустрії як галузі,
що впливає на загальний стан економіки, Кабінетом Міністрів
України схвалено Стратегію розвитку туризму та курортів на період
до 2026 року. Однією з основних стратегічних цілей розвитку
туризму вважається забезпечення ефективного і комплексного
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(економічного, соціального, екологічного та інноваційного)
використання наявного туристичного та курортно-рекреаційного
потенціалу (сукупності природних і створених людиною ресурсів) з
метою розвитку туристичних територій, брендингу [2].
Закарпаття традиційно є областю Карпатського регіону, що має
унікальні ресурси та найкращі перспективи в Україні щодо
розвитку туристично-рекреаційної індустрії, що обґрунтовано в
працях Мацоли В. І., Марченка О. І., Мазур Ф. Ф., Лендєла М. А.,
Молнар О. С., Долішнього М. І., Січки І. І., Гірняк К. М., Руденко В.
П., Мельник І. М. та ін. Слід зазначити, що більшість робіт
комплексно націлені на Закарпатську область, її районування за
наявним потенціалом природних ресурсів та історичною
спадщиною. Разом з тим, науковці та туристичні агенції
недостатньо уваги приділяють дослідженню та популяризації
Перечинського району як такого, що має значний потенціал щодо
надання туристичних послуг. Це і обумовлює актуальність обраної
теми і відповідає стратегічним цілям держави загалом та регіону
зокрема в напрямі розвитку туризму.
Природний потенціал як передумова розвитку туризму
Перечинський район Закарпатської області – це край з
живописною та різноманітною природою: поля та луки в низовині,
пологі схили вкриті лісом, переважно букової породи, багато
різноманітних диких тварин, з невичерпними багатствами, цінними
копалинами, цілющими джерелами, родючими землями; край, де
збережено лемківські обряди і звичаї, що сьогодні представлено у
побуті жителів району [3].
Територія району, розташованого в північно-західній частині
області, – 631 км2 (15400 га займають сільськогосподарські землі,
1100 га – сади, 6100 га – ліси), кількість населення на 01.12.2017
року складала 31,9 тис. [4] Протяжність Перечинщини з півночі на
південь - 21 км, зі сходу на захід – 32 км. Це одне з найбільш
екологічно чистих місць України. Перечинський район – земля
лемків, однієї з карпатських народностей. Упізнати цих жителів
Карпат можна за своєрідною говіркою. Наголос лемки, як правило,
роблять на передостанньому складі слова. Самоназва лемків
походить від слова “лем” – “тільки”, “лише”. Крім лемків, у районі
проживають українці, росіяни, угорці, словаки, роми [5].
На території району розташовані одне місто і 24 сільські
населені пункти, що підпорядковані 15 сільським радам. Частина
населених пунктів мають у своїй назві слово “Тур’я” або “Тур’ї” на
честь другої за величиною (після Ужа) річки району – Тур’ї. Ріка
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Тур’я утворює природний кордон між Вулканічними та
Складчастими Карпатами. Сім сіл Перечинського району мають
статус гірських (Новоселиця, Турічки, Вільшинки, Лумшори, Тур’я
Бистра, Полянська Гута, Липовець) [5].
Перечинський район межує з Словацькою Республікою та
Ужгородським, Свалявським, Великоберезнянським, Воловецьким,
Мукачівськими районами Закарпатської області. Територією району
протікають річки Уж, Лютянка, Туричка, Тур’я, Шипот.
Знаходяться озера Ворочівське, Комсомольське та інші.
Ворочівське – високогірне озеро вулканічного походження,
розташоване на південний схід від села Ворочово на горі
Анталовецька Поляна. Лежить у западині на висоті 700 м над
рівнем моря, складається з двох водойм загальною площею 0,4 га.
Водойма круглої форми діаметром до 50 м з дуже прозорою водою
[6]. Озеро оточене лісом, важкодоступне, існує всього кілька
місяців на рік і в червні уже зникає.
Переважну більшість території району займають гори.
Мальовничими краєвидами заворожують гірські масиви Полонина
Руна, Синаторіа, Чонтош та Липова скала.
Полонина Руна (Рівна, Рівна) – масив розташований у західній
частині Полонинського хребта, на межиріччі Латориці та Ужа
(басейн Дунаю). Простягається у північно-західній частині
Полонинського хребта майже на 15 км, вважається найбільшою
полониною Карпат. Полонина являє собою плато площею 1100
гектарів. Поверхня поступово знижується з північно-заходу (г.
Рівна, 1482 м – найвища точка масиву) на північно-схід (г. Рівний
Плай, 1229 м). Північні схили круті, південні розчленовані
водотоками. Складається з пісковиків. Схили зайняті буковими та
ялиново-буковими лісами. На масиві знаходиться заказник
державного значення Соколові Скелі [7]. Пішохідний маршрут на
Полонину Руну є одним з найпопулярніших маршрутів для
бажаючих почати свої сходження в гори Карпати. На вершині
збереглися залишки колишнього військового об’єкта – радарної
станції далекого спостереження. Даний об’єкт – тропосферна
мережа керування та зв’язку “Барс” (вузол 103) – найближчий до
неї вузол 109 - гора Космечара (Івано-Франківськ), 100 км по
прямій. Ця мережа була призначена для кодування та передавання
даних між країнами Варшавського договору. На теперішній час
об’єкт знаходиться у жахливому стані – все цінне було
розграбовано, а природа довершує руйнування. До самої вершини
прокладена залізобетонна дорога, що дозволяє доїхати до неї навіть
легковим автомобілем. Пішохідний маршрут від Лумшор до
вершини Руни і назад протяжністю в 22 км, займає в середньому 5-6
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годин. Перепад висот становить близько 600 метрів.
Орнітологічний
заказник
загальнодержавного
значення
“Соколові скелі” (далі – Заказник) створено постановою Ради
Міністрів Української РСР від 03.08.78 № 383 “Про доповнення
переліку державних заказників, що створюються в Українській
РСР”. Заказник загальною площею 606 гектарів розташований на
території Перечинського району Закарпатської області і перебуває у
користуванні Державного підприємства “Перечинське лісове
господарство” у межах лісництва “Шипот”. З лісової фауни
спостерігаються козуля, кабан, заєць, білка, лисиця, борсук, видра
та інші [8].
Синаторія – унікальний та мальовничий хребет у північнозахідній частині гірського масиву Маковиця (частина Вулканічного
хребта). Розташований у межах Перечинського району
Закарпатської області. Максимальна висота – 812 м. З південного
сходу хребет пологою перемичкою з’єднується з відрогами гори
Анталовецька Поляна. На самому хребті чи на його відрогах
розташувалися такі цікаві місця: скеля Соколець, печера Синаторія,
Ворочевські озера, печера Ур, скеля-стіна Дірявий камінь,
Ворочевські скелі тощо [9].
Основні бальнеологічні ресурси представлені родовищами
вуглекислих вод. Найбільшу групу складають вуглекислі
гідрокарбонатно-хлоридні натрієві води, характерні для зон
розломів складчастих Карпат. На території Перечинського району
розвідано 13 джерел із вуглекислими та слабосульфідними
мінеральними водами [10].
Найбільш давнім курортним районом всієї Закарпатської
області вважаються околиці села Лумшори Перечинського району,
де біля витоку гірської річки Туриці в 1600 р. заснували
водолікарню. У дерев’яних коритах з мінеральною водою лікували
ревматичні недуги. У величезному казані підігрівали воду, яку
дерев’яними жолобами подавали у “ванне” відділення. У XVIIІ ст.
цю місцевість почали називати “Курорт Лумшори”. Мінеральна
вода свердловини № 91 подається з глибини 157 м. Належить до
слабосульфідних,
слабовуглекислих
маломінералізованих
гідрокарбонатних холодних вод Сернозольського типу. У
лумшорських джерелах мінеральних вод наявний радон, вміст якого
трохи вищий від гідрогеохімічного фону для Закарпаття.
Крім того, джерела мінеральних вод знаходяться в селах
Новоселиця, Дубриничі, Заріччеві та Сімері. Останню слід
відмітити як таку, що має виключні властивості за
мікробіологічною чистотою та хімічним складом [11]. Деякі
дослідження свідчать про наявність іонів срібла в цій воді.
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До природних ресурсів Перечинського району також слід
віднести водоспади біля сіл Тур’я Поляна та Лумшори.
Водоспад Воєводин розташований на південних схилах
гірського масиву Полонина Рівна, за 12 км на північ від села Тур’я
Поляна на потоці Воєводин (притока річки Шипіт), у межах Тур’єПолянського загальнозоологічного заказника. Висота головного
каскаду - 5-6 м, загальна висота всіх каскадів – 24 м. Воєводин має
наукове, естетичне та рекреаційне значення [12].
Загальнозоологічний заказник загальнодержавного значення
“Тур’є-Полянський” (далі – Заказник) створено постановою Ради
Міністрів Української РСР від 26.12.85 № 451 “Про доповнення
переліку державних заказників Української РСР”. Заказник
загальною площею 2163 гектара розташований на території
Перечинського району Закарпатської області й перебуває у
користуванні Державного підприємства “Перечинське лісове
господарство” у межах лісництва “Шипот”. Заказник створено з
метою охорони та збереження лісової фауни, оселищ аборигенних
видів тварин (оленя, козулі, кабана, зайця-русака) та видів тварин,
занесених до Червоної книги України (лелека чорний, кіт лісовий)
[13].
Лумшорські водоспади – група водоспадів в Українських
Карпатах, гідрологічна пам’ятка природи місцевого значення (за
назвою “Водоспад на р. Туриця”). Водоспади розташовані за 3,5 км
на північний схід від села Лумшори, на річці Туричці (притока
Тур’ї), неподалік від північно-західних схилів Полонини Руна.
Найбільші Лумшорські водоспади: Соловей, Буркач, Давір
(Партизан), Переступень та Крутило. В одному з найвищих
водоспадів, який має назву Давір (за радянських часів його назвали
Партизан), вода падає зі скелі потужним прямовисним струменем
заввишки понад 4 м, утворюючи біля підніжжя невелике озеро [14].
У межах Перечинського району, на північ від села Тур’ї Ремети
розташоване заповідне урочище (лісове) місцевого значення
Розтоки площею 430 га. Статус надано згідно з рішенням
облвиконкому від 23.10.1984 року № 253. Перебуває у віданні ДП
“Перечинське ЛГ”. Статус надано з метою збереження частини
лісового масиву з переважно буковими насадженнями, а також
насадженнями ялиці Дугласової. У межах урочища розташований
лісовий заказник “Дугласова ялиця”.
На території району - низка скель, які знаходяться під
охороною держави і мають значний туристичний потенціал, адже
вони надзвичайно естетично привабливі.
Скалка, високий стрімчак, який виник внаслідок тектонічного
злому, – геологічна пам’ятка природи місцевого значення в Україні.
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Скеля утворює високе урвище, з вершини якого відкривається
чудова панорама долини річок Кам’яниця і Уж та довколишніх гір.
Об’єкт природно-заповідного фонду Закарпатської області.
Розташована на південь від села Новоселиця. Площа - 3 га. Статус
надано для збереження мальовничої скелі на вершині гори Скала
(масив Вигорлат). У скельній породі виявлені альбсеноманські
мергелі та викопна фауна тисальської світи [12].
Липовецькі скелі – геологічна пам’ятка природи місцевого
значення, розташована між селами Турички та Липовець. Площа - 2
га. Статус надано для збереження унікального природного
ландшафту – мальовничих скель, розташованих у лісовому масиві.
Скеля “Високий стрімчак” – геологічна пам’ятка природи
місцевого значення біля північно-східної частини села Сімер.
Статус надано для збереження скельного масиву, цікавого в
науковому та пізнавальному значенні.
Кам’яні останці з різними формами вивітрювання “Сокалець”
(Скелі Соколець) розташовані на південний захід від села Тур’ї
Ремети серед букового лісу, над долиною потоку Клокотива
(урочище “Соколець”) на схилі гори Соколець (східна частина
хребта Синаторія). Максимальна висота скель – 70-80 м [12].
Цікавинкою регіону можуть стати й печери. Печера Синаторій
на вершині гори Синаторій розташована на південний захід від села
Тур’ї Ремети у східній частині хребта Синаторія, при підніжжі
скельного масиву, складеного з вулканічних порід. Цікава в
геоморфологічному відношенні, має важливе наукове та естетичне
значення тектонічна печера Ур. Невелика печера (грот),
розташована при підніжжі скельного масиву, знаходиться на
південний схід від села Ворочово (на схилі гори Анталовецька
Поляна, урочище Пастелькові луки). Ведмежа ґавра – унікальна
печера, біля села Ворочова, відвідування якої переносить нас у
дитинство з казками про ведмедів. Вона заглиблюється під землю
на 1-3 м, довжина - 2-6 м, висота - 2-3 м, зручна і тепла, якщо
влаштуватися там у негоду або на ночівлю [14].
У межах Перечинського району є можливості заготовляти
екологічно-чисті лікарські рослини, гриби, ягоди, зокрема малину,
суницю, чорниці (місцева назва - яфини), ожину, брусницю, бузину
та інші види.
Систематизовані природні ресурси Перечинського району з
точки зору туристичної привабливості наведено на рис. 1.2.1.
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Рис. 1.2.1. Природні ресурси Перечинського району
Вагому частку іміджу Перечинського району складає його
історична спадщина та своєрідність. Особливої уваги заслуговує
унікальний етномузей Лемківська садиба, який було створено 1985
р. Він знаходиться в одній з аутентичних лемківських осель (1902
р.), яка розташована на окремому пагорбі, звідки відкривається
чудовий краєвид Ужанської долини. У хаті відтворений інтер’єр,
типовий для лемківського житла початку ХХ ст. До комплексу
забудови входять: жила частина (хижа, сіни і комора) та
господарські приміщення (стодола, хлів і хлівець), що знаходяться в
одному ряду, під спільним дахом. Саме такий тип забудови
характерний для етнографічної групи лемків. У хаті зібрані
предмети побуту, які відтворюють матеріальну культуру лемків
початку ХХ ст.: у сінях – дерев’яна ступа, жорна, великі дерев’яні
миски, діжки для капусти із солом’яною кришкою, у коморі –
старовинні столярські інструменти, дерев’яні бочки, посуд, чоботи,
у кімнаті – стіл, різьблене ліжко, шафа, дерев’яна колиска, що
зроблені руками господаря [16].
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Історико-культурні передумови розвитку туристичних послуг у
Перечинському районі
Також у селі Заріччево знаходиться “Ромська колиба” – єдиний
в Україні музей всередині циганського табору. Побудована на місці
хати засновника поселення, колиба призначена насамперед для
самих циган, для розуміння ними своїх коренів, а також для
подолання загального негативного ставлення оточуючих до ромів.
Це маленька дерев’яна хата під соломою та кузня. Деяким
експонатам – колисці, решету, святковому вбранню – по 200 років. І
належать вони, подейкують, засновнику громади Федору Сурмаю.
У музеї є родове дерево циганської громади, адже більша частина
населення табору має спільних предків, створено художню групу.
У селі Дубриничі знаходиться приватний народний музей
побуту та звичаїв, який є ще й центром міжнародних зустрічей.
Музей має цікаву назву “Склад”, оскільки колгосп це приміщення
використовував як склад зернових продуктів. У музеї знаходиться
дуже багато старовинних речей, які колись були в активному
вжитку закарпатців, тут можна знайти кросна, веретена, нічелниці,
берда, граблі, вили, косу, возик, народний одяг. Всі експонати
збирають по селах Перечинщини.
У селі Тур’ї Ремети (за 10 км від м. Перечин) знаходиться
історична пам’ятка XIX століття – меморіальна дошка листоноші,
виготовлена і встановлена вдячними земляками, які високо оцінили
життєвий подвиг поштаря Теодора Фекете, що кожен день пішки
долав 25-кілометрову відстань до Ужгорода і повертався назад з
кореспонденцією. А у самому центрі Перечина знаходиться
пам’ятник листоноші, який входить до переліку “Оригінальні
пам’ятники Закарпаття” [3].
У регіоні наявні пам’ятки, що можна використовувати з метою
паломництва:
− хресна дорога в Перечині на горі Гурка, звідки видно все
місто та далекі околиці, з величезним десятиметровим дерев’яним
хрестом на вершині;
− римо-католицький храм Св. Августина в Перечині, зведений
1906 року за спонсорської підтримки італійців Гайотто та
Комінотто;
− дерев’яний храм – церква Василя Великого у селі Лікіцари,
котрий було збудовано з ялини в XVII сторіччі. Церква триверхова,
бойківського стилю. У 1748 р. перебудована і набула сучасного
вигляду. Зруби вкрили двосхилим дахом. Піддашшя і дах мають
профільований карниз із цільного бруса [5];
− храм Святого архангела Михаїла XVІІІ ст. у селі Тур’я
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Ремети;
− церква Покрови Пресвятої Богородиці села Вільшанки
(1770-1801) з дзвіницею (1930);
− православна кам’яна Свято-Вознесенська церква XIX ст.,
оновлена в 1928, 1970-х та 1995 роках у селі Сімерки з двома
дзвонами на дзвіниці: нижній – великий з рельєфними прикрасами
(1924 р.), верхній – малий дзвін із зображенням Ісуса Христа, що
молиться на колінах (1790 р.);
− старі єврейські кладовища у селах Сімер, Сімерки, Зарічово,
Тур’я Ремети.
У селах збереглися народні промисли: вишивка (Перечин,
Туриця); ткацтво (Туриця); художня обробка дерева (Перечин,
Порошково); кераміка (Перечин).
Цікавим фактом з історії Перечинщини є те, що жителів одного
з найбільших населених пунктів району – Тур’я Ремети, мешканці
сусідніх сіл називають “жаблярами”. І дійсно, якщо заглянути у
меню одного з ресторану села, то тут можна побачити дві
традиційні для цього села страви “жаб’ячі лапки” та “черепаховий
суп”. Як свідчить історія, у 1816 році після битви під Ватерлоо
країни-переможці – Росія, Пруссія, Австрія та Велика Британія –
вирішили вивезти з Франції всіх офіцерів наполеонівської армії:
була небезпека, що вони згодом змогли б знову влаштовувати
військовий заколот й стати причиною повернення бонапартистів до
влади. А оскільки найбільш “глухим” місцем Австро-Угорської
імперії тоді було Закарпаття, то Відень відправив полонених
французів на Перечинщину, які потім тут і залишилися назавжди,
створивши власні сім’ї і, звичайно, передали свої французькі звичаї
(зокрема, кухню) місцевому населенню [16]. Взагалі село Тур’я
Ремети має виключно цікаве історичне минуле.
Одна з легенд розповідає, що саме в цих місцях доживав свого
віку пустельником угорський король Шоломон (Шаламон) (роки
правління - 1063-1074), син короля Андраша (Ендре) I та Анастасії
Ярославни, доньки київського князя Ярослава Мудрого. Перша
письмова згадка про село Тур’я Ремета сягає 1451 року. Поселення
швидко розросталося і вже у XVIII-XIX ст. відрізнялося від решти
тим, що тут була така собі міні-Європа: після відкриття у 1809 році
ливарного цеху в Реметі почали селитися спеціалісти з Австрії,
Німеччини, Угорщини, покращуючи сільський побут та приносячи
власні традиції. І вже за кілька років цех виробляв не лише
предмети побуту (огорожі, хрести, печі), а й справжні витвори
мистецтва. Для прикладу: статуї Геракла і Гермеса в
Ужгородському замку. Саме на цьому ливарному заводі було
відлито два 250-літрові чавунні чани, що використовувалися в
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Лумшорах для нагрівання мінеральної води з лікувальною метою.
Новий поштовх до розвитку села дав заснований на місці закритої у
1871 році ливарні “жеребчинець” – кінний завод, де вирощували як
промислових, так і скакових коней. На окраїні села навіть іподром з
трибуною звели. А Тур’я Ремета стала основним місцем “тусовки”
аристократії, конярів із різних країн та спеціалістів, які повинні
були забезпечувати потреби об’єкта й згодом будувати
вузькоколійну залізну дорогу, що перестала працювати у 1974 році
як нерентабельна. Колії та переїзди повністю розібрано [16].
Село Тур’я-Бистра на Перечинщині має легенду, яку в усіх
родинах з діда-прадіда переказують, - про те, як зустрілися в
тутешньому урочищі Чурова Лавка янгол і чорт. Розгорілася
суперечка, яка сила – добро чи зло – є могутнішою. Вирішити її
взялися одним стрибком: хто далі плигне, того потуга й більша.
Чорт видерся на гору Плішку, янгол – на полонину Рівну. Обоє
стрибнули й приземлилися в Чуровій лавці на великому камені,
який стояв на березі річечки Бистрик. Стрибки були такої сили, що
кожен залишив на камені свій відбиток: янгол – людську стопу,
чорт – копито. Переміг у тій суперечці янгол, бо відстань від
полонини Рівної до каменя понад 25 км, а від Плішки – всього 8.
Перед каменем потрібно виконати певний обряд: ангельський слід
цілувати, а на чортів – плювати, тоді він допомагає людям, що
мають проблеми зі здоров’ям [17].
Особливої уваги заслуговує комплекс Воєводино, що являє
собою парк Шенборна – ретельно відтворена копія відомого парку
замка Шенборн з розташованим на території готельним,
ресторанним комплексом, спа-комплексом та іншими послугами.
Парк Шенборна являв собою перлину європейського паркового
мистецтва і був створений біля палацу стародавнього впливового
австрійського роду Шенборнів. У центрі парку знаходилося штучно
створене озеро.
У сучасному парку Шенборн можна прогулятися широкими
алеями, помилуватися водною гладдю озера, пройтися усіма 12
містками, які символізують 12 знаків Зодіаку, подивитися в
Кельтському саду календар друїдів і відвідати діючий водяний
млин. Парк було відтворено в 2013 році до 285-ї річниці передачі
імператором Австро-Угорської імперії закарпатських земель у дар
роду Шенборнів. У процесі створення парку брали участь
скульптори, митці та реставратори.
Зимовий відпочинок пов’язаний насамперед з базою
відпочинку “Воєводино” та місцевістю біля села Новоселиця, де
знаходяться бугельні витяги. На жаль, витяг у Новоселиці не
працює з 2013 року.
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Унікальні властивості мінеральних вод у селі Лумшори
дозволили створити атракції – занурення в чан, що розігрівається
вогнищем, температурою до +40-45°С [3]. Мешканець села зберіг
один з двох стародавніх чанів, що були відлиті ще в селі Тур’я
Ремети на початку XIX сторіччя. Крім села Лумшори, наразі такі
спа-послуги можна отримати в селах Новоселиця та на курорті
Воєводино.
Значний інтерес у споживачів туристичних послуг викликають
гастротури. У межах Перечинського району в якості
гастрономічних принад можна використовувати: сири сироварні
“Перечинська мануфактура”, консервовану продукцію ТМ
“Карпати Насолоджуйся”, ТОВ “Джерела Карпат”, часник від ФГ
“Турянський чеснок”, жаб’ячі лапки, свіжовиловлену форель на
курорті Воєводино, лемківські страви, а також традиційні
закарпатські страви шовдарь, копчене сало, печену картоплю
(баньки), гурку, страпачки, грибну мачанку та інші.
На території району щороку проводяться спортивні змагання,
фестивалі: “На Івана Купала” (курорт Воєводино); “Зірки досяжні”
(полонина Руна); “Лемківська Ватра”; фестиваль різдвяних коляд
(м. Перечин).
Систематизовані історико-культурні передумови розвитку
туристичних послуг у Перечинському районі наведено на рис. 1.2.2.
Крім зазначених особливостей Перечинського району, потрібно
відмітити, що села значною мірою автохтонні, а тому цікаві і
своєрідні, що створює широкі передумови для розвитку зеленого
туризму.

Рис. 1.2.2. Історико-культурні передумови розвитку туристичних
послуг у Перечинському районі
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Передумови розвитку природно-ресурсного потенціалу регіону
Незважаючи на показаний вище значний природно-ресурсний
потенціал в Перечинському районі та намагання окремих
підприємців, його туристична привабливість може бути реалізована
тільки за наявності відповідних соціально-економічних передумов
та розвитку виробничо-економічного потенціалу. До таких
передумов, на наш погляд, слід віднести: розвиток торгівлі,
логістичні аспекти та транспортне сполучення, інформаційне
забезпечення та інші. Значний негативний вплив на розширення
також мають відсутність усвідомлення місцевим населенням
цінності та значення власних ресурсів. Так, у районі працює лише
один туристично-інформаційний центр, що, на наш погляд, є
недостатнім.
Суб’єкти, які організовують і забезпечують виробництво і
споживання туристичних послуг, а саме туристичні підприємства,
підприємства готельного типу представлені такими основними
об’єктами:
лікувально-оздоровчий
комплекс
“Полонина”,
лікувально-оздоровчий комплекс “Полонина ДБК-3”, лікувальнооздоровчий комплекс “Дубриничі”, ДП “Карпати”, сезонний
заміський дитячо-оздоровчий табір “Зв’язківець”, дитячооздоровчий заклад “Барвінок”, ТОВ “Воєводино”, база відпочинку
“Лумшори”, мотель-ресторан “Турянська долина”, мотель-ресторан
“Берізка” та ряд сільських садиб, серед яких “Водограй”,
“Мисливська садиба”, “Пік Приват”, “У цімбора”, “Турянський
двір”, “Квітка Карпат”, “У Мирона” та інші.
Що стосується ринкової інфраструктури, необхідно відмітити
недостатній розвиток торговельної мережі та незадовільний стан
низки доріг. Наприклад, село Лікіцари взимку є практично
недоступним.
Разом з тим, слід відмітити наявність політичної волі та
усвідомлення регіональними органами влади необхідності розвитку
туристичного потенціалу району, що проявляється у наявності
програм, підкріплених діями: розроблено та систематизовано
туристичні маршрути, проведено обстеження двох туристичних
маршрутів для маркування, розроблено рекламно-інформаційні
довідники, взято участь у виставках, проводяться семінари щодо
розвитку сільського туризму та інші заходи.
Власні дослідження, узагальнення своїх та інших результатів
наукової роботи щодо ресурсного та економічного потенціалу,
матеріалів програм розвитку Перечинського району, які
впроваджувалися й аналізувалися апаратом управління різних
рівнів, дозволили виокремити існуючі сприятливі і несприятливі
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передумови
розвитку
природно-ресурсного
Перечинського району (табл. 1.2.1).

потенціалу

Таблиця 1.2.1
Передумови розвитку природно-ресурсного потенціалу
Перечинського району [розробка авторів]
Сприятливі
ландшафтне і біологічне різноманіття;
привабливі природні умови; багата
історична культурна спадщина; наявність
потенціалу зростання рекреації і туризму;
розширення мережі природно-заповідного
фонду; зростання туристичних потоків;
наявність засобів розміщення та
рекреаційних територій; функціонування
туристично-інформаційного центру;
функціонування садиб сільського зеленого
туризму; розробка концепції маркетингу
туристичних продуктів та стратегії
просування і моніторингу розвитку
туризму; реструктуризація туристичних
об’єктів; масштабний капітальний ремонт
рекреаційних закладів; створення
регіональних асоціацій сільського туризму;
зростання культурної свідомості населення;
програма охорони довкілля; створення
об’єднаних територіальних громад

Несприятливі
нестача фінансових ресурсів;
нерозвиненість туристичного
продукту; самовільна,
несанкціонована вирубка
лісових насаджень;
погіршення якості підземних
вод; низький рівень
знешкодження токсичних
відходів; зростання
забруднення; незадовільний
стан пам’яток природи,
історії, культури, архітектури;
погана транспортна
доступність до туристичних
об’єктів; низький рівень
інформаційного забезпечення;
невідповідність якості послуг
міжнародним стандартам;
відсутність перспективного
розвитку регіону

Наведений перелік передумов є далеко не вичерпним, оскільки
тут не охоплюються проблеми розвитку й функціонування
туристичної інфраструктури та її суб’єктів.
Таким чином, дослідження показують, що Перечинський район
володіє достатнім туристичним потенціалом у частині природних
рекреаційних ресурсів і архітектурно-культурних передумов. Проте
ступінь використання цих ресурсів значною мірою залежить від
активності підприємців, що надають туристичні послуги, сприяння
держави та залучення інвестицій.
Висновки:
1. Важливим чинником розвитку туристичної індустрії в регіоні
є його туристичний потенціал, який уособлює здатність суб’єктів
економіки створювати й ефективно просувати туристичні послуги
відповідно до потреб туристів і можливостей економіки.
Туристичний потенціал регіону складається з таких основних
елементів, як природно-ресурсний потенціал (це сукупність
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природних ресурсів) і виробничо-економічний (суб’єкти, які
організовують і забезпечують виробництво і споживання
туристичних послуг, а саме: туристичні підприємства, підприємства
готельного й ресторанного господарства, ринкової інфраструктури
та держава).
2. Природні ресурси Перечинського району, що можуть
сприяти розвитку туристичних послуг, включають заповідники та
заказники, гірські хребти, гори, скелі, печери, ріки та озера,
водоспади, мінеральні води, ліси, фітогенофонд. Це свідчить про
перспективи подальшого освоєння природно-ресурсного потенціалу
регіону і доцільність розширення заходів комплексної програми
розвитку території в частині її туристичної привабливості, адже такі
ресурси створюють резерви для розвитку лікувального туризму,
альпінізму, дельтапланеризму та інших екстремальних видів спорту
і туризму.
3. Вагому частку іміджу Перечинського району складає його
історична спадщина та своєрідність. Систематизовані історикокультурні передумови розвитку туристичних послуг включають
музеї, історичні пам’ятки, паломницькі та легендарні місця,
гастрономічні цікавинки, фестивалі та естетичні та спа-атракції.
Села значною мірою автохтонні, а тому цікаві і своєрідні, що
створює широкі передумови для розвитку зеленого туризму.
4. Перечинський район володіє відповідними функціональними
інфраструктурними туристичними ресурсами, які формують
виробничо-економічну складову туристичного потенціалу і
дозволяють задовольнити потреби подорожуючих у туристичних
послугах. Проте більшість цих ресурсів за останні 4-8 років або
зменшилися кількісно, або використовуються неефективно, що
незадовільно впливає на функціонування туристичної індустрії.
Нейтралізація виокремлених несприятливих чинників дозволить
інтенсифікувати розвиток туристичних послуг у регіоні.
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1.3. Перспективи збільшення конкурентоспроможності
регіонального туристичного кластера
Девадзе А., Прокопенко О., Діасамідзе М.
Туризм, разом із сільським господарством, є галуззю, що має
найбільш високий потенціал розвитку економіки Грузії. Розвиток
туризму сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів
країни та підвищенню рівня добробуту місцевого населення.
На сьогодні Грузія постає перед необхідністю визначення тих
пріоритетних напрямків регіонального розвитку, які відіграють
роль локомотиву в справі сталого та стабільного розвитку і тим
самим будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності
туристичних ринків регіонів країни. Уявляється можливим
розвиток інших, нових галузей, що дозволить забезпечити
позитивний мультиплікативний ефект у регіональному розрізі.
Для
забезпечення
високої
конкурентоспроможності
туристичної індустрії регіону, зокрема Аджарської Автономної
Республіки, вважається за необхідне запропонувати кластерний
підхід, який може стати ефективним засобом стимулювання
соціально-економічного розвитку як регіону, так і в цілому і країни.
В умовах глобалізації та інтеграції для формування конкретних
переваг території значну роль відіграє кластерна стратегія.
Кластерна політика є значним стратегічним компонентом
розвитку економіки Грузії, яка забезпечить ефективне зростання
конкурентоспроможності різних територій.
Автори на прикладі Аджарської АР визначили перспективи
збільшення конкурентоспроможності регіонального туристичного
кластера, а також обґрунтували системні заходи щодо
формування стратегії туристського кластера регіону, що
сприяють підвищенню ефективності функціонування туристичної
індустрії
в
регіональній
економіці
та
стратегічної
конкурентоспроможності туристичного ринку регіону.
Туризм, разом із сільським господарством, є галуззю, що має
найбільш високий потенціал розвитку економіки Грузії. У даний
час туристична індустрія є не тільки однією з найбільших і
високоприбуткових, але і такою, що найбільш динамічно
розвивається, галуззю соціально-економічного розвитку країни. На
сьогодні Грузія постає перед необхідністю визначення тих
пріоритетних напрямків регіонального розвитку, які відіграють роль
локомотиву в справі сталого та стабільного розвитку і тим самим
будуть сприяти підвищенню конкурентоспроможності туристичних
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ринків регіонів країни. Разом з тим, вважаємо за доцільне розвиток
інших, нових галузей, пошук нових шляхів, що дозволить
забезпечити позитивний мультиплікаційний ефект у регіональному
розрізі. Одним з таких пріоритетних напрямків підвищення
конкурентоспроможності
регіональних
туристичних
ринків
вважаємо впровадження і розвиток туристичних кластерів у
туристично-рекреаційних комплексах регіонів. Виходячи з
вищевикладеного, можна відзначити, що важливість наукового
пошуку в напрямку підвищення конкурентоспроможності
регіональної економіки з активним використанням наявних
рекреаційних ресурсів зумовлює високу теоретичну актуальність і
практичну значущість теми дослідження.
У даний час застосування кластерного підходу все частіше
приймається в якості одного з пріоритетних напрямків в стратегіях
соціально-економічного розвитку регіонів Грузії.
Проблема підвищення конкурентоспроможності визнається
однією з найважливіших в теорії і практиці економічної науки. Різні
аспекти конкурентоспроможності економічних систем різних рівнів
активно обговорюються і є предметом вивчення багатьох теоретиків
і практиків.
При розгляді питань розвитку туризму в умовах глобальної
конкуренції, управління та маркетингу в процесі створення і
розвитку національної туристичної індустрії в роботі використані
праці таких фахівців: Е. Бараташвілі, М. Барлетта, Т. Брауна, І.
Гагнідзе, Б. Гечбаія, Д. Дірлава, І. Зоріна, Н. Кабушкина,
В. Квартального, Н. Кокерелла, Л. Корганаш-вілі, Ф. Котлера, С.
Крейнера, В. Криворучка, Л. Криворучко, Й. Кунде, М. Метревелі,
К. Нордстрема, М. Портера, Й. Риддерстрале, В. Сапрунової, Х.
Сміта, Д. Трю, Р. Флорида та ін.
При вивченні теоретичних основ формування, функціонування
та розвитку економічних кластерів основний акцент зроблено на
окремі аспекти туристичних кластерів: на специфічні особливості
турпродукту й обслуговування, з одного боку, і значний позитивний
ефект, який можна отримати від реалізації кластерних проектів, - з
іншого. Виходячи з вищевикладеного, автори визначили наступні
до кінця недоопрацьовані питання:
− визначення технологічної специфіки формування і реалізації
туристичного продукту, що обумовлено характером туристичної
діяльності;
− вивчення факторів, що сприяють просторовій локалізації
туристичної продукції;
− вивчення ступеня залучення малого і середнього бізнесу в
сфери формування туристичних потоків і обслуговування туристів.
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Також слід зазначити, що окремі теоретичні аспекти управління
конкурентоспроможністю
туристичних
ринків
регіонів
і
методичний інструментарій його подальшого вдосконалення
опрацьовані недостатньо і вимагають подальшого розвитку.
Мета дослідження полягає у визначенні перспектив та
розробленні науково-методичних рекомендацій щодо формування
стратегії кластерного розвитку туристичного ринку регіону.
Необхідність досягнення мети дослідження зумовила вирішення
таких завдань:
− вивчити сучасний стан туристичного ринку і сфери
обслуговування Аджарської Автономної Республіки як найбільшого
туристичного регіону Грузії;
− охарактеризувати економічну сутність кластерного підходу,
уточнити його функціональну роль і значення в розвитку
регіональної економіки;
− обґрунтувати зміст концепції і логічну модель стратегії
формування туристично-рекреаційного кластера регіону;
− розробити організаційно-економічний механізм реалізації
стратегії
кластерного
розвитку
туристично-рекреаційного
комплексу регіону.
Об’єктом дослідження є туристично-рекреаційний комплекс
Аджарської АР як підсистема економіки Грузії. Предметом
дослідження є організаційно-економічні відносини, пов’язані з
обґрунтуванням стратегії кластерного розвитку туристичнорекреаційного комплексу в регіоні.
Теоретичною і методологічною основою дослідження
послужили фундаментальні праці вітчизняних і зарубіжних вчених
в галузі кластерного розвитку регіональної економіки і
стратегічного управління розвитком територіально-туристичних
комплексів. У роботі використовувалися різні методи і прийоми
економічного дослідження: методи економічного аналізу і синтезу,
динамічного та порівняльного аналізу статистичних даних,
міжнародних порівняльних оцінок, економічних угруповань,
факторного аналізу.
Інформаційною базою дослідження послужили законодавчі
акти Уряду Грузії, стратегії і програми регіонального соціальноекономічного розвитку регіонів Грузії, матеріали звітності
національного агентства статистики Грузії.
Практична значимість отриманих результатів полягає у
визначенні перспектив збільшення конкурентоспроможності
регіонального туристичного кластера, а також в обґрунтуванні
системних заходів щодо формування стратегії туристського
кластера Аджарської АР, що сприяє підвищенню ефективності
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функціонування туристичної індустрії в регіональній економіці та
стратегічної конкурентоспроможності туристичного ринку регіону.
Роль туризму в розвитку економіки Грузії
У сучасних умовах розвиток туризму в усьому світі набуває
особливого значення через те, що він є не лише потужним
джерелом доходів для країни, але також має безліч позитивних
сторін: сприяє розвитку інфраструктури, розвитку різних сфер
бізнесу в контексті розвитку туризму і зростання зайнятості
населення, збереженню культурно-історичних традиції і народного
промислу, залученню інвестицій, вдосконалення іміджу країни
тощо.
Туризм, разом з сільським господарством, є галуззю, що має
найвищий потенціал розвитку економіки Грузії. Розвиток туризму
сприятиме соціально-економічному розвитку регіонів країни і
підвищенню рівня добробуту місцевого населення.
На сьогодні Грузія постає перед необхідністю визначення тих
пріоритетних напрямків регіонального розвитку, які зіграють роль
локомотива у справі сталого і стабільного розвитку і тим самим
сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності туристичних
ринків регіонів країни. Звісно ж, допустимим є розвиток інших,
нових
галузей,
що
дозволить
забезпечити
позитивний
мультиплікативний ефект у регіональному розрізі [1].
Подальший розвиток туристичної галузі буде орієнтований на
використання природних, культурно-історичних та інших ресурсів з
метою створення специфічного комплексного туристичного
продукту.
У даний час, коли в умовах глобалізації характер конкуренції
набуває міжнародних масштабів, першочергового значення набуває
забезпечення
стійкого
зростання
конкурентоспроможності
туристичних ринків регіонів Грузії, що в кінцевому рахунку
створює об’єктивні передумови для пошуку і формування
конкурентних переваг і найбільш досконалих шляхів створення
конкурентоспроможної туристичної індустрії країни.
Сучасний стан туристичної галузі Грузії. За останні роки в
Грузії спостерігається різке збільшення кількості іноземних
туристів і доходів від міжнародного туризму [8]. У 2016 році
кількість міжнародних туристів досягла 6 350 825 осіб (зростання в
порівнянні з 2015 роком склало 7,6 %). Також вперше за 2016 рік
доходи від міжнародного туризму перевищили 2 млрд доларів США
(табл. 1.3.1).
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Таблиця 1.3.1
Динаміка кількості міжнародних туристів і доходів
за 2011-2016 роки [8]
2011

2012

2013

Роки
2014

2015

2016

2017

тис. ос.

2822

4428

5392

5516

5901

6351

7902

млн дол.
США

955

1411

1720

1787

1936

2097

2751

Показник

Од. виміру

Міжнародні
в’їзди
Доходи

Одночасно, разом з досягнутими успіхами, слід зазначити, що
все ще недостатньо використовується туристичний потенціал
країни, і головна причина цього – недостатньо розвинена
інфраструктура туризму [2]. Серед першочергових проблем, які
суттєво впливають на конкурентоспроможність туристичного
продукту Грузії, можна виділити наступні:
− перманентне зростання вартості туристичного продукту,
викликане не зростанням якості туристичного обслуговування, а
сезонністю, що посилюється вузькістю туристичної пропозиції,
концентрацією внутрішніх і в’їзних туристичних потоків на
окремих туристичних центрах і курортах;
− неконкурентоздатна якість пропонованих туристам послуг,
перш за все готельних і транспортних;
− недостатньо ефективні заходи (в тому числі і здійснювані з
боку держави) з просування туристичного продукту Грузії на
зарубіжних і внутрішньому ринках;
− відсутність у країні єдиних стандартів і показників
статистичного обліку в сфері туризму;
− гостра нестача кваліфікованих працівників сфери
туристичного обслуговування.
При такій ситуації попит на поїздки в Грузію зберігається
головним чином завдяки дійсно унікальній природній і культурній
спадщині.
Туристський продукт або послуга конкурентоспроможні лише
тоді, коли відбувається постійний процес підвищення якості сервісу
при наданні послуги, оптимізація ціни послуги, ресурсів у сфері
експлуатації чи споживання туристського продукту. Але послуга
може бути конкурентоспроможною лише за умови ефективної
організації розробки та виконання управлінських рішень у межах
системи забезпечення конкурентоспроможності, що дозволить
збільшити можливості виходу на зовнішній туристичний ринок [2].
Конкурентоспроможність
туристичної
галузі
залежить,
зокрема,
від
державної
політики
в
сфері
туризму.
Конкурентоспроможність туристичної галузі на туристському
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ринку є проявом внутрішніх соціально-економічних умов і
можливостей порівняльних переваг міжнародного поділу праці в
цій сфері, які реалізуються в товарах і послугах, що дозволяє
успішно конкурувати з аналогічним продуктом інших держав [5].
Кластерний підхід як засіб підвищення
конкурентоспроможності туристичної індустрії регіону
Для
забезпечення
високої
конкурентоспроможності
туристичної індустрії регіону, зокрема Аджарської Автономної
Республіки, вважається за необхідне запропонувати кластерний
підхід, який може стати ефективним засобом стимулювання
соціально-економічного розвитку як регіону, так в цілому і країни.
Кластерна політика, як правило, сприяє наданню підтримки
конкретним підприємствам і галузям. Кластери в першу чергу
являють собою нову управлінську технологію, яка окремому
регіону або країні в цілому дає можливість підвищити свою
конкурентоспроможність до нового, значно вищого рівня.
На сучасному етапі на регіональні системи покладено функції
незалежних суб’єктів ринкових відношень, що в значній мірі сприяє
формуванню соціально-економічного та правового простору і більш
вагомо забезпечує надійність підприємницьких структур, що значно
підвищує конкурентоспроможність регіону.
Формування конкурентоспроможності регіону здійснюється як
на рівні межрегіонної, так і рівні міжнародної конкуренції. Вони
виходять на світові ринки і прагнуть залучити як інвесторів, так і
споживачів. З одного боку, між ними відбувається конкурентна
боротьба за ресурси (людські ресурси, територія, податки), а з
іншого боку, вони самі стають об’єктами продажів, які
“споживаються” покупцем (інвестор, бізнесмен, місцевий житель і
т. д.). Тому на ринку регіон повинен сприйматися як територія, що
дає певні пільги.
З позиції конкуренції головною передумовою сталого розвитку
економіки регіону є його кластеризація. Феномен кластеризації як
об’єкт економічної агломерації зі своїми зв’язками з
підприємствами, територіями відомий ще з ремісничого періоду, і
лише в останній чверті ХХ століття вони набули статусу значного
фактора економічного розвитку регіонів. Більшість економістів
відзначають, що регіони, на території яких формуються кластери,
стають лідерами економічного розвитку. Саме вони – лідери
визначають конкурентоспроможність національної економіки.
Економічний кластер, як правило, просторово не залежить від
урбанізованої області. На противагу регіональному кластеру, він
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має відносно широкі межі і може охопити не тільки регіон, а й
країну в цілому. Регіональний кластер являє собою просторову
агломерацію, яка пов’язана з економічною діяльністю і яка створює
основу адаптації нових форм. До них переважно входять малі і
середні підприємства, основний елемент їхнього успіху –
соціальний капітал, закладений у географічній близькості.
Світовий досвід розвитку кластерів та його адаптація для
туристичної галузі Аджарської АР
Маємо такі результати світового досвіду розвитку кластерів.
1. Кластерна структуризація економіки істотно впливає на
загальну економічну політику держави. В першу чергу це пов’язано
з підтримкою науки, ризиків інвестицій, з експортною діяльністю,
створенням обов’язкової інфраструктури та просвітою.
2. Політика, спрямована на розвиток кластерів, стає
передумовою підвищення конкурентоспроможності держави.
3. Створення кластерів забезпечує новими можливостями
бізнес, в тому числі і мале підприємництво.
4. Місцеві органи самоврядування досить компетентні у
партнерстві з приватним сектором, можуть значно вплинути на
відповідні програми, в тому числі шляхом їх фінансування.
5. Місцеві органи самоврядування значно більш мобільні у
відносинах з економічними суб’єктами, ніж національні урядові
організації.
Кластери сприяють розвитку національної і регіональної
економіки, що обумовлено такими факторами:
− кластер забезпечує позитивний ефект. Взаємозв’язки в
кластерах призводять до нового етапу конкуренції, що сприяє
створенню інновацій;
− кластери створюють передумови формування регіональних
інноваційних систем;
− для економіки країни, як і для економіки регіону, кластери
виконують функцію “точки зростання” внутрішнього ринку.
Існування кластерів окремих галузей за рахунок спільних
інвестицій прискорює процес створення чинників конкретної
переваги;
− взаємозв’язки всередині кластера забезпечують розвиток
аутсорсингу, коли малі та середні підприємства здійснюють
ключову діяльність і тим самим сприяють розвитку малого та
середнього бізнесу в регіоні;
− конкурс між підприємцями призводить до глибокої
спеціалізації та розвитку кластера, внаслідок чого з’являються нові
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суб’єкти
бізнесу,
що сприяє
зростанню прибутковості
регіонального виробництва, підвищенню зайнятості населення та
посилення інтеграційного потенціалу.
На основі досвіду західних країн, з урахуванням специфіки
управлінської системи Грузії, суб’єктами кластерної політики
регіонального рівня є: Департамент туризму і курортів Аджарської
АР;
Міністерство фінансів
і
економіки;
територіальне
самоврядування; захищені території і національні парки; освітній,
страховий, туристичний, авіаційний, морський, автомобільний,
будівельний, неурядовий, банківський, готельний і ресторанний
сектори.
Кластерні стратегії розвитку туристичної галузі регіону
В умовах глобалізації та інтеграції для формування конкретних
переваг території значну роль відіграє кластерна стратегія. На наш
погляд, кластерна політика є значним стратегічним компонентом
розвитку економіки Грузії, яка забезпечить ефективне зростання
конкурентоспроможності різних територій з урахуванням того, що в
Грузії окремі регіони мають різні конкурентні переваги, і їх
необхідно врахувати в процесі кластеризації.
На державному рівні кластерний підхід до аналізу і
регулювання економіки країни вперше був використаний у
Фінляндії в 1991-1993 рр., коли урядом країни була розроблена
відповідна політика підтримки кластерів, що забезпечила країні
передові позиції в рейтингах перспективної (Growth Competitivenes
Index)
і
поточної
(Business
Competitivenes
Index)
конкурентоспроможності.
Якщо врахувати, що в тих самих рейтингах Грузія посіла 69-е
місце серед 144 країн, вважаємо за доцільне перейняти досвід
передових і успішних країн і розглядати кластерний підхід як
важливий
інструмент
забезпечення
зростання
конкурентоспроможності країни.
Розглядаючи кластерні стратегії в туризмі, слід зазначити, що
стратегія розвитку туристичного кластера являє собою план
спільних поступальних і узгоджених дій між урядовими органами,
муніципальними органами і безпосередньо кластером з метою
підвищення конкурентоспроможності кластерів на світовому ринку
туристичного обслуговування. Стратегія має бути розроблена з
урахуванням довгострокової перспективи. Основною метою
розроблення стратегії є створення сприятливих і адекватних умов
розвитку регіональної туристичної політики.
Значний туристичний потенціал і унікальні туристичні ресурси
39

Аджарської АР створюють сприятливі умови для розвитку
туристичної індустрії, і саме тому вона може стати основною
туристичною зоною Грузії. Для цього необхідно врахувати у
стратегічних планах розвитку туризму Грузії принципи її
функціонування.
Розробка програми та її реалізація вимагає об’єднання зусиль
державного та муніципального урядів, а також участі бізнесструктур, тобто, виходячи з існуючих реалій, на наш погляд, для
Аджарської АР необхідна змішана кластерна політика. Основною
метою такої програми є збільшення конкурентоспроможності
туристичного кластера Аджарії, адже будь-яка дія, спрямована на
створення сприятливих умов реалізації спільних проектів
облагородження інфраструктурних проектів і т. д., підвищує
позицію кластера на ринку туристичного обслуговування.
Для масового залучення іноземних туристів недостатньо одного
тільки підвищення рівня якості обслуговування. Необхідно, щоб
увесь спектр обслуговування відповідав міжнародним стандартам
якості, в тому числі містив поїздки в аеропорт, пересування на
таксі, відвідування ресторанів, торговельних центрів, визначних
місць. Так само необхідно відзначити роль тих організацій, які
регулюють діяльність зазначених організацій та в’їзди іноземних
туристів (наприклад, санітарно-епідемічна служба, пожежна
служба, податкова служба, міністерство закордонних справ і т. д.).
Спільність інтересів компанії по залученню туристів
підштовхує їх до підвищення якості обслуговування. Крім того, в
кластерах об’єднуються вищі навчальні заклади, які готують кадри
для цих же компаній. Таким чином, у межах кластера на перший
план висувається не ефективність діяльності окремих фірм і
організацій, а їх “колективна ефективність”. Успіх одного учасника
кластера дає стимул іншому, внаслідок чого кластер економічно
більш виправданий, ніж самостійна діяльність суб’єктів, які входять
до його складу.
Під інфраструктурою кластера розуміється комплекс дорожньокомунікаційних
та
побутово-комунальних
будівель,
які
забезпечують доступність туристів до туристичних ресурсів, а
також життєздатність окремих галузей туристичної індустрії.
Фактори розвитку туристичного кластера Аджарської АР
Функціонування туризму як специфічної галузі національної
економіки є неможливим без існування специфічних ресурсів. Ми
визначаємо
туристичні
ресурси
як
природно-кліматичні,
соціокультурні, історичні, архітектурні та археологічні, наукові,
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промислові, культові і т. д., які задовольняють потреби туристів.
Специфіка потреби в туристичних ресурсах полягає у тому, що
споживач сам переміщується в просторі і в часі – до місць
скупчення ресурсів.
Нами виявлено фактори, що впливають на діючий туристичний
кластер в Аджарській АР. Частина з них сприяє подальшому
розвитку кластера, а частина, навпаки, перешкоджає його розвитку
(рис. 1.3.1).

Рис. 1.3.1.Фактори, що впливають на розвиток туристичного
кластера Аджарської АР [власна розробка]
Документ, підготовлений національною адміністрацією
туризму Грузії “Georgia National Tourism Strategy 2025”, який являє
собою перший довгостроковий стратегічний план, за своїм змістом
в основному відповідає пред’явленим до нього вимогам. Одночасно
слід відзначити, що в документі недостатньо оцінено туристичний
потенціал Аджарської АР і, на наш погляд, недостатнє
використання місцевих ресурсів є стратегічно програшним для
країни з перехідною економікою.
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Оцінка різних елементів кластера може стати значним кроком у
встановленні слабких і сильних сторін кластера, у визначенні
можливості
втручання
з
метою
вдосконалення
його
функціонування. На її основі також можна визначити напрями
організації взаємодії різних елементів кластера. Нижче в табл. 1.3.2
наведено підсумкові дані SWOT-аналізу туристичного кластера
Аджарської АР.
Таблиця 1.3.2
SWOT-аналіз туристичного кластера Аджарської АР [власна розробка]
Внутрішні чинники
Сильні сторони
1 Багата історична та культурна спадщина
2 Різноманітний пейзаж
3 Гарне географічне розташування
4 Потенціал зростання кластера
5 Дешевий людський ресурс
6 Культурна спадщина високої якості
Слабкі сторони
1 Недостатність сучасних навичок менеджера
2 Мала кількість малих і середніх підприємств
3 Недостатність використання вузлових регіональних
можливостей
4 Низький показник існування веб-сторінок і використання
комп’ютерів
5 Низький рівень інноваційної політики і технологічного розвитку
6 Відсутність готелів і гостьових будинків низького рівня
7 Недостатність маркетингових і промоутерних навичок
8 Низький рівень менеджменту обслуговування
9 Забруднення морської води
Зовнішні чинники
Можливості
1 Європейська сусідська політика
2 Потенціал зростання ринку
3 Переваги туризму на державному рівні
4 Підтримка, яка надається донорам туризму
5 Дешевий людський ресурс
6 Спрощений візовий режим
7 Тенденції економічного зростання
8 Законодавчі норми та політика
Загрози
1 Система неефективного фінансування
2 Неефективна система вищої освіти
3 Недоступність консультативного обслуговування і
тренінгових курсів
4 Міграція робочої сили і населення. Відтік мізків
5 Рівень інституційної інфраструктури
6 Низький рівень використання інформаційних технологій
7 Слабка технічна інфраструктура
8
Низький рівень інституційної підтримки
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На основі наведеного SWOT-аналізу для подальшого розвитку
туристичного кластера вважається за необхідне провести нижче
наведені заходи:
− посилення Департаментом туризму і курортів Аджарської
АР партнерства і співробітництва з державними та приватними
організаціями туристичної індустрії регіону;
− безпосереднє
включення представників
туристичної
індустрії в удосконалення якості обслуговування, його оцінку і
відповідні дослідницькі роботи;
− безпосереднє включення представників державних установ і
муніципалітетів у розроблення стратегії розвитку туризму та його
реалізацію;
− формування нових і вдосконалення існуючих туристичних
продуктів з метою продовження короткочасного туристичного
сезону;
− визначення і формування нових можливостей продовження
тривалості туристичного сезону;
− визначення нових ринкових можливостей і проведення їх
аналізу на основі дослідження тенденцій розвитку ринку та
конкурентоспроможності.
Висновки.
Туристичні
кластери
сприяють
розвитку
регіональних і національних економік, що обумовлено такими
факторами:
− кластери забезпечать позитивний ефект; взаємозв’язки у
кластері призводять до нового етапу конкуренції, що сприяє
створенню інновацій;
− кластери створюють відповідні передумови для формування
регіональних інноваційних систем;
− взаємозв’язки всередині кластера забезпечують розвиток
аутсорсингу, коли малі та середні підприємства виконують для
суб’єктів кластера ключові завдання (доручення) і тим самим
сприяють розвитку малого та середнього бізнесу в регіоні;
− конкуренція між підприємцями всередині кластера
призводить до глибокої спеціалізації і до нових рубежів розвитку
кластера, внаслідок чого з’являються нові суб’єкти бізнесу, а це
сприяє збільшенню прибутковості регіонального виробництва,
вирішенню проблеми зайнятості населення та посиленню
інтеграційного потенціалу регіону.
Автори на прикладі Аджарської АР обґрунтували системні
заходи щодо формування стратегії туристського кластера регіону,
що сприяють підвищенню ефективності
функціонування
туристичної індустрії в регіональній економіці та стратегічної
конкурентоспроможності туристичного ринку регіону.
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1.4. Конкурентоспроможність України на туристичному ринку
ЄС
Заячковська Г. А.
Розглянуто
теоретичні
основи
міжнародної
конкурентоспроможності країн у сфері туризму, запропоновано
детермінанти, які визначають конкурентні переваги країни. На
основі Індексу конкурентоспроможності країн у сфері подорожей і
туризму визначено конкурентні позиції країн Євросоюзу на
регіональному
ринку.
Проаналізовано
показники
індексу
конкурентоспроможності України й запропоновано заходи для їх
покращення.
Протягом останніх десятиліть туристичний сектор став
важливою рушійною силою економічного зростання багатьох країн
світу. Незважаючи на економічні та фінансові кризи, терористичні
акти й військові конфлікти, туризм демонструє безперервне
зростання, показуючи силу та стійкість сектора. У 2017 р.
міжнародні туристичні прибуття у світі досягли 1,322 млрд осіб,
зокрема в Європі – 671 млн осіб, що на 8 % більше порівняно з 2016
р. Стійке зростання відзначено в Південній та Середземноморській
Європі (+ 13 %), Західній Європі (+ 7 %), Північній та Центральній і
Східній Європі (по + 5 %) [1]. Надходження від міжнародного
туризму в країнах Європи у 2017 р. склали 450 млрд дол. США [2].
Прямий внесок туризму у ВВП Європи у 2017 р. досяг 760,1 млрд
дол. США (3,6 % від загального ВВП), зайнятість населення у даній
сфері становила 14,4 млн робочих місць (3,8 % загальної зайнятості)
[3].
До світового ринку туристичних послуг все активніше
залучається Україна. Міжнародні туристичні прибуття у 2017 році
досягли 14,2 млн осіб [4], а надходження від міжнародного туризму
– 1,6 млн дол. США [5]. Туризм є відносно невеликою частиною
вітчизняної економіки з точки зору його внеску у загальний ВВП. У
2017 р. частка туристичної індустрії у ВВП країни склала 1,467 млн
дол. США, тобто 1,5 % від загального ВВП, зайнятість населення у
даній сфері становила 228,0 тис. осіб (1,4 % від загального числа
зайнятих) [5]. Наведені вище дані свідчать, що на фоні високих
темпів розвитку туризму в Європі Україна виглядає досить
скромно.
Туристичні країни Євросоюзу ведуть між собою жорстку
конкурентну боротьбу, успіх якої залежить не тільки від наявності
туристичних ресурсів, пропозиції якісних туристичних послуг та
конкурентних цін, а й від підтримки розвитку туризму з боку
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держави. Інтенсифікація розвитку туристичної діяльності в Україні,
що перебуває в процесі євроінтеграційних перетворень, актуалізує
питання визначення конкурентоспроможності туристичного сектора
на ринку країн ЄС, що дозволить виявити існуючі проблеми і
запропонувати шляхи їх вирішення.
Теоретичні основи конкурентоспроможності країни у сфері
туризму
Дослідження поняття “конкурентоспроможність країни”
показало, що існуючі в сучасній вітчизняній та зарубіжній
економічній літературі визначення не дають однозначного
трактування його сутності, хоча це має велике значення для
розуміння її структури та внутрішніх зв’язків. Міжнародні
інституції досить широко трактують це поняття, акцентуючи увагу
на його характерних ознаках (табл. 1.4.1). Аналіз визначень дав
змогу зробити такий висновок: країна є конкурентоспроможною на
світовому ринку товарів і послуг тоді, коли діяльність органів
державної влади та бізнесу призводить до збільшення доходів
населення.
Найбільш широке використання у вітчизняній економічній
літературі отримало визначення Л. Антонюк: “Міжнародна
конкурентоспроможність країни – це здатність країни створити таке
національне бізнес-середовище за умов вільного і справедливого
ринку, в якому вітчизняні товаровиробники можуть постійно
розвивати свої конкурентні переваги та займати і утримувати стійкі
позиції на певних сегментах світового ринку, завдяки: потужному
економічному потенціалу, що забезпечує динамічне зростання
економіки на інноваційній основі; розвинутій системі ринкових
інститутів; володінню значним інтелектуальним капіталом та
інвестиційними ресурсами; гнучким реагуванням на зміни світової
кон’юнктури та, відповідно до цього, диверсифікацією
виробництва, максимально відстоюючи реалізацію національних
інтересів заради економічної безпеки та високих стандартів життя
населення” [8]. Це обумовлено тим, що у визначенні акцентується
увага на необхідності використання інновацій, залучення інвестицій
та адаптації до змін ринкового середовища суб’єктами
підприємницької діяльності та державного регулювання для
досягнення більшої конкурентоспроможності країни на світовому
ринку.
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Таблиця 1.4.1
Визначення поняття “конкурентоспроможність країни”
міжнародними інституціями [6; 7]
Міжнародна інституція
Міжнародний інститут
розвитку менеджменту
Всесвітній економічний
форум (2006)

Консультативна група з
конкурентоспромож-ності
при Європейській комісії

Організація економічного
співробітництва та
розвитку

Комісія з промислової
конкурентоспроможності
при Президентові США

Визначення
Аналіз того, як країни і підприємства
використовують
весь
спектр
своїх
компетенцій для збільшення добробуту
населення або зростання прибутку
Набір факторів, політик та інститутів, які
визначають рівень продуктивності в країні
Включає
елементи
продуктивності,
ефективності і прибутковості. Але це не
самоціль. Це потужний засіб досягнення
зростання життєвого рівня та соціального
благополуччя, тобто це інструмент для
досягнення цілей. У цілому, збільшуючи
продуктивність
та
прибутковість
у
контексті
міжнародної
спеціалізації,
конкурентоспроможність надає основу для
неінфляційного
збільшення
доходів
населення.
Ступінь, в якому країна в межах вільної
торгівлі і справедливих ринкових відносин
може виробляти товари і послуги, що
проходять тест міжнародних ринків,
зберігаючи і збільшуючи при цьому
реальні
доходи
населення
в
довгостроковому періоді
Міра можливості країни за умов вільного й
справедливого ринку виробляти товари та
послуги,
що відповідають вимогам
світових
ринків
при
одночасному
збереженні або підвищенні реальних
доходів своїх громадян

Одним з основоположників концепції конкурентоспроможності
країн є американський вчений М. Портер, який розробив
“національний ромб конкуренції”. Адаптувавши його теорію до
сфери туризму, ми отримали детермінанти, які визначають
конкурентні переваги країни (рис. 1.4.1).
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Рис. 1.4.1. Детермінанти національної конкурентоспроможності у
сфері туризму
Джерело: складено автором на основі [9].

 пропозиція туристичних послуг, постійне впровадження
інновацій;
 розробка та реалізація туристичної політики країни,
стратегії розвитку туризму, розвиток державно-приватного
партнерства, причому слід відмітити визначальну роль уряду, який
координує і стимулює діяльність підприємств туристичної
індустрії;
 підтримка розвитку туристичної інфраструктури з боку
держави;
 вплив на туристичний попит, його обсяг, структуру й інші
параметри шляхом формування і просування бренду країни на
світовому ринку.
Випадкові події та форс-мажорні обставини, як терористичні
акти, війни, природні катаклізми, підвищення ціни на нафту тощо,
впливають на конкурентні переваги країни на ринку.
Синергетичний ефект від взаємодії детермінант забезпечує високу
національну конкурентоспроможність у сфері туризму.
Конкурентоспроможність країн на ринку туристичних послуг
визначається порівняльними (наявність туристично-рекреаційних
ресурсів та ефективність їх використання) та конкурентними
перевагами (можливість збільшення переваг від участі у
міжнародній торгівлі шляхом впровадження інновацій та співпраці
стейкхолдерів
для
досягнення
узгоджених
цілей),
які
характеризують позицію країни на ринку та її наслідки для
економіки. Оцінка рівня конкурентоспроможності туристичної
галузі країни вимагає виявлення та аналізу зовнішніх конкурентних
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переваг, порівняння з найбільш важливими прямими конкурентами
та визначення місця в секторі. На основі цього можна зробити
висновок не лише про рівень конкурентоспроможності, але й про
шляхи її підвищення за допомогою використання стратегій
розвитку.
Визначення конкурентоспроможності країн на туристичному
ринку ЄС
Для
визначення
конкурентоспроможності
країн
на
туристичному ринку використовують різні підходи. Широко
застосовується методика розрахунку коефіцієнта виявлених
порівняльних переваг (Revealed Comparative Advantage, RCA), що
визначається як відношення частки країни на світовому
туристичному ринку до частки країни на світовому ринку. Ця
методика є доволі простою й дозволяє визначити, наскільки
привабливим для іноземних споживачів є національний
туристичний продукт порівняно з іншими статтями експорту
країни.
Найбільш ефективним способом
оцінки
конкурентоспроможності
країни
вважається
застосування
Індексу
конкурентоспроможності країн у сфері подорожей і туризму (Travel
and Tourism Competitiveness Index, TTCI), який дозволяє визначити
перешкоди для успішного розвитку туризму на національному рівні
та
розробити
конкретні
заходи
для
покращення
конкурентоспроможності держав на світовому ринку туристичних
послуг.
Європа є регіоном, який має найвищий загальний показник
конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму завдяки
своєму
культурному
багатству,
розвинутій
туристичній
інфраструктурі та міжнародній відкритості. В Євросоюзі туризм є
третім за величиною сектором економіки, у топ-10 туристичних
країн світу входить шість європейських держав. Відмітимо, що ці
країни знаходяться на постіндустріальному рівні розвитку, який
характеризується значною роллю сфери послуг.
Однією з основних особливостей розвитку туризму в ЄС є
нерівномірний розподіл міжнародних туристичних потоків та
надходжень від міжнародного туризму (табл. 1.4.2). За кількістю
міжнародних туристичних прибуттів у 2017 році лідирує Франція –
84,451 млн осіб, найбільше надходжень від міжнародного туризму
отримала Іспанія – 56,468 млн дол. США, а найвищі середні
надходження від одного туриста має Швейцарія – 1,758.4 дол.
США. Кількість міжнародних туристичних прибуттів в Україну у
2017 р. досягла 12,428 млн осіб; це більше, ніж у Швейцарію, але
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витрати одного туриста склали найменше порівняно з країнами ЄС
– 87,1 дол. США [10]. Велика різниця між кількістю міжнародних
туристичних прибуттів та надходженнями від міжнародного
туризму в Україні пояснюється низьким курсом національної
валюти до долара США.
Таблиця 1.4.2
Міжнародні туристичні прибуття та надходження від
міжнародного туризму у вибраних країнах Євросоюзу та в
Україні за 2017 рік
Надходження
від міжна№
Країна
родного
з/п
туризму, млн
дол. США
1
Франція
84,451
45,920
2
Іспанія
68,521
56,468
3
Італія
50,731
39,449
4
Німеччина
34,971
36,867
5
Великобританія
34,435
45,463
6
Польща
16,728
9,728
7
Угорщина
14,316
5,343
8
Швейцарія
9,304
16,361
9
Болгарія
7,099
3,146
10
Словаччина
6,816
2,363
11
Словенія
2,706
2,504
12
Румунія
2,234
1,712
13
Чорногорія
1,559
902,0
14
Україна
12,428
1,082
Джерело: складено автором на основі [10].
Міжнародні
туристичні
прибуття,
млн осіб

Середні
надходження
з 1 прибуття,
дол. США
543,7
824,1
777,6
1054,2
1320,2
581,5
373,3
1758,4
443,2
346,7
925,2
766,1
578,2
87,1

У рейтингу TTCI 2017 року перше місце серед 136 країн світу
займає Іспанія, що пояснюється унікальною пропозицією
культурних і природних ресурсів у поєднанні з розвиненою
туристичною інфраструктурою, інфраструктурою повітряного
транспорту та пріоритетністю розвитку галузі. Франція залишається
на другому місці, незважаючи на терористичні атаки у 2015-2016
роках, що підтверджує високу стійкість туристичного сектора при
наявності значних культурних ресурсів, розвиненої інфраструктури
наземного та повітряного транспорту, зниження цін на проживання
у готелях, покращення екологічної стійкості. Німеччина посіла
третє місце у світовому рейтингу завдяки пропозиції культурних
ресурсів, розвитку туристичної інфраструктури, реалізації стратегії
бренду країни, сильному бізнес-середовищу та міжнародній
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відкритості.
Великобританія займає п’яте місце в рейтингу TTCI, що
обумовлено багатством культурних і природних ресурсів,
сприятливим бізнес-середовищем, міжнародною відкритістю,
розвиненою інфраструктурою повітряного і наземного транспорту,
туристичною інфраструктурою. Італія зберігає восьме місце в
глобальному масштабі, її конкурентоспроможність обумовлена
винятковими культурними та природними ресурсами, розвитком
туристичної інфраструктури. Однак низькі пріоритетність галузі та
ефективність маркетингових заходів і брендингу, слабке бізнессередовище, неефективна законодавча база та низька цінова
конкурентоспроможність мають негативний вплив на розвиток
туризму. Швейцарія зайняла десяте місце у глобальному рейтингу
завдяки високому рівню безпеки, надійності бізнес-середовища,
кваліфікованим
кадрам,
інфраструктурі
інформаційнокомунікативних технологій, добре розвинутій інфраструктурі
наземного та повітряного транспорту, туристичній інфраструктурі.
Проте країна має найнижчу цінову конкурентоспроможність – 136
місце у світі [10]. Все це свідчить про те, що урядами даних країн
туризм визначено як провідну галузь економіки.
Аналіз рейтингу конкурентоспроможності у сфері подорожей і
туризму 2017 року дав змогу встановити, що існують значні
внутрішньорегіональні
відмінності
за
показниками
конкурентоспроможності у межах Євросоюзу. Так, для країн
Південної Європи характерним є інтенсивне використання
культурних та природних ресурсів, високий розвиток туристичної
інфраструктури, проте показники бізнес-середовища та цінової
конкурентоспроможності нижчі, ніж у інших регіонах. Країни
Західної Європи приділяють велике значення використанню
природної та культурної спадщини, мають добре розвинену
інфраструктуру,
але
–
низький
рівень
цінової
конкурентоспроможності та високий рівень терористичної загрози.
Для країн Північної Європи властиві сприятливе бізнес-середовище,
розвинена інфраструктура, але недостатньо уваги приділяється
просуванню природної та культурної спадщини, вони мають низьку
цінову конкурентоспроможність. Держави Східної Європи мають
високу цінову конкурентоспроможність, але слабке бізнессередовище, низьку пріоритетність сфери подорожей та туризму,
невисокий рівень розвитку транспортної інфраструктури. Отже,
стале підвищення конкурентоспроможності країн визначається
цими показниками.

51

Конкурентоспроможність України на туристичному ринку ЄС
Україна має унікальні туристично-рекреаційні ресурси для
розвитку 12 складових національного туристичного продукту
(табл. 1.4.3). Однак на даний час основними складовими
національного туристичного продукту на ринку міжнародних
туристичних послуг є: відпочинок на морському узбережжі,
культурний, релігійний та лікувальний туризм. Враховуючи наявні
рекреаційні ресурси, їх унікальність та потенціал зростання,
Україна має можливості для розвитку нових видів туризму.
Відмінність України від інших світових дестинацій відповідає
мотивації іноземних туристів відвідати нову країну.
Таблиця 1.4.3
Розподіл існуючих та потенційних складових національного
туристичного продукту у розбивці за рекреаційними зонами
України
Складові
національного
турпродукту
Курорти:
 бальнеологічні;
 грязеві;
 кліматичні
Оздоровчий
туризм
Пляжний туризм
Історикокультурний туризм
Релігійний туризм
Етнотуризм
Замковий туризм
Військовий туризм
Екологічний
туризм
Зелений туризм
Сільський туризм
Водний туризм
Гірськолижний
туризм
Спелеотуризм
Гастрономічний і
винний туризм
Мисливський
туризм
Подієвий туризм
МІСЕ
Освітній туризм

ЧорноморськоАзовська

Рекреаційні зони
ЗахідноДніпровськоУкраїнська
Дністровська

х
х
х

х

х

х

х

х
х

Поліська

х

х

х

х

х

х

х

х
х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х
х
х

х

х

х

х
х

х

х

х

х

х
х
х
х

х
х
х

Джерело: розроблено автором.
52

х
х
х
х

х
х

Основні туристичні потоки в Україну з країн Євросоюзу були з
Німеччини (209,5 тис. осіб), Польщі (1144,2 тис. осіб), Румунії
(791,1 тис. осіб) та Словаччини (366,2 тис. осіб) [11].
За Індексом конкурентоспроможності у сфері подорожей і
туризму в 2017 році Україна зайняла 88 місце серед 136 країн світу,
отримавши 3,5 бали з 7 можливих; порівняно з 2013 роком країна
опустилась у рейтингу на 12 позицій. Усі країни-нові члени ЄС, які
є основними конкурентами на туристичному ринку Євросоюзу,
знаходяться на значно вищому рівні за більшістю показників (табл.
1.4.4).
Таблиця 1.4.4
Показники конкурентоспроможності України та країн-нових
членів ЄС у сфері подорожей і туризму в 2017 році

Місце у рейтингу

88
41 45 46 49 59
68
Субіндекс “Сприятливість середовища”
Бізнес-середовище
124 80 61 64 98 115 76
Рівень безпеки
127 17 89 48 45 54
39
Охорона здоров’я та гігієна
8
43 10 28 9
15
31
Людські ресурси та ринок праці
41
38 54 44 60 56
81
Інфраструктура інформаційно81
40 48 45 54 36
60
комунікативних технологій
Субіндекс “Державна політика та створення сприятливих умов у сфері
подорожей та туризму”
Пріоритетність сфери подорожей
90
47 92 96 42 98
108
та туризму
Міжнародна відкритість
78
54 48 33 25 46
45
Цінова конкурентоспроможність
45
92 37 23 87 62
85
туристичної індустрії
Екологічна стійкість
97
10 11 34 23 16
43
Субіндекс “Інфраструктура”
Інфраструктура повітряного
79
76 80 70 55 124 82
транспорту
Інфраструктура наземного та
81
20 73 35 30 38
92
водного транспорту
Туристична інфраструктура
71
25 14 65 57 63
62
Субіндекс “Природні та культурні ресурси”
Природні ресурси
115 42 41 72 88 56
68
Культурні ресурси та ділові
51
92 52 36 45 84
46
поїздки

Джерело: складено автором на основі [10].
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Чорногорія

Румунія

Словаччина

Угорщина

Польща

Болгарія

Словенія

Показник

Україна

Країни, бал

72
77
75
52
79
56

62
105
77
49
54
65
28
90
132

Найнижчі позиції Україна має за такими показниками:
 бізнес-середовище – 124 місце зумовлено недотриманням
захисту прав власності, включаючи фінансові активи; низькою
ефективністю правової бази для приватних підприємств у вирішенні
суперечок; тривалістю і високими витратами на оформлення
будівельних дозволів; негативним впливом системи оподаткування;
 рівень безпеки – є критичним фактором, що визначає
конкурентоспроможність країни у сфері туризму; 127 місце
обумовлено військовою агресією Росії на сході України та
встановленням військового збору з податкових агентів;
 інфраструктура інформаційно-комунікативних технологій
(ІКТ) – 81 місце викликано незначним використанням ІКТ для
транзакцій у бізнесі, відсутністю мобільного електронного
цифрового підпису в країні та низькою якістю постачання
електроенергії;
 пріоритетність сфери подорожей та туризму – 90 місце
показує низьку пріоритетність розвитку туризму для уряду країни
та невисоку ефективність маркетингових і брендингових кампаній
для залучення іноземних туристів;
 екологічна стійкість – 97 місце спричинене низькою
жорсткістю та ступенем регулювання екологічних норм у країні,
малоефективними зусиллями уряду щодо забезпечення сталого
розвитку туризму;
 інфраструктура наземного та водного транспорту – 81 місце
викликано якістю доріг в Україні, яка знаходиться на 132 місці у
світі серед 136 країн;
 природні – 115 місце викликано незначною загальною
кількістю відомих видів ссавців, птахів і земноводних у країні;
малою загальною площею наземних та морських територій, що
знаходяться під охороною, й привабливістю природних багатств
для іноземних туристів;
 хоча за показником “Туристична інфраструктура” Україна
займає 71 місце, однак за кількістю готельних номерів на 100
жителів - 103 місце, а за якістю інфраструктури туризму – 107 місце
у світі.
Певні конкурентні переваги Україна має за такими
показниками:
 охорона здоров’я та гігієна – 8 місце обумовлено значною
кількістю лікарів на 1000 населення та лікарняних ліжок на 10 000
населення;
 людські ресурси та ринок праці – 41 місце показує високий
рівень освіти населення та зручність пошуку кваліфікованих
працівників;
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 цінова конкурентоспроможність туристичної індустрії – 45
місце зумовлене низькою вартістю номерів у готелях,
співвідношенням коефіцієнта конвертації паритету купівельної
спроможності (ППП) до офіційного обмінного курсу;
 культурні ресурси та ділові поїздки – 51 місце викликане
значною кількістю пам’яток культури всесвітньої спадщини в
країні, онлайн-пошуком можливостей культурно-розважального
туризму та великих спортивних стадіонів.
Розвиток сфери туризму в Україні визнаний урядом одним з
пріоритетних напрямів розвитку економіки, але з часу
проголошення
незалежності
в
країні
не
проводилося
концептуалізованої та послідовної політики щодо розвитку
туристичної інфраструктури та формування міжнародного іміджу.
Мізерне фінансування іміджевих заходів є недостатнім для
просування іміджу країни на туристичному просторі ринку ЄС.
Все це свідчить про те, що Україна, враховуючи її туристичнорекреаційні ресурси, історичний досвід розвитку туризму та вигідне
географічне положення, сьогодні не може конкурувати не тільки з
розвинутими туристичними країнами Євросоюзу, а й країнаминовими членами ЄС.
Виходячи з вищесказаного, пропонуємо такі заходи для
підвищення конкурентоспроможності України на туристичному
ринку Євросоюзу:
 проведення державної політики сприяння розвитку туризму
та всебічна підтримка державно-приватного партнерства;
 стимулювання розвитку туристичної інфраструктури та
забезпечення
оптимального
співвідношення
“ціна-якість”
туристичних послуг;
 координація розробки і реалізації ринково-продуктових
стратегій органів державної влади у сфері туризму всіх рівнів та
туристичних підприємств;
 формування позитивного туристичного іміджу країни з
метою зростання в’їзного турпотоку.
Висновки. Результати дослідження дали змогу визначити
детермінанти, які визначають конкурентні переваги країни на ринку
міжнародних туристичних послуг. Встановлено, що Європа є
регіоном,
який
має
найвищий
загальний
показник
конкурентоспроможності у сфері подорожей і туризму. Однією з
основних особливостей розвитку туризму у ЄС є нерівномірний
розподіл міжнародних туристичних потоків та надходжень від
міжнародного туризму, а також значні внутрішньорегіональні
відмінності за показниками конкурентоспроможності. На сьогодні
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Україна не може конкурувати не тільки з розвинутими
туристичними країнами Євросоюзу, а й країнами-новими членами
ЄС.
Запропоновано
заходи
для
підвищення
конкурентоспроможності України на туристичному ринку
Євросоюзу: проведення державної політики сприяння розвитку
туризму; стимулювання розвитку туристичної інфраструктури та
забезпечення
оптимального
співвідношення
“ціна-якість”
туристичних послуг; координація діяльності органів державної
влади у сфері туризму та туристичних підприємств; формування
позитивного туристичного іміджу країни.
Список використаних джерел
1.

2017 International Tourism Results: the highest in seven years
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://media.unwto.org/pressrelease/2018-01-15/2017-international-tourism-results-highest-seven-years.
2. International Tourism 2017 - Market share by region of tourist arrivals and
tourism receipts [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://media.unwto.org/content/infographics.
3. TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2018 EUROPE
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу
:
https://www.slovenia.info/uploads/dokumenti/raziskave/europe2018.pdf.
4. Туристичні потоки (2000-2017) [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/ tyr/tyr_u/potoki2006_u.htm.
5. TRAVEL & TOURISM ECONOMIC IMPACT 2018 UKRAINE
[Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.wttc.org//media/files/reports/economic-impact-research/countries-2018/
ukraine2018.pdf.
6. Шнипко О. С. Міжнародна конкурентоспроможність країни: поняття,
основні складові та джерела [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://eip.org.ua/docs/ EP_02_1_110_uk.pdf.
7. Дедок В. М. Конкурентоспособность стран в сфере торговли
туристскими услугами [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
https://cyberleninka.ru/article/n/konkurento-sposobnost-stran-v-sferetorgovli-turistskimi-uslugami.pdf.
8. Антонюк Л. Л. Міжнародна конкурентоспроможність країн:
регіональний аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://journals.uran.ua/jiep/article/viewFile/ 27427/24621.
9. Портер
М.
Международная
конкуренция.
Конкурентные
преимущества стран. – М. : Альпина Паблишер, 2018. - 947 с.
10. The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017 [Електронний
ресурс]. - Режим доступу : https://www.weforum.org/reports/the-traveltourism-competitiveness-report-2017.
11. В’їзд іноземних громадян в Україну за країнами, з яких вони прибули,
у 2017 році [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2013/ tyr/tyr_u/vig2017_u.htm.
56

1.5. Інформаційна база стратегічних рішень розвитку
організацій туристичної сфери
Мізюк Б. М.
Обґрунтування, прийняття та імплементація рішень
становить фундамент ефективної діяльності керівників усіх рівнів
управління, що має на меті успішний та довготривалий розвиток
організації. Особливо це стосується туроператорів, турагентів та
інших структур, що займаються туристичним бізнесом. Власне,
справність процесу прийняття та виконання рішень у кінцевому
рахунку визначає конкурентну силу та позицію організації.
Суттєвою особливістю є те, що кожне рішення приймається на
основі певного обсягу достовірної інформації в межах обмеженого
інтервалу часу. Причому визначальним виступає повнота,
достовірність та своєчасність даних, що отримуються особою,
приймаючою рішення (ОПР). Особливого значення інформаційна
підтримка набуває при вирішенні стратегічних завдань у складних
ситуаціях, характерних для туристичної діяльності. Тому перед
керівниками туристичних організацій виникає нагальна проблема
встановлення слабких сигналів про стратегічні загрози, а також
розпізнавання ситуацій, що зумовлюють необхідність прийняття
стратегічних рішень.
Важливим інструментом відслідковування стану та змін у
сегменті туристичного бізнесу виступає моніторинг. Чинники
зовнішнього та внутрішнього середовища, що постійно змінюються,
суттєво впливають на розвиток кон’юнктури туристичного ринку,
що вимагає модифікації прийнятих та виконуваних стратегій.
Адаптація до зміни ситуації є важливою умовою збереження та
зміцнення конкурентних позицій туристичних організацій для
вибраного сегмента туристичного ринку.
Питання опрацювання різноманітних моделей адаптації та
сталого стратегічного розвитку досліджуються протягом багатьох
десятиліть. Вони свідчать, що головну увагу потрібно зосередити на
якісному інформаційному забезпеченні проведення моніторингу за
змінами у середовищі туристичного бізнесу.
Інформація та її роль у туристичному бізнесі
Інформація стає цінною лише за умови її необхідності, при
взаємодії споживачів і джерел інформації. Інформація зменшує
невизначеність, знімає незрозумілість, яка завжди виникає при
недостатності даних. Вона може бути виражена набором цифр,
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літер, інших умовних знаків і осмислюється в результаті чуттєвого
сприйняття й уявлень людини. Інформація не є доступною для
використання доти, доки вона не зафіксована. Зазвичай
реєструється на документальних і машинних носіях, а та, що
використовується в оперативному економічному аналізі, може бути
виражена і в усній формі.
Інформаційне забезпечення повинно містити:
− базу даних;
− методи та моделі, необхідні для аналізу ситуації;
− набір організаційних і методичних прийомів, суттєвих для
підвищення надійності інформаційного забезпечення.
Аналіз ситуації ґрунтується на підході, який дає змогу виявляти
та вивчати стан зовнішнього і внутрішнього середовища. Це дає
можливість встановити взаємозв’язки між силою та слабкістю.
Причому важливим є встановлення тих інформаційних сигналів, які
б засвідчували про появу серйозних загроз у майбутній діяльності
на туристичному ринку.
Інформація – це отримані в результаті переробки даних
відомості, що розкривають зміст чисел, символів і слів, що
описують події, які спостерігаються. Отже, інформація становить
систематизовані дані, що несуть у собі новизну для того, кому вони
адресовані.
На наш погляд, найповніше поняття даних можна визначити
так: це те, що виражено різноманітними знаками і символами, що
відображають стан і тенденції змін у середовищі. Тобто інформація
є результатом відповідної обробки наявних даних і є основою для
обґрунтування прийнятих управлінських рішень.
Інформація має важливе значення для прийняття управлінських
рішень і є одним із чинників, що забезпечують зниження ризику та
підвищення ефективності управлінської діяльності.
Інформація, що циркулює в туристичному просторі, виконує
завдання: обслуговує всі рівні та функції управління – від
підготовки й ухвалення рішення до підбиття результатів його
виконання. Важливим є те, що інформація є специфічною формою
взаємозв’язку та взаємодії учасників туристичного бізнесу і
виступає безпосередньою причиною вибору визначеної стратегії
діяльності.
До якості інформації висуваються певні вимоги, одна з них:
інформація
має
задовольняти
користувачів.
Система
інформаційного забезпечення турфірми призначена не тільки для
внутрішнього використання і прийняття управлінських рішень, а й
для задоволення інтересів зовнішніх користувачів. Зовнішніми
користувачами інформацією, що приймають на її основі своїх
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рішень, є, зокрема, акціонери та інвестори підприємств; особи або
банки, що забезпечують їхнє фінансування (власники і кредитори);
постачальники; урядові організації; підприємства, зацікавлені у
налагодженні ділових зв’язків і партнерства.
Усі користувачі потребують у першу чергу інформації про
фінансовий стан підприємства і результати його господарської
діяльності, яка дає змогу оцінювати господарський стан
підприємства, рух його наявних засобів. Наприклад, інвестори
повинні знати, чи одержать вони дивіденди; кредитори хочуть
знати, чи будуть виплачені проценти за позиками, сума боргу, коли
настануть терміни платежу; постачальники і споживачі також
хочуть знати, чи будуть вчасно оплачені їхні рахунки, чи
надаватимуть їм продукцію або послуги, від яких вони залежать;
персонал зацікавлений у збереженні своїх робочих місць, рівня і
своєчасності виплати заробітної плати тощо.
Роль інформаційного забезпечення не викликає сумніву, але
виникає завдання у формуванні певної системи, яка б давала
можливість раннього розпізнавання критичних ситуацій та
звуження ступеня інформаційної невизначеності та підвищення
обґрунтованості прийняття стратегічних рішень.
Етапність формування інформаційного забезпечення
прийняття стратегічних рішень
Вирішення завдання побудови системи раннього розпізнавання
ситуацій для вироблення обґрунтованих стратегічних рішень
потребує дотримання послідовності взаємопов’язаних етапів, а
саме:
1) структуризації процесу прийняття рішень;
2) виділення характеристичних рис стратегічних рішень у сфері
туристичного бізнесу;
3) встановлення ступеня інформаційної невизначеності
прийняття стратегічних рішень;
4) розроблення системи раннього розпізнавання ситуації.
Управління організацією являє собою складний набір дій,
пов’язаних з послідовним виконанням найкращих та доступних на
даний час опцій. Їх вибір пов’язаний із використанням доступних на
даний час засобів. Підставою для цього є встановлення прийняття
обґрунтованих рішень відповідно до прийнятих критеріїв
оптимального співвідношення між витратами та отримуваними
ефектами, що є основою прийняття відповідних рішень. Їх сутність
зосереджується на визначенні та ідентифікації проблеми, пошуку
альтернативних варіантів їх вирішення, вибору найкращого
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варіанта та встановлення способів його реалізації, що приведе до
розв’язку проблеми. Виходячи з цього, прийняття рішення можемо
визначити як детерміновану реалізацію певних дій, раціональність
здійснення яких залежить від продуманої поведінки ОПР. У
структурному відношенні процес прийняття рішень схематично
представлено на рис. 1.5.1.

Рис. 1.5.1. Структура процесу прийняття рішень
Процес прийняття рішень характеризується високою
динамічністю, а ключову роль у ньому відіграє інформація. Як
видно зі схеми, процес прийняття рішень складається з 6-ти блоків,
кожен з них має свої особливості:
1) розпізнання проблеми і постановка цілей – необхідність
фіксації негативних подій та загроз, що появляються в зовнішньому
або внутрішньому середовищі та вказують на розбіжність між
фактично виникаючою та очікуваною ситуацією. Це вимагає
перегляду цілей, що були поставлені до виникнення проблеми у
відповідності до зміни обставин і усунення небажаного становища;
2) пошук варіантів розв’язку проблеми – полягає в
знаходженні шляхів виходу з небажаної ситуації, враховуючи при
цьому силу загроз та сильні сторони власного потенціалу. Причому
розробляється декілька варіантів побудови сценаріїв вирішення
проблеми, виходячи з адекватності наявної інформації до гостроти
проблеми;
3) порівняння й оцінка альтернативних розв’язків – базується
на суб’єктивній оцінці ОПР. При цьому враховуються ймовірність
реалізації кожного варіанта, можливі наслідки від цього та ступінь
відповідності до поставлених цілей;
4) вибір оптимального варіанта прийняття рішень – є
визначальним в процесі прийняття рішень. Полягає у визначенні
ОПР напрямку та послідовності дій з врахуванням діапазону
наявних засобів. Основою вибору виступає критерій згідно якого
даний варіант є найкращим. Результатом акту вибору є рішення, в
якому відображено алгоритм, згідно з яким вказується, хто має
діяти, як має діяти, в якій послідовності і з допомогою яких засобів
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та ресурсів;
5) імплементація рішення – полягає в реальному впровадженні
прийнятого рішення з абстрактної площини в практичні операційні
дії, які повинні здійснюватися в умовах, що визначаються в
попередньому блоці;
6) спостереження і контроль імплементації та ефектів
прийнятого рішення – завершальний етап прийняття рішення, який
полягає в постійному моніторингу здійснюваних операцій, оцінці
отримуваних результатів, їх порівнянні із запланованими, часом
виконанням та впливу на кінцевий розв’язок проблеми.
Раціональність здійснення описаного процесу прийняття
рішень залежить від набору певних обмежень, що відносяться до
ситуації, при якій виникла проблема, її складності, часу,
відведеного на аналіз і прийняття рішення тощо. Залежно від
обмежень ОПР змушений діяти в умовах неповної, недостовірної і
часто несвоєчасної інформації, що суттєво знижує рівень
обґрунтованості рішення. Залежно від ступеня інформаційного
забезпечення можна виділити три моделі прийняття рішення:
− детерміновану, що відповідає умовам чіткого усвідомлення
ситуації та причин виникнення проблеми;
− ризикову, коли приймати рішення потрібно в умовах
неповної інформації, а достовірність даних, що є відомі, викликає
сумнів;
− стратегічну, коли ОПР не може знати про майбутній перебіг
подій і, відповідно, подальший розвиток проблеми.
Модель, що відображає процес прийняття стратегічних рішень,
має складний характер, оскільки пов’язана з непевністю отримання
запланованих результатів у перспективі. Стратегічні рішення носять
комплексний характер і відносяться до всіх рівнів управління
організацією. Вони ініціюють тактично-оперативні рішення і власне
від ступеня їх обґрунтованості залежить ефективність та повнота
виконання завдань на низових рівнях. Стратегічні рішення
визначають напрямок і темп розвитку організації та її
довготермінове функціонування. Від них залежить встановлення та
використання стратегічних переваг та способів і методів реалізації
обраної стратегії.
Процес прийняття стратегічних рішень включає послідовність
дій, що мають на меті звузити розбіжності між встановленими
стратегічними цілями і фактичними результатами використання
своїх стратегічних переваг перед конкурентами. Мова йде про
звуження так званої “стратегічної дуги”, що виражає
співвідношення між туристичною організацією і бізнессередовищем її діяльності. По суті вона відображає відмінність між
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фактичною і бажаною конкурентною позицією туристичної
організації. У певному сенсі “стратегічна дуга” виступає мірою
ступеня незбалансованості фактичного стану турорганізації до умов
середовища. Звуження “стратегічної дуги” з такого стану зображено
на рис. 1.5.2.

Рис. 1.5.2. Процес прийняття стратегічних рішень
Особливістю прийняття стратегічних рішень у туристичному
бізнес-середовищі є те, що джерела проблем, які виникають для
організації, знаходяться поза її межами в зовнішньому середовищі і
тому контроль над ними є обмеженим. Це пов’язано з
прискоренням змін, що відбуваються в оточенні організації та
викликають непевність його становища і, відповідно, збільшують
величину “стратегічної дуги”. Вона є похідною від “дуги
інформаційної”, і тому завдання полягає в мінімізації останньої.
ОПР, що постає перед необхідністю прийняття рішення, як
правило, володіє обмеженим набором інструментарію розв’язку
проблеми. Це пов’язано з обсягом і якістю інформації, що є в його
розпорядженні, та власним баченням змісту та суті самої проблеми.
Особливість та якість інформації беззаперечно впливає на процес
прийняття рішення. Розв’язок проблеми вимагає постійного
отримання актуальних даних, але в умовах змін їх обсяг є меншим
від необхідного.
Різницю між бажаним і якісним обсягом даних і тими даними,
які є в наявності та можуть бути отримані в подальшому, назвемо
“інформаційною дугою”. Власне це той недолік інформації, який не
дозволяє повністю зрозуміти суть та причини виникнення
проблеми. Він має суб’єктивний характер і певні властивості:
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− вразливість до часу (з плином часу “інформаційна дуга”
може скорочуватись або збільшуватись);
− розмитість ліній “інформаційної дуги” (важко окреслити
величину розходжень між фактичними та необхідними даними).
При прийнятті рішень ОПР знаходиться під впливом двох
чинників: обмеження в засобах; обмеження в часі, а це утруднює
пошук необхідних для обґрунтованого рішення даних. Чим більше
часу і засобів, тим вища якість і раціональність пошуку необхідної
інформації, краще розуміння ситуації та зменшення непевності.
Проілюструвати “інформаційну дугу” з позиції понесених
витрат на отримання даних і поступу в установленні ситуації на
основі отриманої інформації можна на рис. 1.5.3.

Рис. 1.5.3. Ілюстрація “інформаційної дуги” в процесі прийняття
рішень
Процес прийняття рішення починається від моменту появи
розходження між стратегічними цілями і дійсним станом, в якому
знаходиться турорганізація. Проблема, як правило, виникає раптово
і чим більше часу відводиться на її осмислення, тим більше вона
робиться зрозумілою. Після усвідомлення проблеми і причин її
виникнення відбувається прийняття відповідних рішень. А це
потребує засобів, інформації та часу на її здобуття. Пошук
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відбувається в умовах більшого чи меншого ризику, який залежить
від величини “інформаційної дуги”. Збільшення обсягу інформації
приводить до зменшення ризику прийняття необґрунтованого
рішення і навпаки, чим менше інформації, тим більша вірогідність
прийняття неправильного рішення. Чим досконаліші способи
пошуку даних, тим більша кількість і якість необхідної інформації і
краще можна зрозуміти суть проблеми. Разом з тим, фактично
добута інформація не перевищуватиме всієї повноти необхідних
даних. Тому зменшення “інформаційної дуги” є можливим лише в
суб’єктивному сенсі.
Слабкі сигнали та системи їх розпізнавання
Важливість прийняття рішень стратегічного характеру
випливає з необхідності появи у туристичному бізнес-середовищі
серйозних загроз, що вимагає швидкої реакції. Це, в свою чергу,
ставить питання про виділення в інформаційному полі власне
інформації стратегічного характеру, яка відрізняється від рутинних
відомостей, що необхідні в поточному управлінні для прийняття
рішень операційного характеру. Її особливістю є те, що вона
проявляється у формі слабких сигналів, що формуються у
туристичному бізнес-середовищі непомітно, посилюються з плином
часу і в певний момент відображають появу проблеми. Разом з тим,
завданням стратегічного управління є не тільки розв’язок проблеми,
а насамперед її попередження і не допущення. Тому на перший
план виступає питання створення інструментарію, який би надавав
ОПР можливість вчасно отримувати слабкі сигнали та
підготуватися до нейтралізації проблеми.
У ролі такого інструментарію може служити система раннього
розпізнавання ситуації (СРРС). Вона виступає частиною
інформаційної системи туристичної організації. Її завданням є
виявлення за допомогою сканування та моніторингу слабких
сигналів у туристичному середовищі та фіксування змін і
зменшення “інформаційної дуги”. Структурними елементами СРРС
виступають: фахівці туристичного бізнесу, канали зв’язку,
комп’ютерні засоби, алгоритми обробки даних і технічноорганізаційна інфраструктура. СРРС по суті виконує роль раннього
застереження загроз і одночасно сигналізує про появу планів та
можливостей, які з успіхом можна використати при формуванні та
реалізації нових стратегій розвитку.
Функціонування СРРС пов’язане з покращенням процесу
прийняття стратегічних рішень (рис. 1.5.2) і спрямоване на
пониження рівня невизначеності ситуації за рахунок пониження
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“інформаційної дуги” (рис. 1.5.3). Схематично їх зв’язок показано
на рис. 1.5.4.

Рис. 1.5.4. “Дуга інформаційна” і “дуга стратегічна в СРРС”
СРРС замикає в своїх рамках процеси, пов’язані з
ідентифікацією “слабких сигналів”, які в майбутньому можуть мати
суттєвий вплив на становище та діяльність організації. Необхідність
такої системи пов’язана з формуванням у ТОП-менеджменту
туристичного бізнесу бачення і відчуття появи у середовищі
стратегічних змін. Таке бачення сприяє розробці сценаріїв
майбутнього
розвитку.
Останні
сприяють
трансформації
стратегічно важливої інформації в інноваційне відображення
майбутнього. Варіанти сценаріїв представляють різні можливі версії
розвитку та їх наслідки. СРРС, однак, не є засобом конкретного
розв’язку несподіваної виникаючої проблеми, але виступає в ролі
механізму, що попереджує при можливості загрози і надає
інформаційну підставу для прийняття обґрунтованих рішень.
Здатність СРРС бути основою прийняття стратегічних рішень
випливає з такої організації інформаційної технології, яка б
забезпечила функції сприйняття, експлуатації і комунікації.
Функція сприйняття пов’язана з пошуком відомостей, які й
сигналізували про можливу появу загроз в оточенні організації.
Водночас ці відомості відображають слабкі сигнали, що напряму не
ідентифікують можливих загроз і шансів, які появляються в
інфраструктурі туристичного бізнесу. Завдання полягає в їх вчасній
ідентифікації, що дасть змогу збільшити час на розуміння суті
проблеми і прийняти відповідні рішення.
Функція експлуатації пов’язана з діагностикою проблеми появи
слабких сигналів, усвідомленням ступеня її стратегічності і
баченням її суті. Отримані відомості обробляються, оцінюються й
екстраполюються на наступний період. Мова іде про встановлення
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причин появи проблеми, її напругу, обмеженості часу і впливу на
стан туристичної організації. Це приводить до розробки сценаріїв,
які є основою можливих альтернативних напрямків вирішення
проблемних ситуацій.
Функція комунікації дозволяє доводити до відома
заінтересованих осіб сутність виявленої проблеми таким чином,
щоб вони могли вчасно зреагувати на загрозу, встановити своє
бачення ситуації і прийняти рішення щодо недопущення
негативних наслідків.
Сумлінне виконання вказаних трьох функцій має суттєве
значення на початковій фазі прийняття рішення і свідчить про
значний потенціальний вплив СРРС на прийняття стратегічних
рішень. Він проявляється в такому:
1) розпізнання проблеми та встановлення цілей. Завдання
СРРС полягає у відборі слабких сигналів, які засвідчують про
розбіжності між сподіваним перебігом подій і фактичним, за
рахунок змін у туристичному середовищі, що може привести до
неочікуваних негативних наслідків. Слабкі сигнали спонукають
відповідних менеджерів до дії. Тим самим СРРС ідентифікує,
комунікує та ініціює процес прийняття рішень;
2) пошук варіантів розв’язку проблеми. Ідентифіковані слабкі
сигнали змушують розробляти альтернативи майбутніх подій, які б
запобігали появі майбутніх загроз. Одночасно потрібно моніторити
зміни в оточенні туристичної організації та отримувати релевантну
до можливої проблеми інформацію;
3) порівняння й оцінка альтернатив і вибір оптимального
рішення. СРРС, з однієї сторони, поставляє ТОП-менеджменту
туристичного бізнесу інформацію про можливу появу проблеми, а з
другої, – розробляти сценарії, пов’язані зі зміною туристичного
бізнес-середовища. А це приводить до звуження “інформаційної
дуги” і прийняття більш обґрунтованого рішення;
4) імплементація рішення, спостереження і контроль
виконання. Послідовне та неперервне спостереження за змінами
туристичного бізнес-середовища, що покладене на СРРС, дозволяє
в імітаційному режимі відслідкувати, які з розроблених сценаріїв
були найбільш адекватні до реальних ситуацій і, якщо прийняті
рішення були дочасними, то появляється резерв часу на їх
корегування і видозміну майбутніх дій.
Висновки. Функціонування і розвиток турорганізації є
результатом усвідомленого вибору і раціонального виконання
стратегічної програми дій ТОП-менеджменту туристичного бізнесу.
Постійне виникаюче напруження на лінії “туристична організація –
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зовнішнє середовище” і виникаючі з цього проблеми не можуть
бути вирішені автоматично. Це можливо лише на основі комплексу
продуманих і обґрунтованих рішень, які скеровані на виконання
прийнятої стратегії та посилення конкурентної позиції. Побудова
вдалої конкурентної переваги вимагає повного розуміння
проблемних ситуацій, що, як правило, виникають за рахунок
звуження інформаційного поля. Власне створення інформаційної
системи і, зокрема системи раннього розпізнавання ситуації на
стратегічному рівні допомагає керівництву туристичної організації
ідентифікувати й оцінити виникаючі загрози, дає змогу
ідентифікувати потенційні проблеми та ініціювати процес
прийняття відповідних рішень.
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1.6. Інтегральна туристична пропозиція для людей похилого
віку на прикладі Італії
Мотузенко О. О., Дмитрук О. Ю.
Незважаючи на те, що туристичний ринок “третього віку”
вважається одним з найцікавіших і продовжує відзначати
тенденцію до розвитку, явище туризму “третього віку”
залишається найменш дослідженим не тільки кількісно та якісно, а
й концептуально. Аналіз проблематики туризму “третього віку”
було здійснено авторами в Італії під час дослідницької мобільності
у межах проекту GRAGE. Цей проект отримав фінансування від
дослідницької та інноваційної програми Європейського Союзу
“Горизонт 2020” у межах грантової угоди Марії СклодовськоїКюрі № 645706.
Однією з ключових тез, що взяті авторами для подальшого
розвитку, є теза (Pitman et al, 2010) про цінність вивчення різних
типів навчання та рекреаційної діяльності, що відбувається в
межах певних форм освітнього туризму, які вже певний час
існують у більш широкому секторі, але які все ще недостатньо
досліджені в секторах туризму й освіти.
Автори актуалізують увагу на виявлення сучасних та
перспективних тенденцій розвитку туризму “третього віку”;
надають рекомендації щодо організації інтегральних турів (як
правило, з домінуючим освітнім компонентом), спрямованих на
людей похилого віку, які включають інтеграцію різноманітних видів
діяльності, щодо забезпечення комплексу специфічних туристичнорекреаційних потреб людей похилого віку.
Що становить концептуальну суть туризму “третього віку” та
які його просторово-часові особливості? Щоб відповісти на ці
запитання, авторами було проведено поетапне дослідження, яке
включало систематичний огляд літератури та аналіз академічних
баз даних і спеціалізованих спортивно-рекреаційних та
рекреаційно-географічних академічних журналів; соціологічне
дослідження щодо рекреаційних потреб людей похилого віку та
виявлення найкращих практик організації турів для людей похилого
віку в Італії.
У цьому дослідженні були використані загальні “наукові”
пошукові системи (наприклад, Google Scholar), а також було
здійснено пошук у спеціалізованих академічних базах даних.
Зокрема, було здійснено пошук за ключовими словами в наступних
академічних пошукових системах: ISI Web of KnowledgeSM, Scopus
SciVerse®.
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Разом із базовими ключовими словами – “люди похилого віку”,
також використовувалися наступні пошукові запити: туризм
“третього віку”, освітній туризм, гастрономічний туризм, рекреація,
здоров’я, здорове харчування, органічний, стійкий, стійкість,
екологічний, екологічність, навколишнє середовище.
Також були вибрані провідні наукові журнали, що
спеціалізуються на рекреації та туризмі, і було здійснено аналіз
статей, які розглядають проблему туризму та рекреації для людей
похилого віку. Були вибрані наступні журнали: Human Kinetics
Journals. The Official Journal of the International Society for Physical
Activity and Health; Health & Place; Landscape and Urban Planning;
Applied Geography; International Journal of Hygiene and Environmental
Health; Journal of Outdoor Recreation and Tourism; Geography and
Tourism.
Методичні засади дослідження складали традиційні методи
набуття та обробки географічної інформації, також застосовувалися
сучасні комп’ютеризовані мережеві технології та методи
віддаленого спостереження. На їх основі будо здійснено набуття
первинної інформації за темою дослідження з усіх доступних
літературних та електронних інформаційних джерел. Аналіз та
синтез проводився на основі зібраного авторами літературного та
статистичного матеріалу, результатів соціологічного опитування
людей похилого віку та спеціалізованих туристичних операторів та
дослідження найкращих практик організації культурно-освітнього
туризму для людей похилого віку, яке було здійснено на базі
Міжнародної школи італійської мови та культури “Кампус
Магнолій” (місто Кастелраймондо, регіон Ле Марке, Центральна
Італія).
Довідкові дані та корисні матеріали для проведення
дослідження (систематичного огляду літератури, проектування
маршрутів
для
пішохідних
прогулянок,
обґрунтування
рекомендацій щодо маркетингових пропозицій для “Кампусу
Магнолій”) отримані з аналізу відкритих наукових статей та даних
власних досліджень. Зокрема, надзвичайно корисними були роботи
(Santini, Cavicchi, Casini, 2013) щодо методики джерелознавчого
аналізу (Howley, Thompson, 2017) та (Verghese, Lipton, Katz, Hall,
Derby, Kuslansky, Ambrose, Sliwinski, Buschke, 2003) для розуміння
вихідних умов аналізу діючих програм кампусу Магнолія
(Matthiessen, Wreford Andersen, Raustorp, Kildegaard Knudsen,
Rosenlund Sörensen, 2015), (Jansena, Ettemaa, Kamphuisa, Pierikb,
Dijsta, 2017) та (Finlay, Franke, McKay, Sims-Gould, 2015) для
проектування
спеціалізованих
маршрутів,
обґрунтування
маркетингових пропозицій.
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Люди похилого віку у світі
У всьому світі відбуваються швидкі зміни в суспільстві,
обумовлені зниженням рівня народжуваності, збільшенням
тривалості життя, урбанізацією і міграцією. Згідно з прогнозами
чисельність населення світу зросте з 6,9 мільярда осіб у 2010 році
до 8,3 мільярда осіб до 2030 року. Очікується, що частка літніх
людей буде зростати швидше, ніж інші вікові групи. У всьому світі
віковий діапазон 60+, за прогнозами науковців, досягне 1,3 мільярда
осіб до 2030 року, збільшившись на 600 мільйонів осіб з 2010 року.
Середня тривалість життя, як очікується, збільшиться в середньому
з 69 років у 2010-2015 роках до 72 років, до 2025 року - 2030.
При цьому демографічні відмінності між регіонами світу
залишаться значними. Це явище буде більш актуальним в швидко
старіючих суспільствах Європи, Північної Америки і деяких
азіатських країн, серед яких Китай. За прогнозами, 1 з 4
європейських жителів належатиме до вікової групи 60+ до 2020
року і майже 1 з 3 до 2030 року. Аналогічна частка прогнозується
для населення Північної Америки. Передбачається, що населення в
Азії та Латинській Америці і Карибському басейні залишатиметься
порівняно молодим. Помітним винятком є Китай, де контроль
народжуваності
дав
результати,
аналогічні
зниженню
народжуваності в країнах з розвиненою економікою.
Така безпрецедентна демографічна зміна створює нові
економічні, політичні та регулятивні проблеми, які охоплюють
суспільство в цілому. У секторі туризму зміна демографічних
показників в першу чергу позначиться на характеристиках і
динаміці окремих туристичних сегментів, а також на структурі
туристичних продуктів, послуг і видів діяльності. Таким чином,
слід приділити особливу увагу дослідженню можливих впливів
демографічних змін на суспільство, що сприятиме не тільки
запобіганню проблем розвитку, а й відкриє нові можливості для
сектора туризму.
У 2010 році 17 % населення ЄС становили люди у віці 65 років
і старше. До 2060 року очікується збільшення їх частки до 30 %. Під
час нещодавньої економічної та фінансової кризи, яка негативно
позначилася на туризмі в ЄС, вікова група 65+ значно сприяла
компенсації негативного впливу: у період з 2006 по 2011 рік
кількість туристів скоротилася у всіх вікових групах, за винятком
65+, збільшившись на 10 % порівняно з 2006 роком. За загальним
визнанням, дана вікова група збільшилася за цей період на 6 %. У
2011 році 65 + здійснили на 29 % більше поїздок і 23 % більше
ночівель, ніж п’ять років тому. Їх витрати на туризм зросли на 33 %
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і склали 20 % всіх витрат на туризм європейців у порівнянні з 15 %
в 2006 році.
На вікову групу 65+, яка складає 17 % всіх туристів, припадає
19 % всіх туристичних подорожей (91 млн осіб). Крім того, слід
зазначити, що в середньому люди у віці 65+ провели 26,1 ночі
порівняно з 21,6 і 18,9 у вікових групах 45-64 і 25-44 років
відповідно. По віковій категорії 65+ зареєстровані також найвищі
середні витрати на одну поїздку: 401 євро на внутрішню поїздку і
934 євро на поїздку за межі країни (Eurostat, 2012). Для адаптації до
мінливих умов європейський туристичний сектор покликаний
враховувати потреби і переваги літніх мандрівників, а також
демографічні відмінності між існуючими і ринками, що
формуються.
На сьогодні Європа демонструє найвищий потенціал в якості
джерела літніх мандрівників, що пов’язано з кількістю літнього
населення в Європі та зростаючого проникнення подорожей серед її
населення в цілому (до 2030 року очікується, що європейці будуть
генерувати 89 міжнародних туристів, що прибувають на кожні 100
осіб населення). З іншого боку, зважаючи на порівняно низький
рівень проникнення подорожей серед азіатського населення,
чисельність літніх мандрівників може бути значно нижче, ніж
передбачалося у 2030 році, коли, за оцінками, чисельність
населення становила понад 60 осіб. З точки зору європейських
напрямків віддаленість від азіатських ринків може ще більше
знизити потенціал цих ринків. У Північній і Південній Америці
загальний обсяг населення у віці 60 років і старше, як очікується,
перевищить 100 мільйонів осіб в обох субрегіонах. Населення в цих
регіонах характеризується більш високою схильністю до
подорожей, тому ринки Північної Америки з більшою ймовірністю
генеруватимуть великі обсяги літніх мандрівників.
Феномен туризму “третього віку”
Аналіз феномену туризму “третього віку” на прикладі
діяльності італійських туроператорів показав наявність таких
обмежень:
− відсутність загальноприйнятого статистичного визначення
туризму для літніх людей (або туризму “третього віку”);
− невизначеність вікової межі літніх людей, які є фокусною
категорією даного виду туризму та фактичний брак оригінальних
досліджень – туристичні пропозиції часто позиціонуються для
людей "50+" (старше 55; 59; 65 та інше).
Дослідження авторами рекреаційно-туристичної системи (РТС)
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Італії показало, що, незважаючи на визнання важливої ролі туризму
“третього віку”, РТС не відповідають необхідним вимогам до
організації даного виду туризму на належному рівні. Для багатьох
туристичних операторів у даному сегменті люди похилого віку все
ще є лише “наповнювачами” або “тимчасовим вибором”, т.б. тури
для людей похилого віку сприймаються як інструмент для
нівелювання сезонних диспропорцій, а надання рекреаційнотуристичних послуг людям похилого віку не вважається
привілейованою метою.
Можна також стверджувати, що маркетинг туристичного
бізнесу, який обслуговує людей похилого віку, зазвичай досить
примітивний, а туристична пропозиція доволі бюджетна. На думку
італійських експертів, намагання туроператорів вивести на ринок
конкурентоспроможний за ціною туристичний продукт, часто
шкодить його якості, т.б. багато пропозицій не уважні до реальних
потреб людей похилого віку. Маркетингові стратегії туристичних
підприємств сфокусовані в основному на діловому, молодіжному,
спортивному, пляжному сегментах та залишають поза увагою
рекреаційні потреби людей похилого віку. Аналіз туристичних
пропозицій для людей похилого віку на базі відкритих джерел
Інтернет-мережі (сайти та каталоги італійських туроператорів)
показав наявність певних стереотипів, які впливають на структуру
актуальної туристичної пропозиції.
Слід відзначити поширену ситуацію, коли спеціалісти, які
беруть участь у організації та плануванні подорожей для людей
похилого віку, мають помилкове уявлення про бажання, потреби та
поведінку людей похилого віку. Багато туристичних пропозицій
демонструють, що їх автори переконані в тому, що:
1) люди похилого віку – це туристи, які є некритичними і
якими легко маніпулювати;
2) люди похилого віку – “старші”, ніж вони є насправді, або
прагнуть себе такими відчувати.
Найновіші дослідження потреб людей похилого віку та в
цілому концепції “третього віку” сприяють перегляду основних
міфів, пов’язаних з такими людьми. Вони показали, наприклад, що
люди похилого віку:
− не знаходять достатнього задоволення від відпочинку
протягом невисокого сезону;
− особливо уважно ставляться до задоволення емоційних
потреб під час подорожі і не люблять повторювати незадовільні
поїздки, оскільки вони вважають, що у них залишається “мало
часу”;
− оцінюють якість туристичного продукту з урахуванням
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можливості набуття досвіду спілкування з місцевими спільнотами;
− становлять значно нижчий відсоток людей похилого віку по
відношенню до інших демографічних груп, проводять відпустки з
родичами та друзями.
Люди похилого віку не є однорідним сегментом на
туристичному ринку, тому зрозуміло, що вони не можуть
задовольнятися уніфікованою туристичною пропозицією. Щоб
вийти зі стереотипної ситуації, яка сьогодні характеризує
сприйняття людей похилого віку в процесі створення та реалізації
для них рекреаційно-туристичних послуг, необхідно покращити
знання попиту на відпочинок людей “третього віку”. Зокрема, слід
зазначити, що літні люди:
− не хочуть вважатись неактивними, розчарованими та
самотніми;
− не хочуть зважати на вікові обмеження, а навпаки прагнуть
відчувати себе повноправними членами суспільства;
− не хочуть, щоб їх називали “старими” та “пенсіонерами”,
але одночасно підкреслюють свій значний зв’язок з попереднім
етапом життя та вважають себе досвідченими та мудрими;
− не можуть бути “запакованими” в єдину групу, тому що при
більш детальному огляді вони є скоріше сукупністю гетерогенних
сегментів;
− люблять спілкуватися персонально з організаторами
подорожі та з іншими її учасниками, обмінюватися життєвим
досвідом і саме тому вони хочуть отримувати персоналізовані
пропозиції та послуги;
− не хочуть бути ізольованими.
Таким чином, люди похилого віку демонструють потребу у
визнанні, що вони насамперед “люди” (особистості), а не лише
“споживачі”. Більшість європейських експертів (Арріго Леві, 1998;
Енріко Фінці та ін.) справедливо зазначають, що сучасні дані
соціологічних досліджень показують не тільки широковідомий
тренд “старіння” сучасного суспільства, а також засвідчують і
відносно нове явище “омолодження” людей похилого віку. При
цьому ефект “омолодження” виявляється практично у всіх аспектах
рекреаційно-туристичної активності людей похилого віку.
Отже, необхідно зазначити, що наявні класифікації туристів за
віком за таких обставин не є цілком коректними. Для того, щоб
краще вирішити проблеми людей похилого віку, ми повинні
уникати врахування того, що вік 60 або 65 років є переломною
поведінкою та ставленням. Немає віку, в якому починається
старість, і це тому, що самі люди похилого віку не сприймають його
однозначно, і тому що не всі, хто виходить на пенсію, наприклад,
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реагує і живе однаково. Це не є незначною проблемою. Дисципліна
маркетингу в цьому відношенні зрозуміла, сегментація тільки на
основі віку є недостатньою і неминуче призводить до помилок.
Загальновідомо, що з психологічного погляду є двадцятирічні люди,
які відчувають себе та поводяться як 70-річні, і є люди, які і в 70
років виявляються як “дуже молоді”.
Світові експерти з демографії, серед яких Роберт Батлер з
Національного центру довголіття Нью-Йорку, вважають, що
протягом останніх 100 років відбулася тиха і неймовірна революція
довголіття. Мешканці промислово розвинутого світу отримали в
середньому додатково 25 років життя завдяки скороченню дитячої
смертності та лікуванню захворювань, пов’язаних із старінням. За
прогнозами, надалі зростання буде ще більш значущим.
Також слід звернути особливу увагу на той факт, що змінилася
сама концепція поняття “літня людина”. На думку Ренцо
Скортеґани, “старіння” - це суспільний феномен, який недостатньо
досліджений у контексті сучасної культурної моделі суспільства, в
якій тривалість життя людини є найдовшою, це вимагає
комплексних міждисциплінарних досліджень. Зазначені нові тренди
демографічного розвитку дають підставу говорити про “нове
покоління” або “додаткове покоління” людей похилого віку поза
межами жодної відомої культурної моделі суспільства, а часовий
проміжок, в якому перебуває таке покоління, – час можливостей.
Найправильнішими підходами є ті, що бачать “старість не як
державу, а як територію”. Це також рух, еволюція, становлення, а
не усталений архетип. Кожен має свою старість, життєву спадщину,
старість, на яку він заслуговує. Старість у такому розумінні - це “не
скеля, яка є непереборною перешкодою на шляху, а насамперед
досвід, який вказує на безліч способів подолання цієї перешкоди; не
пересохле русло, але все ще активна освіжаюча річка”. Такі підходи
вважають старіння процесом надбання, а третій вік – віком
можливостей, серед яких: можливість мати більше вільного часу,
можливість замислюватися про самореалізацію та про свої життєві
проекти, можливість реалізувати більшу частину свого творчого
потенціалу, здатність приділяти більше енергії стосункам, хобі,
винахідництву, відкриттям, ремеслу, культурній активності,
суспільному життю, можливість звільнити місце для таких
“забутих” цінностей, як спілкування з іншими.
Люди похилого віку, які сприймають “третій вік” у якості
нового відмінного від попередніх досвід, приймають його недоліки
і вчаться користуватися його благами з філософією та духом
цікавості, побачать у туризмі та рекреації нову важливу можливість
(Арріго Леві, 1998).
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Паоло Бартолі писав, що подорож допомагає відновити деякі
психологічні проблеми, такі як втрата ролі, самотність або апатія, і з
цієї точки зору подорож може бути визначена як справжня
медицина для людей похилого віку. Подорожі, як показують сучасні
дослідження, набувають фундаментального значення у житті людей
похилого віку. Ренато Боттура (Renato Bottura, 1998) вважає
подорожі для літніх людей так само важливими, як суспільні
ініціативи на кшталт асоціацій для літніх людей, перегонів “Miss
Over”, Університетів третього віку. Всі експерти сходяться на
думці, що різноманітні подорожі найкращим чином стимулюють
уяву, творчі здібності і, перш за все, соціалізацію літніх людей і, як
наслідок, є хорошою основою для інших видів діяльності, яка може
здійснюватися людиною похилого віку за місцем постійного
проживання. Прогнози та попередні дослідження свідчать, що не
слід недооцінювати цей феномен. Люди похилого віку з культурнополітичного погляду у майбутньому будуть набагато сильнішими та
впливовішими. Вони будуть висловлювати свої ідеї більш
наполегливо і завжди будуть більш організовані для кращого
захисту своїх інтересів (наприклад, як це вже здійснюють
профспілки пенсіонерів Італії).
Деякі експерти вважають: людям похилого віку необхідна
принаймні така ж увага, яка сьогодні звернута на молодих людей та
їх проблеми. Це також пов’язано з тим, що люди похилого віку
надалі все більше сприятимуть зростанню загального рівня
споживання, і підприємства стануть все більше і більше уважними
до їхніх потреб. Таким чином, люди похилого віку
пропонуватимуть свої моделі для інших соціальних груп. Зокрема,
вже зараз зростають нематеріальні потреби, які вже характеризують
більшість людей похилого віку, від потреби в культурі, розвагах,
читанні і так далі до необхідності спілкування та взаємин.
Слід сподіватися, що в майбутньому дослідження потреб
людей похилого віку будуть міждисциплінарними, що допоможе
краще визначити стиль життя літніх людей, їх потреби, особливо
пов’язані з туризмом та рекреацією.
Оскільки тривалість життя збільшується, багато сьогоднішніх
ідей будуть переглянуті, починаючи з пенсійного віку. Багато літніх
людей захоче продовжувати працювати після виходу на пенсію і
досягти успіху. Для багатьох стане можливим почати другу кар’єру.
Що стосується схильності до подорожей, поточний розвиток буде
продовжуватися. Прогрес буде не тільки кількісним, але ми
насправді свідчимо про подальші зміни та глибокі зміни у структурі
відпочинку. Все більше і більше людей похилого віку вважають
подорож одним із способів культурного збагачення, пізнання нових
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культур та збереження власних культурних традицій та історичної
пам’яті. Пакети “все включено” вимагатимуть активніших і
спортивних послуг, з менш помітним протекціонізмом. Одночасно
буде збільшуватися попит на індивідуальні, персоналізовані тури та
рекреаційні послуги. Спеціалізовані туристичні оператори для
третього віку будуть збільшуватися. Що стосується напряму, то
очікується подальше збільшення подорожей за кордон.
Здійснене дослідження дає підстави вважати, що ринок
туризму третього віку доцільно розглядати як сукупність сегментів,
які активно розвиваються та взаємно впливають один на одного.
Незважаючи на те, що неможливо зосередитися на загальній
інструкції, дійсній для значної частини суспільства, яку складають
люди так званого “третього віку”, може бути дуже корисним
створити
список
керівних
принципів,
який
можливо
використовувати в якості контрольного списку.
Перший досвід показує, що регламенти рекреації та туризму
слід розглядати з урахуванням конкретних фізичних та духовних
потреб літніх людей. Вони повинні починатися з чіткої, детальної та
превентивної ілюстрації характеристик щодо подорожей, походів,
інших планованих туристичних та рекреаційних ініціатив. Загалом
корисно: уникати стереотипних, повторюваних та нудних
продуктів; гармонізувати поїздки, трансфери та розважальні заходи
з періодами відпочинку; вибрати придатні кліматичні періоди, але
не пропонувати тільки низький сезон; подорожі поза межами
високого сезону “анімовані”, повинні активно стимулюватися і
підтримуватися; забезпечувати постійну присутність референтного
персоналу для вирішення різних проблем або потреб, які можуть
виникнути під час поїздки, від передачі до реєстрації готелів;
забезпечувати транспортні засоби і комфортне та відповідне житло;
потрібно уникати тривалих виснажливих поїздок; поїздки або
екскурсії, які передбачають виїзди рано-вранці і повернення в
нічний час; уникати автобусних поїздок на великі відстані без
зупинок; краще організувати проживання, які включають кілька
ночей в одному готелі, і “радіальні” екскурсії з того ж міста;
організація заходів на природі має бути чітко регламентована
вимогами безпеки фізичної рекреації різних груп населення,
насамперед таких, як різні пішохідні прогулянки або справжня
спортивна діяльність; слід уникати створення “нав’язливих” або
шумних комунікаційних кампаній, оскільки вони не дуже
популярні; і, нарешті, слід пам’ятати, що індивідуальний підхід
зазвичай дуже вітається, але не повинен бути надто нав’язливим.
Висновки. З метою розробки методичних рекомендацій щодо
створення інтегральної туристичної пропозиції для людей похилого
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віку на засадах сталого розвитку автори вирішили зосередитися на
аналізі існуючих позитивних практик для людей похилого віку та
пошуку шляхів для створення моделі, яка могла б інтегрувати
існуючий позитивний досвід організації відпочинку та рекреації для
людей похилого віку. Така пропозиція повинна мати два фокуси.
І. Найкращим чином враховувати потреби людей похилого віку
та психічні і фізіологічні особливості їх організму.
ІІ. Процес реалізації туристичної пропозиції повинен
ґрунтуватися на принципах стійкого розвитку та забезпечити
валоризацію території (включно з підтримкою місцевих спільнот у
культурно-історичному та економічному аспекті).
Наша гіпотеза: Турист похилого віку в такій моделі
відіграватиме функцію рушійної сили для подальшого розвитку
культурно-виробничих ландшафтів, а високо розвинутий
культурно-виробничий (в тому числі і рекреаційний) ландшафт
забезпечить високу якість туристично-рекреаційних ресурсів і, як
наслідок, підвищення рівня задоволення потреб туриста.
У сучасній науковій літературі з різною детальністю
розглядаються різноманітні аспекти організації рекреаційнотуристичної діяльності для людей похилого віку:
1) освітній (освітній туризм, мовні програми, університети ІІІ
віку);
2) спортивно-оздоровчий (фітнес для людей похилого віку);
3) туристсько-рекреаційний (спеціалізована рекреація для
людей похилого віку);
4) планувально-рекреаційний та ландшафтно-рекреаційний
(терапевтичні ландшафти та оздоровча дія зелених та блакитних
просторів на людей і, зокрема, на людей похилого віку);
5) дієтологічний
та
здорового
харчування (феномен
середземноморської дієти та її вплив на тривалість та якість життя
людей похилого віку);
6) біовиробництва екологічних та органічних продуктів
харчування;
7) здорового способу життя та активного старіння.
Але перераховане в основному зосереджене на нормах і
параметрах фізичної та інтелектуальної активності, соціометричних
та соціологічних аспектах рекреації та туризму, ландшафтнопланувальних, агрономічних, економічних (виробничих та
споживчих) аспектах, і ми зацікавлені у виявленні певних
туристичних дестинацій та менеджменті, стратегічному та
маркетинговому, щодо формування маркетингової пропозиції на
основі освітнього туризму в організації інтелектуально та фізично
насичених туристських програм для людей похилого віку.
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1.7. Формування комплексної моделі розвитку підприємств
туристичної сфери в кіберпросторі
Цихмистро В. В.
Як основа інформаційного сектора економіки кіберпростір є
привабливим середовищем для підприємницької діяльності. Він
сприяє
створенню
комунікаційних
мереж
та
широко
використовується бізнесом. З іншого боку, туристична індустрія
останні роки зростає швидше, ніж світова економіка в цілому. І,
хоча Україна проголосила туризм одним із пріоритетних напрямів
розвитку, наразі туристична індустрія має незначний вплив на
українську економіку. Проте галузь інформаційних технологій в
Україні активно розвивається, насамперед через використання
експортноорієнтованої бізнес-моделі аутсорсингу. Представлено
комплексну модель розвитку підприємств туристичної сфери, що
дозволяє
використовувати
у
туризмі
надбання
сфери
інформаційних технологій.
Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ)
призводить до збільшення присутності людей і речей у
кіберпросторі та зменшення часу прямих міжособистісних
контактів. Кіберпростір є платформою, що сприяє створенню
комунікаційних мереж, та широко використовується бізнесом як
джерело інформації. Кіберпростір є основою інформаційного
сектора економіки, найбільш динамічного та прибуткового, де
виробництво й споживання науково-технічної інформації відіграє
вирішальну роль, обумовлюючи місце окремих країн та регіонів у
світовому господарському поділі праці та впливаючи на характер,
темпи й джерела економічного зростання [1]. Можливість
прискорення операцій, швидкий доступ до інших регіонів світу та
передових знань, можливість передачі частини функцій на
аутсорсинг та обмежений контроль за операціями з боку держави
роблять
кіберпростір
привабливим
середовищем
для
підприємницької діяльності.
До переваг ведення бізнесу в кіберпросторі слід віднести низькі
вхідні бар’єри, миттєве поширення світом через відсутність
фізичних перепон, можливість швидкого збільшення кількості
клієнтів завдяки наявним комунікаційним каналам, як-от соціальні
мережі, тощо. Розвиток ІКТ впливає на традиційні сфери діяльності,
збільшуючи їх ефективність. Наприклад, за даними агентства
McKinsey, використання штучного інтелекту в туризмі, а саме на
підприємствах з організації подорожей, є більш ефективним, ніж в
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галузі високих технологій: вплив штучного інтелекту як відсоток
доходів галузі для подорожей становить 11,6 %, в той час як для
високих технологій – лише 10,2% [2]. Тому доцільно розглянути й
інші напрями використання сучасних ІКТ в сфері туризму.
Вплив туризму на економіку України та світу
Під туризмом розуміють галузь чи сферу діяльності, або
індустрію [3, с. 2]. Індустрію туризму також розглядають як
міжгалузевий комплекс, який є частиною туристичної сфери й
об’єднує різні галузі та види діяльності, як матеріального
виробництва, так і нематеріальної сфери, що беруть участь у
створенні матеріальної бази туризму, підготовці кадрів, організації
виробництва, збуту та споживання туристичного продукту [4, с. 40].
При цьому туризм має значний мультиплікативний ефект: дохід, що
отримується від одного туриста, перевищує суму грошових коштів,
витрачених ним у місці перебування на покупку послуг і товарів у
межах від 1,5 до 4 разів [5, с. 159].
За даними Всесвітнього економічного форуму (World Economic
Forum, WEF), впродовж останніх років туристична індустрія
зростала швидше, ніж світова економіка в цілому, та на 2016 рік
вже надавала кожне десяте робоче місце на планеті, принісши 7,6
трлн дол. США у світову економіку (10,2 % світового ВВП).
Очікується, що позитивна тенденція зберігатиметься наступне
десятиріччя [6, с. 3]. Так, за даними Світової ради з питань
подорожей та туризму (World Travel and Tourism Council, WTTC),
2017 рік став для туристичного сектора найкращим за всі роки
спостережень, збільшивши внесок у світову економіку до 8,3 трлн
дол. США (10,4 % світового ВВП) [7]. Тому не дивно, що Україна
проголосила туризм одним з пріоритетних напрямів розвитку
економіки [8, стаття 6].
Проте вплив туристичної індустрії на економіку України наразі
незначний. Так, у 2017 році українська туристична індустрія
принесла лише 1,3 млрд дол. США (1,4 % ВВП) [6, с. 330]. Поперше, це відбувається через перевагу виїзного туризму над в’їзним
(рис. 1.7.1).
Як видно з рис. 1.7.1, у 2014 році кількість іноземних туристів,
що в’їхали в Україну, різко зменшилася майже вдвічі, що пов’язано
з нестабільною політичною обстановкою та військовими діями на
сході. Після 2015 року їх кількість стала зростати, проте повільніше,
ніж до 2013 року. При цьому виїзний туризм 2014 року зменшився
лише на 3 млн осіб, а вже після 2015 року став зростати швидше,
ніж до 2013 року.
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Рис. 1.7.1. Обсяги виїзного та в’їзного туризму в Україні у 20102017 роках (складено автором за даними [9; 10])
Примітно, що отримання безвізового режиму в ЄС у 2017 році
майже не вплинуло на тенденцію виїзного туризму. Це може бути
пов’язано насамперед із структурою виїзного туризму (табл. 1.7.1).
Таблиця 1.7.1
ТОП-10 країн, до яких виїжджали громадяни України за 20142017 роки, осіб
Роки

Назва країни

2014
2015
Польща
7 657 021
9 505 713
Росія
4 671 321
4 110 019
Угорщина
2 152 512
2 442 101
Молдова
2 421 169
1 727 308
Білорусь
1 538 160
1 325 546
Туреччина
450 549
510 537
Румунія
522 350
678 700
Словаччина
656 102
755 248
Єгипет
400 427
350 936
Німеччина
308 908
294 797
Складено автором за даними [9; 10].
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2016
10 111 086
3 859 820
2 893 370
1 655 775
1 114 457
930 657
857 728
886 120
417 949
275 987

2017
9 990 978
4 376 423
3 118 758
1 680 353
1 186 466
1 185 051
1 045 424
854 657
733 597
344 150

Як видно з табл. 1.7.1, найбільший приріст виїзного туризму у
2017 році відбувся у Росію (+13,4 %). При цьому відбулося
зниження виїзного туризму в Польщу на 1,2 %. З іншого боку, до
України в’їжджали туристи переважно з країн-сусідів (табл. 1.7.2).
Таблиця 1.7.2
ТОП-10 країн, громадяни яких в’їхали до України за 2014-2017
роки, осіб
Роки

Назва країни

2014
2015
Молдова
4 587 265
4 739 590
Білорусь
1 606 094
1 898 539
Росія
2 438 335
1 320 988
Польща
1 132 078
1 156 907
Угорщина
877 378
1 072 080
Румунія
585 019
765 010
Словаччина
417 401
413 176
Туреччина
120490
142883
Ізраїль
101919
149620
Німеччина
132687
155768
Складено автором за даними [9; 10].

2016
4 474 151
1 827 751
1 542 631
1 195 089
1 271 173
775 823
410 732
206706
217160
171455

2017
4 548 192
2 732 990
1 521 038
1 144 391
1 059 838
792 870
366 327
275 506
261 119
210 056

При цьому, за даними Адміністрації Держприкордонслужби, у
2016 році 95,3 % іноземних громадян прибули до України з
приватною метою, що на 12,5 % більше, ніж у 2015 році (89,4 %). І
лише 172,8 тис. осіб прибули з метою туризму (1,3 %) [10]. Таким
чином, сучасний український туристичний бізнес потребує нових
моделей функціонування та залучення сучасних надбань з інших
сфер господарської діяльності. Оскільки за кордоном проживає
людей набагато більше, ніж в Україні, то є доцільним розвиток саме
в’їзного туризму в Україну.
Використання сучасних інформаційних технологій для розвитку
туристичної сфери
У сучасному світі конкуренція перейшла з продуктів до бізнесмоделей, оскільки сучасний продукт постійно змінюється та
вдосконалюється [11]. Найбільшою мірою це стосується
інформаційних технологій, які завдяки своїй нематеріальній
природі можуть швидко змінюватися та розповсюджуватися світом
[12, с. 34-35].
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Туристичний продукт у цілому залежить, здебільшого від
унікальних географічних та культурних умов. Проте як бізнес
туризм має відповідати загальним тенденціям та стандартам, щоб
залучити більше клієнтів. Оскільки підприємства туристичної
сфери є переважно невеликими, то використання інформаційних
технологій у них обмежене. Проте можливе винесення певних
процесів, а саме: вибір кращої бізнес-моделі або впровадження
певної сучасної інформаційної технології, на підряд, що має
принести економію витрат на інформаційну підтримку та дасть
можливість зосередитися на поліпшенні самого туристичного
продукту.
Так, наприклад, застосування геопросторових інформаційних
технологій всіляко сприяє розвитку туристичної галузі, зокрема
інтеграція
географічних
інформаційних
систем
з
телекомунікаційними технологіями дозволяє впроваджувати
геоінформаційне картографування в середовище віртуальної
реальності [13, с. 434]. Проте використання цих технологій
потребує витрат та кваліфікації, що не є пріоритетом у підприємств
сфери туризму, особливо малого бізнесу.
При цьому бізнес-модель створення власного сервісу, не
пов’язаного з інформаційними технологіями, на даний час є
найбільш привабливою в Україні за рівнем прибутку серед бізнесмоделей ІТ-підприємств [12, с. 114]. Натомість малий туристичний
бізнес якраз і потребує сучасної інформаційної та інформаційнотехнологічної підтримки своєї діяльності, оскільки через
обмеженість у ресурсах не встигає пристосовуватися до швидкої
зміни у поведінці та вподобаннях потенційних клієнтів у
кіберпросторі.
Для цього пропонується розробити інформаційну платформу,
метою якої є розвиток туризму в Україні на основі передових
інформаційних технологій, а саме:
1) стала майданчиком для комунікації між туристами та
суб’єктами надання туристичних послуг (туристичні фірми,
волонтери);
2) змінила відносини всередині галузі з конкуренції на
співробітництво (у світі потенційних туристів набагато більше, ніж
може прийняти українська туристична індустрія сьогодні);
3) дозволила диверсифікувати спектр послуг за допомогою
підтримки стартапів туристичної сфери.
Комплексну модель розвитку підприємств туристичної сфери
на основі інформаційної платформи показано на рис. 1.7.2.
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Рис. 1.7.2. Комплексна модель розвитку підприємств туристичної
сфери (складено автором)
Таким чином, запропонована модель розвитку підприємств
туристичної сфери має полегшити й стандартизувати впровадження
і використання ними сучасних інформаційних технологій надання
туристичних послуг та дозволить їм зосередитися на створенні
власного унікального туристичного продукту.
Висновки. В усьому світі туристична індустрія є прибутковою
сферою діяльності, проте її внесок в економіку України майже на
порядок нижчий. При цьому Україна має розвинуту індустрію
інформаційних технологій, найбільш ефективною бізнес-моделлю
якої є створення власного сервісу, не пов’язаного з інформаційними
технологіями.
Створення інформаційної платформи, яка б забезпечила
інформаційну та інформаційно-технологічну підтримку малих
підприємств туристичної сфери, має полегшити й стандартизувати
впровадження і використання ними сучасних інформаційних
технологій надання туристичних послуг та дозволить їм
зосередитися на створенні власного унікального туристичного
продукту.
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1.8. Управління розвитком туристичної галузі України в умовах
євроінтеграції (на прикладі Дніпропетровської області)
Шаповал В. М., Герасименко Т. В., Шаповал І. А.
Обґрунтовано теоретичні і практичні рекомендації щодо
удосконалення системи управління розвитком туристичної галузі
України в умовах євроінтеграції. Зокрема, розроблена методика
підтримки функціонування системи управління туризмом і
курортами туристичних територій на прикладі Дніпропетровської
області на основі використання положень рекреаційногеографічного, програмно-цільового, маркетингово-аналітичного
та об’єктно-програмного підходів. Проаналізовано та здійснено
оцінку сукупного туристичного потенціалу Дніпропетровської
області. Доведена доцільність створення та функціонування
територіальної організації з розвитку туризму і курортів в умовах
євроінтеграції, оцінку ефекту від діяльності якої запропоновано
здійснювати через якісні та кількісні показники результативності.
Запропоновано напрямки розвитку туризму і курортів у
Дніпропетровській області в умовах євроінтеграції.
Все більш помітна роль міжнародного туризму в світовій
економіці стала в даний час загальновизнаною тенденцією. Ця
тенденція носить стійкий характер. Згідно з дослідженнями
Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО) зростання світових
прибуттів туристів за період 2016-2020 рр. прогнозується більш ніж
удвічі й досягне 1,5 млрд осіб [1].
Обсяг туризму в світі зріс на 3,9 % за перші вісім місяців 2017
р., у 2018 р. зростання туристичного ринку очікується на 4-5 %,
передусім за рахунок Азії, в Європі й Америці він зросте помірно.
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Прогнозується також, що світовий ВВП у 2018 р. зросте на 3,6 %.
Потік туристів у європейські країни протягом перших восьми
місяців 2017 р. зріс на 5,4 %. Найпопулярнішими для турів були
Греція, Іспанія, Туреччина, Німеччина і Великобританія, а для
тривалого проживання – Іспанія, Португалія та Німеччина. Щодо
виїздів європейців, то найбільше зросла частка Швейцарії, Данії та
Польщі, Швеції, Іспанії та Великобританії. Надалі найбільше
туристів виїжджає з Німеччини, дещо менше з Італії і Франції [2].
У міжнародному рейтингу конкурентоспроможності країн у
туристичному секторі, опублікованому Всесвітнім економічним
форумом, Україна посідає лише 76 місце з 140 країн [1]. Це
свідчить про серйозне відставання у конкурентній боротьбі за
туристичний ринок, тим більше, що Україна має найбагатшу
культурно-історичну та природну спадщину, що є першорядним за
важливістю чинником розвитку туризму до європейського рівня.
Для цього необхідно удосконалити законодавчу базу, налагодити
інфраструктуру, проводити різні маркетингові заходи тощо. В
комплексі дані та інші заходи нададуть можливість не тільки
інтегруватися в європейську спільноту, а й інтенсифікувати
розвиток вітчизняної туристичної галузі, яка може стати одним з
основних напрямків розвитку економіки. Поліпшення умов ведення
туристичного бізнесу також дасть можливість налагодити більш
тісні взаємовідносини з країнами-членами Європейського Союзу.
Інтеграційний процес у відповідних напрямках полягає у
впровадженні європейських норм і стандартів в освіті, туризмі,
поширенні власних культурних і науково-технічних здобутків у ЄС.
Зрештою, такі кроки сприятимуть підвищенню в Україні
європейської
культурної
ідентичності
та
інтеграції
до
загальноєвропейського інтелектуально-освітнього та науковотехнічного середовища [5]. Тому одним із першорядних завдань
постає необхідність активно продовжувати реалізацію взятого
стратегічного курсу на євроінтеграцію.
На жаль, в Україні при величезному туристичному потенціалі
практично відсутня державна підтримка розвитку туризму.
Конкурентоспроможність українських організацій у сфері туризму
безпосередньо залежить від державного підходу до цього питання, а
взятий в Україні курс на євроінтеграцію є ще однією причиною для
зміни ставлення до туризму. Необхідне теоретичне осмислення
нових форм і принципів взаємодії як між органами виконавчої
влади різних рівнів, так і їх взаємодії з організаціями, діяльність
яких пов’язана з туризмом. Насамперед це зумовлено завданнями
розробки законів і підзаконних актів, вдосконаленням форм і
методів їх реалізації, що відповідають вимогам сучасного етапу
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суспільно-економічного розвитку.
Багато теоретичних аспектів розвитку та функціонування
підприємств туристичного комплексу України в умовах
євроінтеграції знайшли відображення у працях зарубіжних та
вітчизняних учених, зокрема Л. Г. Агафонової, В. І. Азара,
В. Д. Безносюка, М. І. Волошина, П. І. Гамана, В. К. Євдокименка,
І. В. Зоріна, В. А. Квартальнова, О. Д. Короля, Р. Р. Ларіна,
О. О. Любіцевої, Г. А. Папіряна, Т. Г. Сокол, В. К. Федорченка та ін.
Незважаючи на значні досягнення вищезгаданих авторів, необхідно
зауважити, що, разом з цим, дослідники не приділяють достатньої
уваги питанням управління розвитком туризму на туристичних
територіях, а також не використовують системи і методи
туристичного управління в умовах євроінтеграції. Необхідність
комплексного вивчення механізмів створення і забезпечення
діяльності систем управління туризмом на туристичних територіях
визначила вибір теми дослідження, постановку його мети і завдань.
Відповідно, метою даного дослідження є розробка теоретичних і
практичних рекомендацій щодо удосконалення системи управління
туристичною галуззю Дніпропетровської області в умовах
євроінтеграції.
Формування системи управління туризмом і курортами
туристичної території в умовах євроінтеграції
Сьогодні євроінтеграційні процеси дають змогу Україні
створити спеціальні інститути, які дозволять функціонувати в
загальноєвропейському просторі. Для вітчизняної туристичної
галузі це дуже важливо, оскільки Україна володіє значним
рекреаційним і культурним потенціалами, що зумовлює розвиток
різних напрямків туризму [3]. Авторами розроблена методика
підтримки функціонування системи управління курортами та
туризмом туристичних територій на прикладі Дніпропетровської
області на основі використання положень рекреаційногеографічного, програмно-цільового, маркетингово-аналітичного та
об’єктно-програмного підходів.
На основі вищенаведених ланок управління можна сформувати
програму розвитку туризму в умовах євроінтеграції, яка буде
включати чотири основні розділи: загальні положення, основну
частину, соціальний розвиток сфери туризму й автоматизований
інформаційний банк даних з розвитку курортів і туризму.
Так, програмно-цільовий підхід передбачає не тільки
забезпечення сталого розвитку туристичної галузі, а й одночасний
соціально-економічний розвиток усієї області в цілому. Плани,
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програми і цілі управління туризмом пов’язуються із загальними
стратегічними планами і цілями розвитку Дніпропетровської
області. При цьому туризм розглядається як частина соціальноекономічної системи, а процеси управління ним узгоджуються з
процесами стратегічного управління областю [7].
При побудові системи управління туристичними територіями
найбільш доцільно буде використовувати окремі елементи
перерахованих вище підходів у межах комплексного підходу, який
буде включати в себе обов’язкові блоки (рис. 1.8.1).

Розробка планів і
програм з
розвитку туризму

Оцінка загального
туристичнорекреаційного
потенціалу

Комплексний
підхід до
побудови та
розвитку
системи
управління
туризмом

Формування
інформаційної
бази даних

Маркетинговий
аналіз
туристичних
територій

Рис. 1.8.1. Модель комплексного підходу до побудови системи
управління туризмом і курортами туристичної території в умовах
євроінтеграції (розроблено авторами)
Перший блок – оцінка загального туристично-рекреаційного
потенціалу на основі визначення субпотенціалів туристичних
територій, основними з яких будуть виступати такі потенціали:
екологічний; природний; культурний; інфраструктурний.
Другий блок – це маркетинговий аналіз туристичних територій
з метою виявлення перспективних напрямів туризму, величини і
спрямованості туристичних потоків і характеристик потенційних
туристів.
Третій блок – це розробка планів і програм розвитку туризму
туристичних територій з певними заходами у сфері туризму, які
узгоджені за фінансуванням, термінами і виконавцями.
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Четвертий блок – це формування інформаційної бази даних
туристичних пам’яток туристичних територій, об’єктів туристичної
інфраструктури та туристичних маршрутів.
Особливості створення і функціонування територіальної
організації з розвитку туризму і курортів в умовах євроінтеграції
Далі розглянемо функції департаменту розвитку туризму і
курортів у Дніпропетровській області (рис. 1.8.2).

Рис. 1.8.2. Функції департаменту розвитку туризму і курортів у
Дніпропетровській області (розроблено авторами)
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Керівництво органів Дніпропетровської області з розвитку
туризму і курортів має бути забезпечено достовірною інформацією
про територію і зовнішнє середовище в різних аспектах з метою
підтримки прийняття правильних рішень щодо організації сфери
туризму як ефективної галузі економіки, що дозволяє раціонально
використовувати природну і культурну спадщину регіону,
підвищувати зайнятість і доходи населення, забезпечувати
надходження інвестицій [6].
Ефективна система управління туризмом і курортами сприяє
усуненню або зниженню стримувального впливу на нього як
зовнішніх, так і внутрішніх факторів (див. рис. 1.8.3), посиленню їх
позитивного впливу за ключовими напрямами (див. рис. 1.8.4).
Групи чинників: зовнішні (екзогенні);
внутрішні (ендогенні).

Можливий вплив – позитивний/негативний.
Характер впливу – екстенсивний/інтенсивний.

Види факторів: природно-кліматичні, культурноісторичні, фінансові, соціальні, політико-правові,
науково-технічні,
матеріально-технічні,
кадрові,
інформаційні, ринкові, управлінські, фактор часу.

Рис. 1.8.3. Фактори, що впливають на розвиток туризму та курортів
на туристичній території (розроблено авторами)
Взаємодія бізнесу і держави є запорукою розвитку економіки,
особливо, коли йдеться про співпрацю з місцевою владою, що
добре інформована про проблеми та економічні інтереси суб’єктів,
які функціонують на її території [4]. Ця теза цілком і повністю
підтверджується багатьма прикладами успішної взаємодії
туристичного бізнесу з органами державного управління.
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Тенденції розвитку
туризму

Напрями діяльності в рамках системи
управління туризмом

Збереження і
відтворення
туристичних
ресурсів

Підтримка туристичних ресурсів території в
належному стані для подальшого
відтворення, охорона навколишнього
середовища

Планування
допустимого
екологічного
навантаження від
розвитку туризму

Аналіз та оцінка всіх складових
навколишнього середовища для визначення
вимог до об’єктів туристичної
інфраструктури території

Взаємодія з
населенням

Залучення місцевого населення до процесу
планування туризму з метою розвитку
найвигідніших для населення його видів

Створення і
просування
якісного
туристичного
продукту

Забезпечення відповідного співвідношення
ціни та якості туристичного продукту
території, залучення туристів до території зі
збереженням умов функціонування
навколишнього середовища

Отримання
економічних і
соціальних переваг
від розвитку
туризму

Збільшення значень фінансового і
соціального капіталів на душу населення

Рис. 1.8.4. Напрями досягнення розвитку туризму та курортів у
Дніпропетровській області в умовах євроінтеграції (розроблено
авторами)
Аналіз та оцінка сукупного туристичного потенціалу
Дніпропетровської області
Авторами проведено аналіз сукупного туристичного потенціалу
Дніпропетровської області (табл. 1.8.1).
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Таблиця 1.8.1
Кількісна оцінка сукупного туристичного потенціалу
Дніпропетровської області (складено авторами за [7])
№
з/п
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
1
2
3

1

Складові субпотенціалу

Кількісні та якісні
показники об’єктів

Історико-культурний потенціал
Пам’ятники історії, культури та архітектури
понад 750
обласного та місцевого значення
Історично
населені
місця
загально8
українського та місцевого значення
Театри / музеї
13 / понад 100
Народні промисли і ремесла
понад 100
Туристично-ресурсний потенціал
Озера і ставки
приблизно 200
Річки і струмки
понад 1000
Пам’ятники природної спадщини (заказники
приблизно 200
/ заповідники / природні парки)
Родовища природних мінеральних вод /
15/4
лікувальних грязей
Потенціал потреб туристів
Засоби розміщення (кількість номерів)
понад 10000
Організації санаторно-курортного профілю
близько 30
Транспортна інфраструктура, у т. ч.:
міжнародний аеропорт
1
залізничні вокзали у м. Дніпро
2
автовокзал у м. Дніпро
1
Туристичні фірми (на 100 тис. населення)
понад 8
Підприємства громадського харчування
приблизно 2000
Економічний потенціал
Місце за обсягом виробленої продукції і
у 5-ти областях
розвитком малого підприємництва
Частка у формуванні сукупного валового
понад 25 %
продукту України
Кількість країн-партнерів
понад 100
Екологічний потенціал
Місце серед областей України за рівнем
високий та
впливу на довкілля / (за активністю охорони
перевищує
навколишнього середовища)
середній в Україні
майже в 1,5 рази

У результаті виконаного аналізу був зроблений висновок про
слабкість окремих складових сукупного туристичного потенціалу
Дніпропетровської області (управлінського та інформаційного
потенціалів у сфері туризму), що проявляється в таких аспектах:
– відсутність системи моніторингу стану туристичних ресурсів;
– відсутність інформаційної бази даних про об’єкти
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туристичної інфраструктури;
– відсутність чіткої маркетингової стратегії просування
туристичного продукту області на європейському та українському
ринках;
– відсутність туристичного іміджу значущої за українськими
мірками туристичної території;
– відсутність чіткої системи туристичного планування, яка
дозволяє забезпечити довгострокову перспективу в напрямі
розвитку туризму;
– неучасть в управлінні туристичною діяльністю організаторів
туризму в області;
– відсутність належної уваги до співпраці з профільними
вищими навчальними закладами області;
– нерегулярність заходів, спрямованих на розвиток туризму;
– невизначеність щодо ролі й місця туризму в економічній
системі області, а також з можливих вигід від його розвитку.
Напрямки розвитку туризму і курортів у Дніпропетровській
області в умовах євроінтеграції
Пропозиції щодо застосування комплексного підходу до
розвитку туризму і курортів у Дніпропетровській області в умовах
євроінтеграції передбачають прийняття рішень з основних напрямів
(табл. 1.8.2).
1. Створення та реалізація в подальшому програми розвитку
туризму туристичних територій, яка дозволить:
– створити умови для ефективного розвитку туризму в області;
– сформувати конкурентоспроможний обласний туристичний
продукт;
– розробити систему просування туристичних ресурсів області
на українському і міжнародному туристичних ринках;
– сформувати сучасну нормативно-правову обласну базу
туризму;
– розробити заходи підтримки малого та середнього
підприємництва в сфері туризму;
– забезпечити розвиток інфраструктури туризму, а також
підтримку нових туристських ресурсів.
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Таблиця 1.8.2
Критерії оцінки результативності рекомендацій щодо
вдосконалення системи управління туризмом і курортами у
Дніпропетровській області в умовах євроінтеграції (розроблено
авторами)
Напрям удосконалення системи управління туризмом
Розробка і впровадження інформаційно-туристичного порталу
Дніпропетровської області в
мережі Інтернет
Реалізація
програми
розвитку туризму і
курортів
Створення і
функціонування
територіальної
організації з
розвитку туризму

Найменування критерію оцінки результативності
Загальна кількість відвідувачів і число повторних
відвідувань порталу протягом певного періоду часу
Збільшення в’їзного потоку туристів
Підвищення
популярності
Дніпропетровської
області як туристичної території
Зміцнення конкурентоспроможності туристичного
продукту області
Розвиток інтересу до подорожей областю у
місцевих жителів
Приріст податкових доходів
Зростання інвестиційного доходу
Зниження ресурсних витрат
Досягнення показників виконання робіт у межах
програми
Підвищення ступеня задоволеності потреб туристів
Збільшення обсягу наданих туристичних послуг
Підвищення прибутковості діяльності туристичних
підприємств
Підвищення рівномірності використання об’єктів
туристичної інфраструктури

2. Створення територіальної організації з розвитку туризму і
курортів з певною структурою, яка відповідає умовам
євроінтеграції, буде складатися з різних підрозділів і яка повинна з
часом стати основним органом управління туризмом у
Дніпропетровській області.
Структуру територіальної організації з розвитку туризму і
курортів в умовах євроінтеграції складуть різні підрозділи з певним
набором функцій:
 експертно-аналітичний центр з туризму: визначення та
вивчення змін і тенденцій у структурі та процесах зовнішнього і
внутрішнього туристичного середовища, дослідження актуальних
проблем туризму територій, аналіз факторів, що сприяють або
перешкоджають досягненню поставлених перед територіальною
організацією з розвитку туризму цілей;
 науково-методичний центр розвитку туризму: розробка
наукових основ туризму туристичних територій і узагальнення
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існуючого досвіду його розвитку; пошук і формування механізмів
вирішення туристичних проблем;
 маркетинговий центр: просування обласного туристичного
продукту, управління туристичним брендом області;
 центр інформації та логістики: поширення туристичних
новин, створення і підтримання банку даних з туризму, розподіл
потоків туристів для найбільш ефективного використання
туристичних об’єктів, консультативно-довідкова робота з
туристами і місцевим населенням;
 центр підтримки малого та середнього бізнесу в сфері
туризму;
 координаційна рада з розвитку туризму.
3. Створення єдиного інформаційно-туристичного порталу
Дніпропетровської області в мережі Інтернет, який повинен містити
такі розділи:
 інформація про наявні туристичні ресурси з їх докладним
описом і характеристиками, а також зазначенням місць
розташування, отримана за допомогою моніторингу туристичних
ресурсів у режимі реального часу;
 докладна інформація про засоби розміщення, транспортну
інфраструктуру, підприємства громадського харчування;
 програма розвитку туризму в Дніпропетровській області з
виділенням ключових заходів, термінів і стану їх виконання;
 інформація про територіальну організацію з розвитку
туризму, її структуру та основні напрями діяльності;
 перелік найбільш цікавих екскурсійних маршрутів по
населених пунктах Дніпропетровської області з докладним описом;
 розгорнутий опис запропонованого обласного туристичного
продукту з його відмітними особливостями та унікальними
характеристиками.
Висновки. В умовах євроінтеграції у туризмі Україна повинна
зробити туристичну індустрію однією з пріоритетних галузей
економіки. Керівництво Державної туристичної адміністрації
України бачить майбутнє галузі в розвитку транспортних коридорів
і туристичної інфраструктури та в контролі за якістю туристичних
послуг, що надаються клієнту. Ефект реалізації програми розвитку
туризму і курортів у Дніпропетровській області в умовах
євроінтеграції може бути оцінений показниками очікуваної та
отриманої
корисності
програмних
заходів.
Показники
результативності програми можна розділити на три групи: прямі
(результат реалізації програми), непрямі (результат впливу
програми на суміжні сфери діяльності) та загальні (сума показників
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результативності першої та другої групи) показники.
Оцінка ефекту від створення і функціонування територіальної
організації з розвитку туризму і курортів в умовах євроінтеграції
може базуватися на показниках результативності (якісних або
кількісних), що характеризують ступінь відповідності бажаного
стану системи туризму фактичному на конкретний момент часу. До
них належать ступінь задоволеності потреб туристів, обсяг наданих
туристичних послуг, величина доходу від вкладених інвестицій,
прибутковість туристичних підприємств і можливість їх розвитку і
т. д.
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1.9. Розвиток туризму на західноукраїнських землях у складі
другої Речі Посполитої міжвоєнного періоду ХХ століття
Михальський Ю. В., Кендус О. З.,
Голдак-Горбачевська Т. В.
Розглянуто становлення туризму як окремої галузі в
міжвоєнній Польщі на прикладі Галичини, Волині. Виокремлено
сприяння органів влади у розвитку культури відпочинку та
рекреаційного дозвілля Другої Речі Посполитої, позитивні зміни в
законодавстві щодо оплачуваних відпусток та створення окремих
відомств при міністерствах щодо розвитку координованої
системи дозвілля населення. Прослідковано розвиток мережі
розважальної
індустрії,
відкриття
та
функціонування
туристичних товариств, зокрема українці насамперед гуртувалися
навколо Українського краєзнавчо-туристичного товариства
“Плай”, “Чорногора”. Встановлено, що західноукраїнські землі, які
входили в склад міжвоєнної Польщі, отримали досвід
туристичного розвитку в межах приділення уваги державними
структурами еволюції рекреаційного туризму серед населення.
Туризм є одним із найбільш масових та наочних методів
пізнання історії та культури будь-якого регіону. Дослідження
туристичної галузі дає змогу показати рівень економічного
розвитку, становище культури, принципи державної політики,
особливості світогляду та національної свідомості населення.
Міжвоєнний період в історії розвитку туристичного руху Польщі
має особливе значення, адже саме тоді розпочалося становлення
туризму як окремої галузі. Окрім того, в окреслений період
туристична справа перейшла у підпорядкування державних органів
влади, що спричинило виникнення нових установ, які займались її
опікою та контролем. До того часу справи туризму перебували у
виключному віданні громадських організацій та товариств [1].
Сприяння розвитку туристичної активності населення мала
поява відпустки для осіб як фізичної, так і розумової праці. До
моменту вступу в силу відповідного закону питання оплачуваних
відпусток могли регулюватися лише договорами найму за
погодженням з працедавцем. У 1921 р. Міністерство праці та
соціального захисту представило на розгляд комісії Сейму з
охорони праці проект закону про відпустки працівників
промисловості та торгівлі, який після нетривалих дискусій і
незначних поправок був прийнятий. У цей період туризм фактично
випадає з комерційного проекту та є складовою державної політики
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у ранзі контролю як за працею, так і відпочинком громадян.
Раціональне використання відпустки та її поєднання з рекреацією та
фізичним вдосконаленням було пріоритетним напрямом діяльності
Державного управління фізичного виховання та військової
підготовки. У літній період організовано спортивні оздоровчі
табори, оплата за перебування в яких протягом двох тижнів
коштувала всього п’ять злотих, також державою компенсувався
проїзд [2].
У пріоритеті розвитку туризму серед дітей та молоді
залишалася екскурсійна активність, сприянням чого займалися
відділ фізичного виховання Міністерства релігійних віросповідань і
народної освіти та Міністерство громадських робіт. Згідно з
рішенням ІІІ З’їзду референтів туризму при воєводських
адміністраціях, що відбувся 18 березня 1931 р., Міністерство
громадських робіт звернулося до Міністерства релігійних
віросповідань і народної освіти з пропозиціями співпраці
референтів у справах туризму при воєводських адміністраціях.
Однак такі відділи та реалізацію задумів не створили через брак
коштів. Питаннями туризму та екскурсій шкільної молоді в округах
займалися інструктори з фізичного виховання [3]. Екскурсії часто
виконували функції виховання патріотизму, витривалості, любові
до Батьківщини та гартування духу.
Тривалість робочого часу в міжвоєнній Польщі скоротилася до
8 годин в день. Робота у неділю та святкові дні була дозволена лише
у виключних випадках, визначених законодавством. Згідно з
розпорядженням президента від 27 жовтня 1933 р. роботодавець був
зобов’язаний надавати відповідний час для відпочинку і здійснення
релігійних обрядів покоївкам, кухарям, камердинерам, садівникам,
водіям та ін., хоча тривалість цього часу встановлювалася самим
роботодавцем [4]. 19 грудня 1923 р. Польща ратифікувала
конвенцію про тижневий відпочинок на підприємствах, прийняту на
Міжнародній конференції праці в Женеві в 1921 р. У відповідності з
пунктом два конвенції всі працівники як приватних, так і державних
підприємств отримували право на 24-годинний безперервний
відпочинок протягом кожного семиденного циклу.
Закон про державну службу від 17 лютого 1922 р. встановлював
щорічну оплачувану відпустку для держслужбовців після
відпрацювання одного року [2]. Тривалість відпустки коливалася в
залежності від стажу.
Нормативні правові акти про відпустку впливали на
формування і розвиток масового туризму як системи. Оплачувана
відпустка дозволяла більшості категорій населення активно
долучатися до державних програм оздоровлення, рекреації та
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активного відпочинку в якості подорожей країною.
Водночас непоодинокими були випадки викупу працедавцями
відпустки у працівників виплачуваною погодженою грошовою
компенсацією. Нетривалим експериментом стала робота при уряді
Центрального бюро відпусток, що мало на меті координувати
фінансові плани відпускних кампаній, видавати інструкції різним
органам, провадити пропаганду активного відпочинку [5]. Схожі
функції виконувала Ліга підтримки туризму.
Складові розвитку туризму
Важливим елементом розвитку туризму стали швидкість та
комфорт подорожей. Найпопулярнішим залишався залізничний
транспорт. За урядовою ініціативою з 1923 р. залізниці почали
давати знижки (33%) для організованих груп туристів (30 осіб) при
купівлі білетів за 8 днів до подорожі. Згодом надано знижки (до
50 %) членам деяких турфірм підчас поїздок до Закопаного. Поруч
із залізницею почав активно впроваджуватися автомобільний і
авіаційний транспорт. В 1938 р. у Польщі вже було 29,8 тис.
легкових автомобілів, що порівняно небагато у співставленні з
показниками західноєвропейських країн (у Франції, Англії, США –
у десятки разів більше). Любителі автомобільних і мотоциклетних
подорожей 1925 р. об’єдналися в “Polski Touring Club”, який у 1936
р. нараховував 114 осередків в тому числі у містах Західної України
і три тис. членів. Особливо великою популярністю користувалися
авторалі, що організовувалися у Львові. Новим видом транспортних
перевезень стали авіарейси, чим могли скористатися в першу чергу
представники заможного класу. До початку діяльності національної
авіакомпанії “Лот” вже діяла австрійська авіалінія за маршрутом
Відень-Краків-Львів-Київ. 1931 р. відкрито польську авіатрасу зі
Львова на Бухарест і Софію. Наступного року її продовжено до
Варшави, Риги, Талліна, а 1936 р. - до Афін, 1937 р. – через острів
Родос (Греція) до аеропорту Лідда (Палестина), чим скористалися
сотні релігійних паломників.
У 30-ті роки в Татрах з’явилися й екологічно чисті
відпочивальні підвісні (канатно-крісельні) дороги, що діють і нині.
У міжвоєнний період зросла мережа готелів європейського класу у
Варшаві (“Європейський”, “Брістоль”, “Англійський”), Кракові
(“Французький”), Познані (“Базар”), Лодзі (“Гранд”), Львові
(“Жорж” та ін.). Загалом 1929 р. на території Речі Посполитої діяло
1700 готелів (17 тис. номерів), 1200 пансіонатів (20 тис. номерів).
Номери поділялися на 1-4 категорії. Зросла й кількість
гастрономічних закладів – ресторанів і кав’ярень до 33785 у 1932 р.,
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однак з них лише 82 відповідали першій (найкращій) категорії.
Розважальна індустрія міжвоєнного періоду (1933) включала 88
театрів, 752 кінозали. Лише у Львові діяло 35 кінозалів, десятки
театрів і музеїв, казино, кілька приватних кіностудій. Туристів
заохочували до подорожей великі промислово-мистецькі виставки у
Познані та Львові (“Східні торги” у Стрийському парку). З
розвитком мистецтва кінематографії поширення культури кіно в
міжвоєнне двадцятиліття дозволило перетворити його з місця
дозвілля та відпочинку в культурну інституцію. У Львові діяло 18
кінотеатрів в 1925 р. (до Великої війни – 20 кінотеатрів), а
відвідуваність становила більше 11 разів у рік на одного мешканця
в 1930 р., що дорівнювало третьому показнику в Польщі після таких
міст, як Варшава (12,2) та Лодзь (12,3). Популярність кінотеатрів
наприкінці 1930-их рр., в порівнянні з іншими культурномистецькими заходами, була приголомшливою, підтвердженням
чого слугувала реалізація квитків, ціни яких коливалися від 35 до 50
грошей, що в рази перевершувала продаж квитків на всі інші
розважальні заходи [6]. Пошуки нових розваг сприяли подорожам
містами Польщі.
У міжвоєнний період туристичну галузь координували
реферантури при воєводських управліннях, які були створені у 1924
р. Вони тісно співпрацювали з відділом туризму (створений 1935 р.)
Міністерства транспорту Польщі.
Крім державної координації, розвитку туризму сприяла
ініціативна організація окремих ентузіастів, серед яких львів’янин
Мечислав Орлович, який у 1920-ті готує та популяризує і один за
одним видає цілий ряд путівників, які присвячені Галичині, Волині,
Львову, Карпатам, Татрам, Помор’ю та цілій низці інших територій
міжвоєнної Польщі. Долучається він і до спортивного руху, так, він
виступає
організатором
та
президентом
Національного
олімпійського комітету в Польщі (з 1930 року – його віцепрезидент), брав участь у створенні туристичної інфраструктури,
зокрема готелів та хостелів. Працював у 1919-1932 рр. референтом з
туризму у Міністерстві громадських робіт, а в 1932-1939, від 19
жовтня 1945 до 1952 – референтом у туристичному відділі
Міністерства шляхів сполучення. Від 1952 року до смерті працював
у Комітеті туристичних справ Президії уряду, був членом Комісії з
краєзнавства та туризму при Міністерстві освіти ПНР [7].
II з’їзд польських туристичних організацій у квітні 1927 р.
ухвалив об’єднати розрізнені турбюро у Союз польських
туристичних товариств, членами якого стали майже 20 тис.
прихильників різного туризму. Він координував свого діяльність із
Відділом туризму Міністерства транспорту Польщі, а також
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міжвідомчою Державною туристичною радою [8].
Західноукраїнські землі, які входили в склад міжвоєнної
Польщі, отримали досвід туристичного розвитку в межах
приділення уваги державними структурами еволюції рекреаційного
туризму серед населення. Організація туристичної справи
здійснювалася як через загальнодержавні установи Польщі, так і
воєводські. Значну роль у цій справі також відігравали різного роду
польські туристичні організації та товариства. Справами туризму на
території усієї Другої Речі Посполитої займався Відділ туризму,
який діяв при Міністерстві Публічних Робіт. Даний підрозділ
протягом майже усього міжвоєнного періоду очолював М. Орлович.
Його посада мала назву “референт з питань туризму”. Окрім нього,
тут працювало ще троє осіб. Крім вищезазначеної установи, у
Варшаві при Міністерстві Публічних Робіт діяли Державна
Туристична Рада та Польський Туристичний Відділ, головним
завданням яких була координація роботи промислової, харчової,
готельної, транспортної індустрії, а також забезпечення їх сприяння
розвитку туристичної справи в країні. При Міністерстві Комунікації
діяло Бюро Туристичної Пропаганди Польської Державної
Залізниці, одним із головних завдань якого було забезпечення
розвитку та пропаганди туризму на теренах Польської республіки.
Що ж до організації туристичної справи у самих східних
воєводствах, то нею спочатку займалась уже згадувана “Дирекція
публічних робіт”, а у 1925 р. до цієї справи приєдналась воєводська
туристична комісія, яка була створена при воєводській управі.
Даний підрозділ займався справами, пов’язаними з готельною
справою, шляхами сполучення, доглядом за краєвидами і
пам’ятками минулого тощо. У 1925-1926 рр. на Волині воєводську
туристичну комісію очолював Ж. Пручнік, згодом дану посаду
зайняв Ф. Ксєнжпольський.
На території Волинського воєводства у міжвоєнний період
організовувалися численні паломницькі тури до міст, де
знаходилися найбільші святині католицизму, іудаїзму, православ’я
та протестантизму. Ці міста стали релігійними центрами краю.
Такими центрами були Корець, Дермань, Острог, Межирічі, Дубно,
Луцьк, Рівне, Кременець, Почаїв, Луцьк, Володимир-Волинський
ін. У цих містах та містечках збереглися численні костели,
монастирі (православні та католицькі), синагоги, православні
церкви, будинки молитов християн-євангелістів тощо. Це були
пам’ятки різних епох, збудовані у стилях бароко, рококо, готики та
ін [9].
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Діяльність товариств “Плай” і “Чорногора”
Крім державних – польських, у Другій Речі Посполитій також
діяли громадські та приватні українські, єврейські, німецькі
туристичні
товариства.
Галицькі
українці
насамперед
користувалися послугами Українського краєзнавчо-туристичного
товариства “Плай”, яке діяло в 1924-1939 рр. у Львові [8]. Його
фундаторами були відомі краєзнавці й історики І. Крип’якевич, Б.
Януш, Є. Пеленський та Ю. Полянський. Першим головою
товариства було обрано авторитетного адвоката і громадського
діяча В. Старосольського. Діяльність засновників товариства була
відчутно полегшена тим, що всі вони вже мали досвід спільної
роботи. У 1921-1923 pp. організатори “Плаю” співпрацювали у
межах “Гуртка любителів Львова”. У середині листопада статут
“Плаю” затвердили воєводські власті, після чого розпочалася
організаційна робота. Насамперед головний відділ товариства
сформував лекційну комісію, а також комісію для підготовки
екскурсій. Як свідчить лист голови “Плаю” В. Старосольського до
М. Кордуби, вже 23 листопада 1924 р. відбулося перше засідання
екскурсійної комісії. На ньому були розглянуті плани організації
прогулянок по Львову та його околицях.
Статут “Плаю” передбачав поширення діяльності товариства на
всю територію Львівського, Тернопільського, Станіславського та
Краківського
воєводств.
Метою
діяльності
організації
декларувалося “дослідження рідного краю та інших земель,
розповсюдження зібраних про них відомостей, нагромадження і
опрацювання наукових та туристичних матеріалів”. Окремо
повідомлялося про наміри вивчати й охороняти пам’ятки історії,
культури та природних форм, збирати й зберігати різноманітні
предмети старовини, зразки народного мистецтва та народних
промислів. Товариство активно зайнялося розробкою планів
туристсько-екскурсійної діяльності. Свої завдання в цьому
напрямку керівництво “Плаю” визначало як “ініціювання та
ведення прогулянок і пропаганда туристики.., спрямування
прогулянок у цікаві під краєзнавчим оглядом околиці і місцевості,
ведення курсів з обсягу мандрівництва”. Члени товариства
розпочали збирання матеріалів, необхідних для розробки
екскурсійних маршрутів. Фізіографічні, антропо- й етнографічні
описи, історико-етнографічні матеріали, комплекти карт повинні
були скласти окремий відділ у заснованій товариством бібліотеці.
Планувалося збирати матеріали і під час мандрівок краєм. У
зимовий період, коли туристське життя завмирало, “Плай” збирався
проводити лекції з теорії мандрівництва, історії Львова та
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Галичини, організовувати екскурсії до музеїв міста.
Про інтенсивність роботи засновників товариства свідчить хоча
б той факт, що впродовж неповних двох місяців 1924 р. головний
відділ краєзнавчої організації провів шість засідань, на яких було
детально обговорено плани на туристичний сезон 1925 p., а також
дрібніші поточні справи. Ще 24 жовтня 1924 p., напередодні
заснування товариства, відбулася перша екскурсія краєзнавців
Львовом з метою уточнення маршруту, що пролягав околицями
міста від гори князя Лева через Кайзервальд і Личаків на
Погулянку. 2 листопада відбулася велика прогулянка по цих самих
місцях для всіх бажаючих. Надалі, у період з 26 жовтня 1924 р. до
15 квітня 1925 p., “Плай” організував 14 екскурсій.
Після підготовки повного циклу тематично взаємопов’язаних
екскурсій, які охоплювали весь простір Львова, розпочалися
систематичні щонедільні прогулянки. Об’єктами огляду були руїни
княжого Львова, Медова Печера, Погулянка, Кайзервальд,
Чортівська Скеля біля м. Винники, Клепарі, Брюховичі,
Замарстинів. Найчастіше обов’язки гіда-провідника виконував
активний член товариства І. Крип’якевич. Як і планувалося,
мандрівки стали джерелом збирання краєзнавчих матеріалів. У
приміському селі Кривчицях краєзнавці обстежили місцевість, де в
1648 р. перебував табір військ Б. Хмельницького, на інших
околицях Львова велися пошуки давніх городищ. Фотографії,
зроблені під час екскурсій, члени “Плаю” збирали до спеціального
альбому. “Плай” проводив мандрівки майже виключно околицями
Львова. У 1924-1925 pp. лише три прогулянки було здійснено
містом: дві на Високий Замок і одна – Губернаторськими Валами
(сучасна вул. Винниченка). Щоб не привертати надмірної уваги з
боку властей, українські краєзнавці могли навмисно змінити напрям
своєї екскурсійної діяльності, скеровуючи його за місто, подалі від
очей поліційних агентів і чиновників.
На літо 1925 р. товариство запланувало екскурсії в Карпати та
по Галицькому Поділлю. На жаль, ці плани не було реалізовано,
через те, що не вдалось досягти згоди з провідниками, які б узялися
за проведення довготривалих мандрівок. Впродовж року
відбувалися подорожі львівських туристів до Жидачева, Роздола,
Жовкви, Крехівського монастиря і на поле Зборівської битви. У
багатьох місцевостях “Плай” був представлений відпоручниками
(повноважними представниками) товариства. Львівські краєзнавці
встановили контакти з туристичним гуртком “Чорногора” зі
Станіслава, організаторами туристичного руху в карпатському
регіоні Р. Щипайлом з Коломиї та М. Гербовим з Косова. Важливим
засобом комунікації та обміну інформацією між поодинокими
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краєзнавцями мало стати спеціальне краєзнавче видання. Через брак
коштів “Плай” не зміг заснувати окремого власного часопису. В
лютому 1925 р. як безоплатний двотижневий додаток до газети І.
Тиктора “Новий час” вийшов перший номер “Туристики і
краєзнавства”. Редактором видання став І. Крип’якевич. Обсяг
часопису становив чотири сторінки газетного формату. Зауважимо,
що інші додатки до “Нового часу”, такі як “Студентські вісті”,
“Руханка і Спорт”, “Пластовий прапор”, були, як правило, однодвосторінковими вкладками.
“Туристика і краєзнавство” публікував матеріали, присвячені
окремим місцевостям Галичини, а також нариси з історії туризму та
краєзнавства. Часопис вміщував матеріали археологічного й
етнографічного характеру, звіти про діяльність товариства, хроніку
краєзнавчого життя. Цікавим було велике дослідження І.
Крип’якевича (підписане криптонімом І. К.) про початок
туристичного руху в Західній Україні. З фінансових причин після
виходу в світ трьох випусків “Туристики і краєзнавства” видання
довелося припинити. Відновлено його було лише у 1931 р. [10].
Ставлення польських властей до українського краєзнавчого
руху в 30-ті pp. було прохолодним. У чиновників викликали підозру
будь-які прояви національного руху, особливо в тих випадках, коли
він мав елементи військово-спортивної або й просто спортивної
підготовки. Існують неодноразові підтвердження про перевірку
поліцією діяльності “Плаю”. Провівши службове розслідування,
управління поліції доповіло воєводським властям, що підозра
краєзнавчого товариства “Плай” у проведенні комуністичної
антиурядової агітації не підтвердилась. Остаточного удару
товариству було завдано в 1939 p., коли після приходу на
західноукраїнські землі радянської влади останній голова “Плаю”
К. Паньківський змушений був оголосити про саморозпуск
організації [10].
Деякий час у Львові виходив журнал “Наша Батьківщина” й
інформував своїх читачів про цікаві маршрути західноукраїнськими
теренами і цим спонукав туристів відвідати ці унікальні закутки
нашого краю. Низка публікацій журналу присвячувалася
Прикарпаттю. Зокрема, журнал опублікував декілька статей про
столицю Галицько-Волинського князівства – Галич. У статті
Михайла Зварича “Топографія княжого Галича” описано
навколишнє середовище цього міста. Потенційні українські та
польські туристи дізнавалися про давні лінії укріплень, що тяглися
берегами Лімниці та Дністра. Детально описано “Город галицьких
князів”, що розмістився в наш час на території теперішнього села
Крилоса. Описано й Криліську гору висотою 314 метрів над рівнем
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моря. У статті Володимира Січинського “Яку будову найдено у
Крилосі?” розповідається про археологічні розкопки в Галичі
відомого львівського вченого Ярослава Пастернака, в ході яких
було досліджено декілька фундаментів давньоруських церков. В
одній із них віднайдено кам’яний саркофаг князя Ярослава
Осмомисла. У репортажі Степана Щурата “На руїнах катедри
Осьмомисла” подано світлини з панорамою археологічних розкопок
самого саркофагу Осмомисла, а також церкви Успення Пресвятої
Богородиці [8].
30 травня 1922 р. туристське товариство “Чорногора” в
Станіславі відновило свою діяльність. Головою українського
туристичного товариства “Чорногора” став лікар Я. Грушкевич,
який був також членом Окружної Пластової Ради, членом
редколегії безпартійного організаційно-інформаційного тижневика
“Станіславські вісті”, головою “Соколу” та членом управи
товариства “Бесіда”, а членами Виділу стали О. Каратницький,
організатор і засновник спортивного клубу “Буй-Тур”, С.
Никифорак – професор, опікун II Пластового Куреня і член
Окружної Пластової Ради, Ф. Величко – урядник магістрату, член
Окружної Пластової Ради, О. Борик та ін.
Товариство “Плай” рекламувало високогірне село Буркут над
Черемошем з його цілющими мінеральними водами. У згаданому
журналі повідомлено й про закінчення будівництва астрономічнометеорологічної обсерваторії імені Ю. Пілсудського на горі ПіпІван (Чорногора). До речі, вказана гора і тоді і зараз залишається
одним із найпопулярніших місць туристичних подорожей українців
і поляків. У журналі детально описано можливі подорожі гірськими
стежками Горганів, а також місцеву природу. Вказано й про
відкриття у цьому карпатському закутку туристичного захистку у
селі Рафайловій (80 ліжок), який відкрив Варшавський
лещетарський клуб. Не забуто й туристичні маршрути по
Лемківщині. Зокрема, описано враження про поїздку 1884 р. до
Старого Санча і Щаниці відомого наддніпрянського письменника
Івана Нечуя-Левицького. У репортажі подано оригінальні світлини
лемківського жіночого одягу, лемківського ліхтаря, лемківських
вареників[8].
Після Другої світової війни, за доби Польської Народної
Республіки, організаційна структура туризму дещо змінюється,
більшість приватних і громадських довоєнних туристичних об’єктів
націоналізовано, вони підпали під організаційний ідеологічний
контроль Польської об’єднаної робітничої партії, молодіжних
прокомуністичних організацій, профспілок, Департаменту туризму
Міністерства освіти Польщі. Не націоналізовано лише об’єкти
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відпочинкового
характеру
Римо-католицької
церкви.
Загальнокрайова туристична спілка “Громада” (“Gromada”), яка
була створена ще 1937 р. і відроджена 1957 р., організовувала
міжнародні тури, а також внутрішні поїздки, насамперед у сільське
середовище. Особливо популярними були її мотоциклетні та кінні
походи, сільські театральні фестивалі, молодіжні сільські табори.
Активний і відносно недорогий відпочинок пропагувало й
організовувало
Бюро
закордонного
туризму
“Ювентур”
(“Junentur”), клієнтами якого були молоді люди у віці 15-30 років.
Аналогічну діяльність проводило студентське бюро подорожей
“Альматур” (“Almatur”).
Висновки. Організація туристичної справи здійснювалась як
через загальнодержавні установи Польщі, так і воєводські. Значну
роль у цій справі також відігравали різного роду польські,
українські туристичні організації та товариства. Справами туризму
на території усієї Другої Речі Посполитої займався Відділ туризму,
який діяв при Міністерстві Публічних Робіт. Даний підрозділ
протягом майже усього міжвоєнного періоду очолював М. Орлович.
На західноукраїнських землях туризм залишався справою
передової
громадськості.
Характерним
стало
створення
регіональних краєзнавчих осередків, що значно пожвавило
туристично-екскурсійний рух. Ініціатива щодо організації
туристичної діяльності на території Західної України належала
провідним українським діячам того часу, що власними
волонтерськими зусиллями провадили товариства “Плай”,
“Чорногора”.
Список використаних джерел
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ковальчук Т. Регіональний туризм у польській республіці в
міжвоєнний період: Волинське воєводство [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://eprints.oa.edu.ua/1685/1/Kovalchuk_T.pdf.
Ганський В. Організація відпочинку населення у міжвоєнній Польщі
(1918-1939) [Електронний ресурс].
– Режим
доступу :
http://istznu.org/dc/file.php?host_id=1&path=/page/issues/49/34.pdf.
Orłowicz M. Organizacja turystyki w Polsce / M. Orłowicz // Wychowanie
Fizyczne. 1933. – 10. – S. 361-369.
Orłowicz M. Ilustrowany przewodnik po Wołyniu / M. Orłowicz. – Luck:
Nakl. Wołyńskiego towarzystwa krajoznawczego i Opieki nad zabytkami
przeszłości, 1929. – 380 s.
Wołoszynowsky J. Województwo Wołyńskie w swietle liczb i faktow /
J. Wołoszynowsky. – Luck : [b.n.w.], 1929. – 249 s.
Gierzewska B. Kino i film we Lwowie do 1939 roku / B. Gierzewska. –
Kielce, 2006. – 286 s.
107

7.

Львів’янин, який творив туризм у міжвоєнній Польщі [Електронний
ресурс]. – Режим доступу : http://photo-lviv.in.ua/lvivyanyn-yakyjtvoryv-turyzm-u-mizhvojennij-polschi/.
8. Литвин Н. Розвиток масового туризму у Польщі наприкінці ХІХ – поч.
ХХ ст. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http: // tourlib. Net /
statti_ukr / lytvyn.htm.
9. Ковальчук Т. Розвиток релігійного туризму на території Волинського
воєводства у міжвоєнний період [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_3_10.
10. Федорченко В. К. Краєзнавчо-туристські товариства “Плай” і
“Чорногора” на західноукраїнських землях [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://tourlib.net/books_history/fedorchenko34.htm.

108

РОЗДІЛ 2
ТУРИСТИЧНІ ТРЕНДИ: ІННОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
2.1. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w turystyce miejskiej
Czetwertyński S., Mroczek-Czetwertyńska A.
Niniejszy artykuł stanowi próbę rozważania znaczenia oraz zakresu
e-turystyki w obszarze turystyki miejskiej. W artykule postawiono sobie
za cel wskazać rekomendowane rozwiązania z zakresu e-turystyki, jakie
możliwe są do zastosowania w miastach turystycznych. Aby cel ten
zrealizować dokonano ogólnego rozważania zakresu zastosowania
technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym przede wszystkim
Internetu, w obszarze aktywności turystycznych. Dokonano również
bliższego przedstawienia narzędzi internetowych (aplikacji) jakie ma do
dyspozycji turysta. Analizę przydatności aplikacji internetowych w
turystyce miejskiej odwołano do koncepcji Smart City, jako
kompleksowego podejścia do kwestii funkcjonowania miasta.
Współczesne
społeczeństwo
jest
społeczeństwem
postindustrialnym, którego relacje oraz aktywności w coraz większej mierze
związane są z Internetem. Poziom penetracji Internetu w społeczeństwie
osiąga coraz wyższe wartości. Odsetek użytkowników Internetu w
Europie wynosił w 2018 roku 85,2%, co czyni go powszechnym medium
komunikacji międzyludzkiej. W Polsce odsetek ten wynosi 78,1%, a na
Ukrainie nawet 93% [13]. W zasadzie należy stwierdzić, że baza na
kanwie której buduje się usługi oraz dobra informacyjne, wymaga
odpowiedniego poziomu penetracji Internetu w społeczeństwie. Jest to
baza dla dalszego budowania społeczeństwa, które można określić
mianem online. Zgodnie z definicją jest to społeczeństwo postindustrialne, którego członkowie pozostają ze sobą w nieprzerwanej
relacji dzięki stałemu dostępowi do szeroko rozumianego Internetu [4, s.
152]. W praktyce współczesne społeczeństwa przenoszą coraz więcej
aktywności na platformę Internetu. Są to czynności związane nie tylko z
wyminą komunikatów, ale również m.in. z usługami publicznymi,
handlem internetowym, poszukiwaniem informacji, szerokorozumianą
bankowością internetową oraz logistyką. W zasadzie zapotrzebowanie na
coraz szersze wykorzystanie Internetu w działaniach społecznych i
gospodarczych wymaga od podmiotów świadczących usługi
rozszerzania swoich ofert usług internetowych. Dotyczy to zarówno
sfery społecznej, w której internauci sami budują zakres usług
internetowych, jak i sfery ekonomicznej, w której przedsiębiorcy
rozszerzają swoją ofertę dopasowując ją do wymogów rynku.
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Zakres obejmujący szerokorozumianą turystykę również został
ściśle powiązany z Internetem, czy też szerzej technologiami
informacyjno-komunikacyjnymi. Zastosowanie tych technologii w
turystyce określa się mianem e-turystyki [16, s. 29]. Coraz szerszy
zakres działań znajdujących się w obszarze desygnatów e-turystyki jest
w zasadzie nieunikniona konsekwencja wkroczenia społeczeństwa w
stadium online. Należy w tej kwestii zwrócić uwagę, że usługi
turystyczne w znacznej mierze związane są z przepływem informacji, a
nie jedynie samym świadczeniem danej usługi. Procesy związane ze
świadczeniem usług turystycznych obejmują takie działania jak
zaplanowanie i zarezerwowanie miejsca pobytu, podróż do miejsca
docelowego, rozpoznanie lokalnej infrastruktury turystycznej i
transportowej, przygotowanie planu zwiedzania atrakcji turystycznych i
ostatecznie powrót do miejsca stałego zamieszkania. Część tych działań
dokonuje się przed samą podróżą, a część już w miejscu spędzania
pobytu. Z jednej strony turyści oczekują, że będą mogli sami zająć się
rozpoznaniem usług, atrakcji i infrastruktury turystycznej, a z drugiej
oczekują gotowych schematów, które będą ich prowadzić po
przygotowanych trasach turystycznych. Działania koordynujące
przepływ turystów są działaniami z zakresu ekonomiki informacji, a ich
wspieranie i efektywność zależą w przeważającej mierze od
nowoczesnych technologii.
W niniejszym artykule podjęto próbę rozważenia znaczenia oraz
zakresu zastosowań e-turystyki w obszarze turystyki miejskiej.
Głównym celem opracowania jest wskazanie rekomendowanych
rozwiązań z zakresu e-turystyki, jakie można wprowadzić w miastach
turystycznych. Cel ten będzie realizowany na drodze przedstawienia
ogólnych zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnokomunikacyjnych w obszarze turystki, oraz szczegółowego opisania
narzędzi, które są stosowane turystyce miejskiej. Punktem odniesienia
dla badania przydatności narzędzi bazujących na nowoczesnych
technologiach jest koncepcja Smart City, która poprzez sześć obszarów
tematycznych, na jakie podzielone jest funkcjonowanie miasta, w sposób
kompleksowy przedstawia idee nowoczesnego miasta XXI wieku.
Podstawowy zakres zastosowań nowoczesnych technologii w turystyce
Wykorzystanie technologii informacyjnych i informacyjnokomunikacyjnych w zakresie turystyki jest nie tylko obecnie popularne,
ale ma również długa historię. W zasadzie należy wyróżnić dwa
podstawowe obszary, w których nowoczesne technologie, a aktualnie
przede wszystkim Internet, wspomagają branże turystyczną. Pierwszym
obszarem jest koordynacja procesów turystycznych, a drugim problem
doświadczalnego charakteru dóbr i usług turystycznych. W obszarze
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komputerowych
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komunikacyjnych nastąpiło bardzo wcześnie. Wynika to po części z
faktu, że w turystyce konieczne są czynności związane z koordynacją i
logistyką oparte na wymianie informacji. Informacje wymieniane są nie
tylko pomiędzy turystą a podmiotem świadczącym usługi turystyczne,
ale również między podmiotami turystycznymi, ich dostawcami oraz
podmiotami tworzącymi infrastrukturę dla procesów turystycznych.
Należy tu mieć na uwadze, że procesy turystyczne są szeroko
rozbudowane i wymagają koordynacji i przetwarzania informacji.
Przykładem tego jest chociażby szybkie przystosowanie systemów
informatycznych w zakresie rezerwacji lotniczych [16, s. 40-41]. Pod
sam koniec lat 50. XX wieku rozpoczęto próby zastosowania
komputerów w tym segmencie turystyki. 1964 roku ruszył pierwszy
system komputerowej rezerwacji SEBRE linii lotniczych American
Airlines. Było to jeszcze w okresie, gdy protoplasta dzisiejszego
Internetu, a więc ARPAnet był jedynie koncepcją [3, s. 20]. Niemniej już
w latach 60. XX wieku wielkość ruchu lotniczego wymagała
zastosowania możliwie jak najwydajniejszych systemów przetwarzania
informacji. W kolejnych dekadach proces ten ulegał nasileniu wraz z
rozwojem infrastruktury transportowej. Nie ulega wątpliwości, że w
zakresie usług transportu lotniczego kwestie zastosowania
nowoczesnych technologii informacyjnych nie były związane tylko i
wyłączenie z ruchem pasażerskim, lecz również z procesami
logistycznymi ruchu towarowego. Niemniej ruch pasażerski, jako
indywidualny i detaliczny, wymaga opracowania dużej liczby danych o
pojedynczych pasażerach. Tak szeroka fragmentaryzacja wymaga
płynności i efektywności opracowania danych, a tę zapewnia jedynie
komputeryzacja i komunikacja elektroniczna. Co więcej płynne
funkcjonowanie całej branży transportu lotniczego wymagało połączenia
systemów rezerwacji w jeden uniwersalny, co oznaczało w praktyce
wyjście poza sieci zamknięte i ostateczne stworzenie jednolitego
systemu na wzór Universal Service z okresu budowania w USA
pierwszych rozległych sieci telekomunikacyjnych.
Oczywiście procesy turystyczne nie kończą się na samym
transporcie między miejscem stałego zamieszkania a destynacją.
Istotnym jest również koordynacja przepływu turystów w miejscu ich
tymczasowego pobytu. W tej kwestii korzystnym dla rozwoju turystyki
w miastach jest idea Smart City. Jest to koncepcja, która opiera się na
założeniu, że „inteligentne” miasto to miasto świadome. Oznacza to, że
dla rozwoju jego funkcji wykorzystywana jest nowoczesna technologia,
tak aby w sposób efektywny zarządzać kluczowymi elementami
infrastruktury oraz usługami, dla dobra mieszkańców i pozostałych
interesariuszy, którzy w tym przypadku są turystami. Problematyka
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Smart City jest wieloaspektowa i wielopłaszczyznowa [6]. Przykładowo
w raporcie Smart Cities – Ranking of European Medium-Sized Cities
opisano sześć wymiarów „inteligentnych” miast: gospodarczy –
konkurencyjność (Smat Economy); ludzki – kapitał ludzki i społeczny
(Smart People); środowiskowy – zasoby naturalne (Smart Environment);
mobilności – transport i technologie informacyjno-komunikacyjne
(Smart Mobility); zarządzania – uczestnictwo (Smart Governance); i
jakości życia (Smart Living) [7]. Miasto, zgodnie z koncepcją Smart City
powinno przy tym zapewnić dużą użyteczność mieszkańcom oraz
turystom, którzy planują w nim pobyt [6]. W XXI wieku należy brać pod
uwagę, że turysta oczekuje wszelkich udogodnień płynących z
wdrożenia koncepcji Smart City, głównie związanych z jakością
transportu, przepływem informacji oraz jakością swojego pobytu.
Pośrednio oczekuje również wysokiej jakości życia, gdyż ta łączy się
między innym z jakością środowiska naturalnego, estetyką oraz opieką w
przypadkach zagrożenia. Zastosowanie technologii informacyjnokomunikacyjnych ma mu w tym pomóc, nie tylko poprzez dostarczenia
mu informacji, ale również koordynację procesów, który turysta nie jest
świadomy, a które na niego wpływają.
Wraz z rozwojem i popularyzacją Internetu, zakres działań w
obrębie szerokorozumianej turystyki uległ rozszerzeniu, przechodząc od
działań ściśle koordynujących do działań okołoturystycznych i
pomocniczych. De facto zastosowanie Internetu w turystyce, czy też
rozwój e-turystyki, dotknął głębszego problemu z zakresu samej
ekonomii. Internet nie tylko stał się praktycznym narzędziem
ułatwiającym turyście dotarcie do punktu destynacji, a następnie
przygotowanych dla niego atrakcji turystycznych, ale również
minimalizacji problemów doświadczalnego charakteru dóbr i usług
turystycznych. Jest to drugi obszar zastosowania nowoczesnych
technologii w turystyce, który wyklarował się relatywnie niedawno.
Należy mieć na względzie, że w branży turystycznej występuje poważny
problem doświadczalnego charakteru dóbr i usług. Oznacza to, że o
jakości danego produktu klient może dowiedzieć się dopiero po jego
konsumpcji. Jest to klasyczny problem asymetrii informacji [1], którego
rozwiązaniem jest zrównanie poziomu wiedzy kupującego i
sprzedającego. Istotnym jest tu fakt, że Internet działa w tej kwestii
dwutorowo, z jednej strony na rzecz przybliżenia oferty konsumentom, a
z drugiej strony społecznego systemu weryfikacji jakości świadczonych
usług.
A zatem za pośrednictwem Internetu można dokonać wstępnego
rozpoznania usług turystycznych z których chce się skorzystać. Możliwe
jest zapoznanie się albo z ofertą dostawców usług turystycznych, albo z
opiniami konsumentów. Internet jako medium wymiany informacji
112

działa zarówno w obszarze rynkowym, gdy informacja jest informacją
pochodząca od podmiotów sprzedających usługi turystyczne, jak
również na w obszarze pozarynkowym, gdy komunikaty mają charakter
wymiany społecznej. Oczywiście zasób informacji oraz ich jakość jest
zróżnicowana. Niemniej sprawne posługiwanie się aplikacjami
internetowymi oraz odpowiednie filtrowanie informacji pozawala na
zmniejszenie asymetrii informacji. Należy mieć na względzie, że nie
tylko zmniejszenie asymetrii jest w interesie klientów. Sprzedawcy usług
turystycznych również mogą być nastwieni na zmniejszenie asymetrii
informacji, gdyż może to budować ich przewagę konkurencyjną,
pozwalając na odrzucenie usług o niższej jakości lub rozwiać
wątpliwości przyszłych klientów.
Nowoczesne technologie w turystyce
W zasadzie Internet jest dziś podstawowym źródłem informacji. Nic
więc dziwnego, że w przypadku branży turystycznej tendencja jest
dokładnie taka sama. Pozyskiwanie informacji na temat usług
turystycznych nie jest już domena tylko i wyłącznie młodego pokolenia,
urodzonego
w
dobie
rozwoju
technologii
informacyjnokomunikacyjnych. W zasadzie z możliwości Internetu korzysta dziś
każda osoba planująca podróż, podróżująca czy też ta, która podróż
zakończyła. Jeżeli weźmie się pod uwagę, że z Internetu korzystać
można również pośrednio (na przykład przez osobę trzecią) to trudno
obecnie obyć się bez tego medium przepływu informacji. Nowy archetyp
turysty pojawił się na początku XXI wieku. Jest to turysta
doświadczony, zmotywowany, świadomy, zdobywający wiedzę i
ostatecznie szukający wyjątkowej podróży adekwatnej do poświęconego
czasu i pieniędzy. Stopniowo, na świecie zauważa się tendencję do tego,
że wycieczki zorganizowane tracą udział w rynku na rzecz turystyki
niezależnej. Stąd też nowe oferty podróży, które zaspokajają potrzeby i
życzenia indywidualnego klienta. Osoby planujące wyjazdy mają szeroki
dostęp do informacji, zarówno tych oferowanych przez organizacje
turystyczne oraz instytucje prywatne (np. biura podróży, obiekty
noclegowe) jak i osób prywatnych, zamieszczających własne opinie (np.
blogerzy). Klienci przede wszystkim sami szukają informacji związanej
z m.in. organizacją podróży, rezerwacją biletu lotniczego,
dokonywaniem rezerwacji pokoi czy też wykonaniem zakupów on-line.
Są w stanie na podstawie opinii i doświadczeń innych zorganizować
sobie wyjazd turystyczny przy bardzo niskim poziomie ryzyka jego
niepowodzenia [2].
Ze względu na popularność Internetu, w zasadzie większość hoteli,
linii lotniczych, biur podróży, organizacji turystycznych i miast
wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w ramach
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realizacji swoich strategii marketingowych i komunikacyjnych. Do
dyspozycji podróżnych są także cyfrowe obrazy kuli ziemskiej (m.in.
Google Maps i Google Earth), wzbogacone o zdjęcia internautów,
oprogramowanie nawigujące, aplikacje turystyczne, kamery internetowe
on-line czy też portale opiniotwórcze [15].
Opisując technologie informacyjne skierowane do turystyki, można
podzielić je na trzy grupy: technologie oparte na Internecie, programy na
urządzenia mobilne oraz programy rozszerzonej rzeczywistości.
Pierwsze grupa, oparta jest przede wszystkim na opisywanych
wcześniej narzędziach Google (np. Street View, Google Earth, Google
Art. Project, wirtualne wycieczki – sferyczne programy wysokiej
jakości). Warto zwrócić szczególną uwagę na narzędzie jakim jest Street
View, które uznawane jest za przyszłość turystyki. Używając programu
możliwy jest wirtualny spacer po ulicy, rozglądanie się wokół z
perspektywy przechodnia, nie odrywając wzroku od monitora. Google
Street View objęło swoim zasięgiem kilkadziesiąt państw na całym
świecie (por. rys 2.1.1) [14].
Pokrycie pełne
Pokrycie częściowe
Pokrycie planowane
(oficjalnie)
Pokrycie planowane
(nieoficjalnie)
Tylko wybrane
siedziby firm lub
atrakcje turystyczne
Tylko wybrane
siedziby firm
Brak pokrycia

Rys 2.1.1. Zasięg działania Google Street View 2018
Źródło: [12].

Rozwój technologii mobilnej spowodował sytuację, w której turysta
nie musi już brać ze sobą w podróż szeregu urządzeń elektronicznych.
Wszystko sprowadza się do korzystania ze smartfonu, gdzie
udostępnione są funkcje aparatu cyfrowego, kamery, nawigacji,
przeglądarek internetowych czy programów rezerwacyjnych. Dzięki
temu podróże stały się łatwiejsze a urządzenia mobilne podróżujący
zawsze może mieć przy sobie. Do przykładowych grup aplikacji
wykorzystywanych podczas podróży należą: aplikacje oparte na
lokalizacji (np. nawigacje); translatory tekstów; geotagowanie;
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przewodniki 3D; prognozy pogody.
Ostatnim typem technologii informacyjnych, które znajdują
zastosowanie w turystyce, jest rozszerzona rzeczywistość (augmented
reality). To innowacyjne rozwiązanie, łączące świat rzeczywisty z
wirtualnym. Opiera się ono na nakładaniu elementów opracowanych w
technologiach informatycznych na rzeczywiste obiekty i miejsca.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnego turysty łączy się
funkcję zwiedzania, nawigacji i informacji w czasie rzeczywistym [14].
Turystyka to dziedzina oparta głównie na wymianie informacji.
Turyści, coraz częściej sięgają po możliwości jakie dają im technologie
informacyjno-komunikacyjne. Dzięki wykorzystaniu Internetu, możliwe
jest m.in. sprawdzenie miejsca docelowego podróży, aplikacje mobilne
ułatwiają podróżowanie a rozszerzona rzeczywistość (najrzadziej
wykorzystywana) wkrótce stanie się jednym z kanałów przekazywania
informacji turystycznej.
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w turystyce miejskiej w
koncepcji Smart City
Koncepcja Smart City możliwie najbardziej kompleksowo opisuje
zastosowanie nowoczesnych technologii na poziomie miasta [6]. Jej idea
opiera się na założeniu, że miasto „inteligentne” to miast świadome, a
więc struktura miejsca ma odpowiednio zaprogramowane procesu, które
pozwalają jej zachować pewien zakres funkcjonalności. W tym celu
konieczne jest wykorzystanie nowoczesnych technologii, pozwalających
na stworzenie algorytmów dających procesom pierwiastek sztucznej
inteligencji. W ten sposób możliwe jest efektywne zarządzanie
kluczowymi elementami infrastruktury oraz usługami, co ma służyć
zarówno mieszkańcom, jak i turystom. Jak pisano na wstępie koncepcja
Smart City składa się z sześć wymiarów [7]: (1) Smart Economy, (2)
Smart People, (3) Smart Environment, (4) Smart Mobility, (5) Smart
Governance i (6) Smart Living. Pierwszym wymiarem jest wymiar
gospodarczy, a w jego ramach przedmiotem inteligentnych procesów jest
zachowanie odpowiedniego poziomu konkurencyjności. Drugi wymiar
dotyczy ludzi, a dokładniej poziomu kapitału ludzkiego i społecznego.
Trzeci wymiar związany jest ze środowiskiem, w tym z wykorzystaniem
i podtrzymaniem potencjału zasobów naturalnych. Czwarty wymiar
dotyczy mobilności, zarówno na poziomie transportu tradycyjnego jak i
drożności kanałów informacyjno-komunikacyjnych. Piąty wymiar
odpowiada zarządzaniu, w tym zapewnieniu uczestnictwa w nim
osobom, których zarzadzanie to dotyczy. Ostatni, więc szósty, wymiar
związany jest z jakością życia mieszkańców, co przekłada się zarówno
na jakość warunków do życia, jak i zakres usług pozwalających
zwiększyć lub zachować jakość życia. Sensem wdrażania koncepcji
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Smart City jest zapewnienie możliwie jak największej użyteczności
mieszkańcom oraz turystom [5].
Dobre praktyki związane z wykorzystaniem nowoczesnych
technologii w turystyce opierają się przede wszystkim na stronach
internetowych miast, gdzie zawierane są najistotniejsze informacje
skierowane do turystów. Dobrze zaprojektowane portale miejskie
najczęściej zawierają informacje:
− w kilku wersjach językowych,
− o trasach turystycznych,
− o najważniejszych atrakcjach turystycznych miasta,
− nt. noclegów, punktów gastronomicznych,
− nt. komunikacji publicznej,
− o punktach darmowego wifi w mieście,
− zniżkach, kartach turystycznych, promocjach,
− aktualnych wydarzeniach w mieście
Przykładami mobilnych rozwiązań skierowanych do turystyki
miejskiej są m.in. aplikacje:
1) Footsteps – aplikacja turystyczna, umożliwiającą zwiedzanie
miast na podstawie wcześniej określonych preferencji (personalizacja
tras zwiedzania). Platforma informacyjna tworzy także społeczność
ludzi, którzy dzielą się swoimi wrażeniami i pomysłami na kolejne trasy.
Przykładami tras są np. Streetart we Wrocławiu (trasa prowadzona
wśród wrocławskich murali), Kraków kupiecki (szlak prowadzący do
najważniejszych budowli kupieckich w mieście), Śladami Legnickich
Zegarów (trasa wyznaczona wśród zegarów zarówno tych dawnych jak i
współczesnych, ukazująca historię Legnicy) [9].
2) Travel by art – polska aplikacja turystyczna – przewodnik po
Paryżu. Aplikacja ukazuje turyście historię miasta oraz jego ważnych
mieszkańców i odwiedzających. Prowadzi śladami artystów, filozofów,
pisarzy, malarz i innych. Czas trwania spaceru to około 3 godziny [8].
3) Likeways – aplikacja w formie nawigacji. W przeciwieństwie do
standardowych aplikacji nawigacyjnych nie skupia się na jak
najszybszym dotarciu do celu, a kieruje uwagę na mijane przez turystów
miejsca. Jest to interaktywny przewodnik turystyczny, proponujący
najciekawsze z możliwych do przebycia tras. Źródłem informacji dla
oprogramowania jest Facebook Places. Całość opiera się o informację nt.
polubień danego miejsca jako formy rekomendacji [10; 11].
Odwołując powyższe przykłady do koncepcji Smart City należy
zauważyć, że w większości przypadków odwołują się one do połączenia
realnych atrakcji turystycznych z wirtualnym procesem zwiedzania.
Najprościej jest zidentyfikować w tym przypadku wymiar Smart
Mobility. Aplikacje internetowe wspomagają w tej mierze turystów,
kierując ich w odpowiednie miejsca i zapewniając im możliwie
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bezproblemowe poruszanie się w aglomeracjach, niejednokrotnie bardzo
dużych. Jednocześnie zapewniają informacje co do specyfiki środków
transportu na danych obszarze. Szczególnie kwestie specyfiki opłat i
form opłat są tu istotne, gdyż różnorodność strategii płatności jest bardzo
duża. Co prawda obecnie, szczególnie w ramach krajów Unii
Europejskiej, posiadanie mobilnego Internetu jest czymś powszechnym,
lecz odpowiednio zaprogramowany wymiar Smart Mobility zapewnić
powinien również odpowiedni dostęp do komunikacyjnych sieci
infrastrukturalnych. W ten sposób turysta nie jest w stanie wyjść poza
obszar dostępu do Internetu, który jest dla niego źródłem informacji.
Oczywiście wymiar Smart Mobility jest silnie skorelowany z innymi
wymiarami. Zaczynając od wymiaru Smart Economy, rolą przepływu
informacji jest zapewnienie turyście łatwego dostępu do
konkurencyjnych usług. Polega to nie tylko na dopasowaniu jego
preferencji do proponowanych na rynku usług turystycznych, lecz
również odpowiednie rozłożenie ruchu w ramach punktów
gastronomicznych oraz noclegowych. Pomocne w tym względzie są
wszelkie mechanizmy wyszukiwania usług turystycznych, takie jak
chociażby Booking.com czy TripAdvisor. W zakresie wymiaru Smart
People działania koordynujące są niebezpośrednie. Turysta odczuwa je
pośrednio na zasadzie odpowiedniego przygotowania kapitału ludzkiego
i jego alokacji w sektorze usług turystycznych. Podobna tendencja ma
miejsce w przypadku Smart Environment szczególnie w zakresie działań
zachowawczych. Niemniej turysta, szczególnie w przypadku miast o
dużym ruchu turystycznym, odczuwa takie działania jak gospodarka
odpadami lub gospodarka ściekowa. Interesujący jest z kolei wymiar
Smart Governance w którym turysta ma swój udział na zasadzie
pozostawienia swojego śladu w aktualnych procesach miejskich.
Dążenie do zaspokojenia potrzeb turysty jako takiego, prowadzi do
włączenia go w procesy zarządzania miastem. Faktycznie świadomość
turysty co do podejmowanych w oparciu o jego preferencje decyzji
miejskich jest znikomy. Aby dane preferencje mogły znaleźć swoje
odbicie w procesach zarządzania miejskiego konieczne jest ich regularne
replikowanie przez kolejnych turystów. Odpowiednie preferencje są
utrwalane i stają się elementem wpływającym na zarządzanie miastem.
Ostatni wymiar dotyczy Smart Living i w ujęciu turystyki miejskiej
dotyczy głównie sytuacji, gdy występuje zagrożenie zdrowia, bądź życia.
Jest to jeden z bardziej zaniedbanych wymiarów w turystyce, a dotyczy
tak ważnej kwestii jaką jest między innymi opieka zdrowotna. Dość
powszechnym jest fakt, że duży odsetek turystów będąc poza swoim
miejscem zamieszkania wymaga porady lekarskiej. Wbrew pozorom nie
wszystkie aglomeracje przewidują sprawne rozwiązanie takiego
problemu. Niemniej turysta powinien mieć łatwy dostęp do placówek
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gotowych go obsłużyć, również w ramach publicznego ubezpieczanie
zdrowotnego (o ile takie jest punkcie destynacji dostępne).
Zakończenie. Należy podkreślić, że najważniejszym motywem
przyjazdu turysty do miasta jest przede wszystkim jego atrakcyjność
turystyczna, która w zdecydowanej części utrzymywana jest przez
jednostki sektora publicznego [16]. Stopień zadowolenia z podróży i
pobytu będzie zatem zależał od jakości usług, które turysta otrzyma. Eturystyka jest zatem wykorzystywana na każdym etapie konsumpcji
turystycznej, tj. podczas przygotowania, podróży, pobytu w miejscu
docelowym oraz po jego zakończeniu. W pierwszej fazie podróżny
zainteresowany jest dotarciem do jak najszerszej informacji. W tym celu
wykorzystuje np. strony internetowe miast, atrakcji turystycznych czy
obiektów noclegowych. Na etapie podróży, turysta korzysta z aplikacji
komunikacji publicznych, nawigacji lub programów monitorujących
ruch drogowy. Etap pobytu charakteryzuje się wykorzystaniem
technologii prezentujących atrakcje turystyczne regionu lub prognozę
pogody. Ostatnia faza – to zakończenie konsumpcji turystycznej i powrót
do domu. Na tym etapie turysta staje się stroną opiniotwórczą i
pozostawia informacje na temat swojego doświadczenia na portalach
internetowych.
Głównym celem opracowania było wskazanie rekomendowanych
rozwiązań z zakresu e-turystyki, jakie można wprowadzić w miastach
turystycznych. W tej kwestii wskazać należy dwa podstawowe
zastosowania Internetu w obszarze turystyki. Pierwszy zakres dotyczy
koordynacji ruchu turystycznego, natomiast drugi związany jest z
opiniowaniem konkretnych usług turystycznych. Zatem w pierwszym
przypadku chodzi o wspomaganie procesów logistycznych w turystyce,
również tych których organizatorem jest sam turysta. W drugim
przypadku chodzi z kolei o niwelowanie poziomu asymetrii informacji,
na którym zależeć powinno nie tylko turyście, ale również podmiotom
świadczącym usługi turystyczne. W zasadzie na tych dwóch
podstawowych zakresach aktywności internetowej można zbudować
szeroki zakres narzędzi i aplikacji internetowych wspomagających
turystę.
Odwołanie prowadzonych w artykule rozważań do koncepcji Smart
City ukazuje, że część z wymiarów Smart związana jest bezpośrednio, a
część pośrednio z zastosowaniem technologii informacyjnokomunikacyjnych. Najprościej efekty wdrożenia nowoczesnych
technologii można dostrzec w wymiarze Smart Mobility, lecz występują
one de facto we wszystkich wymiarach koncepcji Smart. Należy jednak
mieć na względzie, że częściowo są one niedostrzegalne dla turysty gdyż
działają na niego pośrednio lub turysta ma na nie pośredni wpływ.
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W obecnych realiach społeczeństwa online nie można już
abstrahować od procesów turystycznych, które nie obejmują swym
zakresem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych lub
po prostu Internetu. Nawet jeżeli brać pod uwagę zagrożenia wynikające
z dehumanizacji algorytmów płynących przez Internet, to
pozostawianiem głuchym na współczesne trendy jest działaniem
błędnym. Turyści spodziewają się otrzymać pełne wsparcie dla swoich
działań i oczekują, że dostępne informacje oraz usługi będę relatywnie
zhomogenizowane. Usuwa to w pewnym sensie niepewności, jak
towarzyszą podróży lub zapewnia dozę bezpieczeństwa w przypadku
zagrożenia.
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2.2. Теоретико-методичні засади та організаційно-економічний
механізм розвитку підприємств туризму на інноваційних
засадах
Барна М. Ю., Білецька І. М.
Узагальнено
теоретико-методичні
засади
інноваційної
діяльності. Визначені її елементи, завдання та функції та роль в
забезпеченні розвитку підприємств туризму. Доведено, що
загострення конкурентної боротьби обумовлює доцільність
активізації розвитку інноваційної діяльності туристичних
підприємств, що тлумачиться як цілеспрямована діяльність у
сфері використання науково-технічного, інвестиційного та
управлінського ресурсного інструментарію, раціональне поєднання
якого трансформується в проектування та розробку інновацій,
впровадження в практику господарювання яких забезпечує
підвищення ефективності функціонування, покращення соціальноекономічних параметрів задоволення потреб споживачів, побудову
превентивних механізмів мінімізації дестабілізуючого впливу
ризиків і загроз підприємства, а також зміцнення його
конкурентних переваг на туристичному ринку. Обґрунтовано
доцільність оперування такими видами інновацій підприємств
туризму, як сервісно-продуктові, організаційно-управлінські,
ринково-маркетингові, технологічні та екологічні. Визначені
елементи і сформована структура організаційно-економічного
механізму розвитку туристичних підприємств на інноваційних
засадах. Ідентифіковані структурні компоненти механізму:
інституційно-правовий
базис,
управлінсько-функціональний
апарат,
інформаційно-аналітичний
блок,
науково-технічне
забезпечення,
фінансово-інвестиційна
підтримка,
ринковоінтерфейсна
надбудова,
інтелектуально-кадрова
складова,
матеріально-технічне забезпечення. Доведено, що функціонування
організаційно-економічного механізму розвитку туристичних
підприємств на інноваційних засадах передбачає дотримання
стратегічної орієнтації на формування адекватного ресурсного
базису,
побудову
організаційно-управлінських
структур
регулювання процесів інноваційної модернізації, оптимальний
розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності в ході
реалізації інноваційних проектів, збалансування стратегічних й
тактико-оперативних цілей в сфері інновацій з можливостями
наявного ресурсного потенціалу підприємств туризму.
Україна володіє унікальними природно-кліматичними умовами
і ресурсами, історико-культурною спадщиною та народними
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традиціями, мережею рекреаційно-лікувальних та санаторнокурортних об’єктів, що формує значний потенціал розвитку галузі
туризму в цілому та туристичних підприємств зокрема. Проте
наявні можливості не реалізовані, а вітчизняні підприємства
туризму не в повній мірі виконують свої соціально-економічні
функції та завдання, істотно поступаючись за ключовими
параметрами ефективності туристичним підприємствам із держав з
високим рівнем розвитку туризму. Йдеться про частку у ВВП,
зайнятості, податкових платежах, обсяги діяльності та чисельність
обслуговуваних туристів, показники доходу в розрахунку на одного
споживача послуг та одного зайнятого, рівень капіталізації
підприємств, інвестування та стан модернізації матеріальнотехнічної і технологічної бази туристичних об’єктів.
Поточний стан функціонування і розвитку підприємств туризму
в Україні обумовлений комплексом причин і чинників як
внутрішнього, так і зовнішнього характеру. Також їх подальший
сталий розвиток у значній мірі пов’язаний із труднощами протидії
посиленню конкуренції на ринку туристичних послуг в умовах
глобалізації, цифровізації суспільства, спрощення умов перетину
кордонів, зростання мобільності сучасної людини та розвитку
пропозиції туристичних продуктів у державах, де в цю галузь
вкладаються великі обсяги інвестування.
Такі обставини все більше актуалізують
проблему
обґрунтування теоретико-методологічних положень і прикладних
рекомендацій відносно розробки і застосування нових сучасних та
ефективних інструментів і засобів розвитку підприємств туризму на
інноваційних засадах. Комплексна і системна політика туристичних
підприємств щодо створення і реалізації інновацій у всіх
функціональних сферах та структурних напрямах господарювання
дозволяє
представити
на
ринку
більш
якісний
і
конкурентоспроможний туристичний продукт, забезпечити вищу
ефективність бізнес-процесів та комунікацій зі споживачами
послуг, контрагентами, партнерами по бізнесу, елементами бізнесінфраструктури туризму.
Інноваційна діяльність, її елементи, завдання та функції, роль в
забезпеченні розвитку підприємств туризму
Безперервні зміни та оновлення параметрів інституційноекономічного середовища, невпинний розвиток науково-технічного
прогресу, лібералізація економічних відносин та загострення
конкурентної боротьби на споживчих ринках вимагають перегляду
усталених підходів до забезпечення управлінсько-ресурсної
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підтримки процесів розвитку суб’єктів господарювання в розрізі
всіх видів економічної діяльності, в тому числі й туристичних
підприємств.
Налагодження
ефективних
бізнес-процесів
підприємств туризму, які б змогли формувати резерви для
адекватного реагування на виклики оточуючого їх середовища та
забезпечувати збалансування економічної, соціальної та екологічної
сфер у контексті досягнення засад сталого розвитку, потребує не
лише нарощення ресурсних потужностей підприємств, пошуку
незадіяних джерел покращення їх фінансового забезпечення,
дотримання раціональних підходів до управління туристичними
підприємствами, але й безперервної підтримки оновлення
структурно-функціональних параметрів діяльності підприємств
через реалізацію механізмів впровадження в практику
господарювання сучасних інновацій.
Концептуальною ознакою інноваційної діяльності є її новітній
характер, що забезпечує формування динамічних конкурентних
переваг туристичного підприємства на ринку протягом конкретно
визначеного періоду часу. Підприємства, що періодично
впроваджують інновації, мають не лише сприятливі передумови для
отримання вищої норми прибутку за рахунок максимізації цін на
спектр надаваних туристичних послуг, але й можливості для
формування превентивних механізмів захисту своїх економічних
інтересів, побудови ефективної системи протидії дестабілізуючому
впливу ймовірних ризиків і загроз, збільшення частки на цільовому
сегменті туристичного ринку та зменшення залежності від
параметрів зміни кон’юнктури останнього.
Фундаментальним
теоретиком
становлення
гіпотези
інноваційного
розвитку
соціально-економічних
систем
є
Й. Шумпетер, який визначив сутнісно-змістовні характеристики
інновації як “нової комбінації” формування якості засобів
виробництва, що забезпечується на засадах дотримання
дискретного підходу в процесі впровадження новітніх досягнень
науки та техніки в практику господарювання. Класик теорії
інновацій не лише визначив теоретико-методологічні та прикладні
аспекти функціонування соціально-економічних систем на
інноваційних засадах, але й обґрунтував основні стадії
інноваційного процесу, дослідив характер взаємозв’язку між
темпами розвитку інновацій та масштабами підвищення
ефективності функціонування соціально-економічних систем,
систематизував детермінанти інноваційної діяльності та визначив її
роль у становленні процесів поступального суспільно-економічного
розвитку. Науковець виділив п’ять концептуальних типів інновацій,
а саме:
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1) виробництво нового продукту або продукту, що володіє
якісно новими споживчими властивостями (продуктова інновація);
2) впровадження нового засобу виробництва, що базується на
використанні новітніх технологій, або якісно новий підхід до
використання продукції (технологічна чи процесна інновація);
3) освоєння нового ринку збуту продукції (збутово-ринкова
інновація);
4) залучення нових джерел формування сировинної бази
(сировинна інновація);
5) впровадження нових організаційних форм і структур
функціонування соціально-економічної системи (організаційна
інновація) [1].
Враховуючи сучасні темпи розвитку науково-технічного
прогресу і тотальної інформатизації всіх сфер суспільноекономічних
відносин,
видається
доцільним
доповнення
традиційного переліку інновацій виокремленням таких їх типів, як
управлінська інновація (нові підходи до організації механізму
управління розвитком соціально-економічних систем, розподілу
повноважень між суб’єктами управлінського впливу та координації
структурних підрозділів цих систем у просторово-часовому вимірі)
та інформаційно-комунікаційна інновація (якісно нова сукупність
набору інструментів накопичення, систематизації, зберігання та
обігу інформаційних даних між суб’єктами суспільно-економічного
обміну).
Інновацію тлумачать через призму техніко-економічного
процесу, який на засадах раціонального поєднання продуктів
управлінської та розумової праці (ідей, проектів, винаходів)
зумовлює до створення кращих за властивостями нових видів
продукції та технологій, що забезпечує формування додаткових
резервів для отримання вищої норми прибутку суб’єктами
господарювання під час ведення конкурентної боротьби на їх
цільовому сегменті споживчого ринку [2, с. 25]. Інновація є
кінцевим результатом впровадження новацій з метою імплементації
структурних змін у діяльності цільового об’єкта в контексті
максимізації масштабів соціально-економічної ефективності його
функціонування [3]. Своєю чергою, В. Федоренко тлумачить
інновацію з позицій процесу, що спрямований на проектування,
створення, виробництво, розвиток та якісне вдосконалення нових
видів продукції, технологій, обладнання, устаткування тощо [4, с.
16]. Застосування процесного підходу при визначенні сутніснозмістовних ознак інновацій є достатньо раціональним та
обґрунтованим, адже проектування та впровадження інновацій
носить динамічний характер, а забезпечення ефективності та
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результативності інноваційної діяльності потребує комплексного
тестування функціональних параметрів цільової інновації протягом
тривалого періоду часу в умовах підвищеної невизначеності та
мінливості інституційно-економічного середовища розвитку
соціально-економічної системи.
Поряд з цим, процесний підхід до визначення інновацій як
наукової категорії об’єктивно потребує свого доповнення технікотехнологічною компонентою, адже вона є базовою при
трансформації інтелектуально-наукового потенціалу в конкретні
результати інноваційної діяльності. У цьому контексті
справедливою є позиція А. Пересади: інновація – це сукупність
техніко-технологічного інструментарію впровадження наукової ідеї
або винаходу до стадії практичного використання, що формує дохід
і суттєво вдосконалює структурно-функціональні параметри
розвитку соціально-економічної системи (об’єкта) [5]. Своєю
чергою, науковець О. Косенко у монографії “Комерціалізація
інтелектуально-інноваційних технологій” цілком об’єктивно
наголошує на стратегічній важливості забезпечення організаційноекономічної та техніко-технологічної підтримки підвищення
ефективності капіталізації результатів інтелектуально-інноваційної
діяльності в контексті зміцнення конкурентних переваг соціальноекономічної системи в просторово-часовому вимірі [6].
Американський економіст П. Друкер, поряд із суто економічною
складовою інновацій, значну роль приділяє її соціальній
компоненті. На думку вченого, соціальні інновації складніше
піддаються до впровадження, ніж технічні, адже технології можна
імпортувати в умовах мінімального культурного ризику, а
імплементація
соціальних
інновацій
потребує
наявності
адекватного суспільного мислення, врахування історичнокультурних традицій та інноваційного світогляду в учасників
суспільно-економічного обміну [7].
Враховуючи сутнісні характеристики інноваційної діяльності,
можна структуризувати такі її стадії:
1) проектування інновації (планування стратегічних параметрів
і системно-функціональних характеристик цільової інновації з
урахуванням умов і викликів економічного середовища, ресурсноуправлінської спроможності соціально-економічної системи та
потенційних
джерел
забезпечення
фінансової
підтримки
інноваційної діяльності);
2) розробка інновації (трансформація проекту інновації на
засадах системного поєднання досягнень науково-технічного
прогресу, ресурсного базису та управлінського впливу в площину
формалізації інноваційного продукту);
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3) тестування інновації (діагностика ресурсно-функціональної
надійності розробленої інновації, а також ідентифікація ймовірних
системних недоліків і структурних збоїв);
4) корегування інновації (оперативне усунення виявлених
недоліків інноваційного продукту на засадах дотримання принципу
економічної доцільності);
5) впровадження інновації (безпосередній процес реалізації
інновації в сегменті прикладної діяльності соціально-економічної
системи).
Впровадження інновацій та використання новітніх технологій
формують ряд конкурентних переваг для господарюючих суб’єктів
(максимізація прибутку, підвищення ефективності бізнес-процесів,
покращення якості продукції, товарів й послуг), що дозволяє
частково отримати тимчасове монопольне становище на ринку, яке
в подальшому втрачається у зв’язку з поширенням інновації серед
основних конкурентів. У цьому контексті слушними є дослідження
німецького вченого Г. Менша, який пов’язував темпи економічного
зростання з циклічністю появи базових інновацій. На його думку,
коли базові інновації вичерпують свій потенціал, виникає ситуація
так званого “технологічного пата”, яка продукує застій та стагнацію
в економічному розвитку. Таким чином, розробка інновацій
стимулює появу нових суб’єктів господарювання, цикли розвитку
яких є взаємопов’язаними. На початковій стадії появи інновацій
нова технологія є доступною для обмеженого переліку
господарюючих суб’єктів, що зумовлює ситуацію, за якої попит на
інноваційний продукт відстає від наявної пропозиції. Згодом
інноваційна технологія поширюється серед конкурентів, у зв’язку з
чим формуються стимули до розробки інновацій в інших сегментах
господарської діяльності, що й надає інноваційній діяльності чітко
визначеного циклічного характеру.
Узагальнюючи сутнісно-змістовні характеристики інноваційної
діяльності, доцільно виділити такі її системні атрибути:
1) параметри інноваційної діяльності тісно взаємопов’язані з
рівнем розвитку науково-технічного прогресу в державі, що
потребує постійного здійснення масштабних капіталовкладень у
сегмент підтримки наукової сфери на макрорівні;
2) активізація темпів розвитку інноваційної діяльності
обумовлюється парадигмою конкурентної боротьби в процесі
функціонування соціально-економічних систем, що формує
стимули до безперервного вдосконалення структурних параметрів
останніх;
3) інноваційній діяльності притаманний чітко виражений
циклічний характер, що зумовлено не лише обмеженістю
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ресурсного базису соціально-економічних систем, але й
періодичним характером розвитку економічних циклів у часовому
вимірі;
4) ефективність і розвиток інноваційної діяльності значною
мірою визначається рівнем професійної кваліфікації та компетенції
кадрового персоналу реалізації інноваційного проекту;
5) кінцеві результати інноваційної діяльності мають бути
комерціалізовані в процесі суспільно-ринкового обміну для
подальшої екстраполяції в площину підвищення економічної,
соціальної та екологічної ефективності функціонування соціальноекономічних систем;
6) інноваційна діяльність потребує підтримки в сфері
формалізації превентивних і захисних механізмів блокування
витоку інформації, що містить науково-технічну таємницю в межах
параметрів службового використання;
7) забезпечення належного рівня ефективності інноваційної
діяльності
потребує
програмно-цільового
моделювання
стратегічних параметрів розвитку пріоритетних сегментів
споживчого ринку.
Справедливою є позиція Р. Квасницької та Н. Ардашкіної, що
інноваційна діяльність наділена комплексним системним
характером, яка агрегується з таких складових, як пошук ідей,
ліцензій, патентів, кадрів, дослідницька робота, інженерно-технічна
діяльність, винахідництво, конструювання, інформаційна та
маркетингова політика. У зв’язку з цим інноваційну діяльність
доцільно позиціонувати через призму сукупності робіт, які
виконуються організаційно-структурними підрозділами соціальноекономічної системи від безпосереднього етапу зародження та
розробки ідеї, до її фактичної комерціалізації в умовах ведення
жорсткої конкурентної боротьби на ринку [8, с. 249].
Параметри інноваційної діяльності обумовлюються якісними
структурними змінами в макроекономічному аспекті, адже усталені
тенденції функціонування національної економіки формують
ресурсний базис для активізації інноваційного розвитку на всіх
ієрархічних рівнях управління [9, с. 7]. Своєю чергою, інноваційна
діяльність продукує ресурсні резерви для безперервного
вдосконалення моделі функціонування національної економіки на
засадах формалізації механізмів та інструментів реалізації таких
функцій, як:
 еволюційна (полягає в забезпеченні підтримки процесів
безперервного поступального розвитку та вдосконалення
стратегічно важливих сфер життя в процесі суспільно-економічного
обміну, шляхом поетапного заміщення морально застарілих
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технологій більш досконалими інноваційними розробками);
 регулююча
(передбачає
формування
механізмів
збалансування та взаємоузгодження відносин між учасниками
суспільно-економічного обміну з урахуванням їх ресурсного
потенціалу, прихованих незадіяних резервів та перспективних
можливостей розвитку);
 інтеграційна (формує мотиви та стимули щодо активізації
розвитку
комунікаційних
взаємозв’язків
між
суб’єктами
інноваційної діяльності, що забезпечує мінімізацію трансакційних
витрат і ризиків ірраціонального використання ресурсів у процесі
економічних відносин);
 конкурентна (полягає в забезпеченні підтримки процесів
формування ринкових переваг суб’єктів суспільно-економічного
обміну, що створює рушійний поштовх для науково-технічного
прогресу в умовах безперервних змін ринкового середовища та
наростаючої боротьби за споживача);
 мобілізаційна
(передбачає
максимізацію
масштабів
використання ресурсного базису в процесі суспільно-економічного
обміну, що забезпечує формування синергетичного ефекту в аспекті
підвищення ефективності функціонування соціально-економічних
систем);
 соціальна (здатність інновацій покращувати якість життя
населення та максимізувати процес задоволення суспільних потреб
не лише в суто економічному, але й соціально-культурному
аспекті);
 превентивна (полягає у формуванні дієвих механізмів
системного захисту інтересів соціально-економічних систем в
умовах наростаючих викликів і загроз);
 природоохоронна
(результати
інноваційної діяльності
формують можливості для становлення засад раціонального
природокористування та відтворення ресурсного потенціалу
природних екосистем з метою їх збереження для прийдешніх
поколінь).
Очевидно, що комплексно-системний характер інноваційної
діяльності апріорі посилює її стратегічну роль у розрізі всіх сфер
суспільно-економічного життя. Важливе місце інноваційна
діяльність посідає й у функціонуванні підприємств туристичної
галузі, що обґрунтовується не лише потребою в постійному
вдосконаленні існуючих технологій задоволення вподобань і потреб
споживачів туристичних послуг, але й доцільністю пошуку якісно
нових підходів до максимізації отримуваного прибутку
туристичними підприємствами. Системна стратегічна орієнтація на
підтримку розвитку інноваційної діяльності туристичних
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підприємств мобілізує ресурсні резерви для посилення
конкурентних переваг їх функціонування на ринку, що
формалізується у такому:
1) покращення рівня якості надаваних туристичних послуг, що
забезпечує можливість утримання наявних ринкових позицій,
розширення клієнтської бази та максимізації задоволення потреб
споживачів;
2) реструктуризація
технології
функціонування
низькоефективних бізнес-процесів туристичного підприємства та
стратегічна переорієнтація на посилення його сильних сторін;
3) покращення керованості туристичного підприємства, у тому
числі на засадах мінімізації ризиків прийняття ірраціональних
управлінських рішень і допущення помилок суб’єктивного
характеру;
4) оптимізація трансакційних витрат туристичного підприємства
через реалізацію механізмів мінімізації умов невизначеності
економічного середовища функціонування цього підприємства (у
тому числі на засадах раціоналізації інформаційних потоків,
покращення процесів збору, обробки, систематизації та зберігання
інформації), а також вдосконалення системних засад його
внутрішнього інституційного базису;
5) автоматизація бізнес-процесів туристичного підприємства,
що забезпечує можливість підвищення оперативності прийняття
управлінських рішень та мінімізації рівня конфліктності
середовища в процесі суспільно-ринкового обміну;
6) можливість залучення недостатньо задіяних резервів
нарощення ресурсних потужностей, що обумовлені глобалізацією
туристичної галузі, на засадах активізації розвитку комунікаційних
взаємозв’язків із потенційними зарубіжними контрагентами;
7) підвищення гарантій безпеки надаваних туристичних послуг
клієнтам, що є однією з визначальних детермінант вибору
пріоритетного туристичного підприємства та ведення конкурентної
боротьби на ринку;
8) покращення параметрів ресурсоощадності функціонування
підприємств туризму та імплементація засад раціонального
природокористування, що забезпечує підвищення рівня екологічної
ефективності господарювання цих підприємств.
Інноваційній діяльності туристичних підприємств, поряд з
іншими видами діяльності, притаманний підвищений рівень ризику
розробки та реалізації інвестиційного проекту. Це обумовлено
наявністю об’єктивного впливу цілого ряду чинників, серед яких,
зокрема, такі:
1) реалізація інновацій, пов’язана з виконанням науково128

технічної праці, яка потребує творчого підходу до її виконання, що
ускладнює адекватне прогнозування її результатів та оцінювання
фактичних обсягів, затраченими людино-годинами;
2) проектування та розробка інноваційного продукту передбачає
організацію проведення цілого ряду експериментів, що не лише
вимагає залучення масштабного фінансування, але й не гарантує
отримання в кінцевому випадку позитивного результату, що
посилює ризики успішного завершення інноваційного проекту;
3) ведення інноваційної діяльності доволі часто потребує
залучення туристичним підприємством як внутрішніх інвестиційногрошових ресурсів, так і позикових кредитних коштів, що підвищує
ризики його залежності від зовнішнього капіталу;
4) розробка інновацій та їх ефективне впровадження на ринку
туристичним
підприємством
ускладнено
піддаються
прогнозуванню, адже важко змоделювати не лише розвиток
вподобань і потреб споживачів у часі, але й характер їх сприйняття
впровадженої інновації на туристичному ринку;
5) інноваційна діяльність характеризується високим рівнем
насиченої конкурентної боротьби на інноваційному ринку, що
посилює загрози та ризики прояву ознак недобросовісної
конкуренції;
6) процеси проектування, розробки та впровадження інновацій
продукують інформацію, яка містить комерційну таємницю
туристичного підприємства, що, своєю чергою, потребує реалізації
адекватних заходів стосовно унеможливлення її витоку за межі
службового користування обмеженого кола осіб;
7) реалізація
інновацій
потребує
стратегічного
перепроектування
структурно-функціональних
параметрів
діяльності туристичного підприємства та його ключових бізнеспроцесів, що апріорі формує ризики часткової втрати традиційної
ніші споживачів на туристичному ринку.
Мінімізація дестабілізуючого впливу ризиків ведення
інноваційної
діяльності
потребує
формування
системнопослідовного
адекватного
її
організаційно-економічного
забезпечення через реалізацію механізмів фінансової, науковотехнічної, управлінської та рекламної підтримки. Адже, з однієї
сторони, формат набору інноваційних продуктів туристичного
підприємства формується з урахуванням вподобань і потреб
споживачів, а з іншої, – маркетингово-комунікаційні інструменти
надають спектр можливостей для корегування споживчих настроїв
на туристичному ринку.
На думку О. Гарбера, інноваційна діяльність туристичних
підприємств розвивається в розрізі трьох стратегічних напрямів:
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− перший – це проектування організаційних інновацій, що
пов’язані з управлінськими аспектами розвитку підприємництва та
туристичного бізнесу (реорганізація, поглинання конкуруючих
суб’єктів через впровадження нової техніки та сучасних технологій,
вдосконалення кадрової політики на засадах оновлення кадрового
складу туристичного підприємства, підвищення кваліфікації,
перепідготовки та стимулювання працівників, оптимізація
фінансово-економічної діяльності підприємства);
− другий – розробка маркетингових інновацій, що націлені на
максимізацію задоволення потреб споживачів туристичних послуг і
нарощення потужностей підприємств через освоєння нових
сегментів туристичного ринку;
− третій напрям передбачає орієнтацію на розробку та
впровадження періодичних інновацій, що спрямовані на зміну
споживчих властивостей туристичного продукту, покращення його
позиціонування на ринку, підвищення безпечності туристичних
послуг і зміцнення конкурентних переваг останніх [10, с. 31].
Очевидно, що диференціація видів інновацій туристичних
підприємств повинна відбуватися не лише з урахуванням галузевих
особливостей їх функціонування та сфери впровадження, але й
перспективних параметрів розвитку туристичної індустрії.
Характеристика видів інновацій туристичних підприємств та
специфіка їх впровадження відображені в табл. 2.2.1.
Інтерпретація впливу інноваційної діяльності в забезпеченні
підтримки процесів розвитку підприємства туризму представлена
на рис. 2.2.1. Систематизація науково-методологічних підходів до
визначення теоретичної суті інноваційної діяльності туристичного
підприємства дозволила сформувати авторське тлумачення цього
поняття, під яким слід розуміти цілеспрямовану діяльність, що
базується на використанні науково-технічного, інвестиційного та
управлінського ресурсного інструментарію, раціональне поєднання
якого трансформується у площину проектування та розробки
інновацій (продукти, що володіють якісно новими структурнофункціональними характеристиками), впровадження в практику
господарювання туристичного підприємства яких забезпечує
формування передумов для підвищення ефективності його
функціонування, покращення соціально-економічних параметрів
задоволення потреб та інтересів споживачів, зміцнення
превентивних механізмів мінімізації дестабілізуючого впливу
ризиків і загроз підприємства, а також підвищення рівня його
динамічної конкурентоспроможності на туристичному ринку.
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Таблиця 2.2.1
Види інновацій туристичних підприємств
Вид інновації

Сервіснопродуктові

Організаційноуправлінські

Ринковомаркетингові

Технологічні

Екологічні

Характеристика інновації
Передбачають орієнтацію на
розробку та впровадження
якісно нових туристичних
продуктів, надання
інноваційних сервісів
туристам, що є новими для
підприємства або ж володіють відмінними
споживчими властивостями
від існуючих аналогів на
ринку.
Спрямовані на
запровадження нових
підходів до управління
туристичним підприємством,
вдосконалення його організаційної структури,
покращення керованості
інноваційного розвитку
підприємства.
Передбачають зміну
усталених підходів до
просування туристичних
продуктів на ринку через
реалізацію механізмів рекламної політики,
використання інноваційних
методів дослідження ринку,
активізації електронних
продаж тощо.
Спрямовані на техніко-технологічну модернізацію туристичних підприємств, підвищення оперативності їх
бізнес-процесів та
автоматизацію прийняття
оперативних управлінських
рішень.
Націлені на впровадження
енергоощадних технологій,
становлення засад
раціонального
природокористування в
процесі надання туристичних
послуг, розвиток
екологічного туризму.
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Специфіка впровадження
інновації
Потребує залучення
масштабної фінансовоінвестиційної підтримки, у
тому числі на засадах
горизонтально-вертикальної
кооперації в інноваційній
сфері. Вимагає також
проведення комплексного
аналізу ринку для визначення
перспективних споживчих
очікувань клієнтів.
Реалізація інновацій
зумовлює ризики виникнення
протистояння змінам, що їх
супроводжують, адже
останні призводять до
перерозподілу традиційних
повноважень і сфер впливу
на підприємстві.
Потребує постійного збору,
систематизації та обробки
ринкової інформації,
розвитку горизонтальновертикальних комунікаційних зв’язків між суб’єктами туристичного ринку та
диверсифікації каналів
охоплення його
пріоритетного сегмента.
Потребують забезпечення
адекватної технічної
підтримки, наявності
сучасного обладнання та
оптимізації складових
елементів технікотехнологічних карт туристичного підприємства.
Реалізація екологічних
інновацій притаманна
підприємствам, що
орієнтовані на довгострокову
перспективу функціонування
та потребують наявності
мотивів у керівництва
підприємства щодо їх
впровадження.

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Формування ринкового запиту на
інноваційний продукт

Побудова ресурсного базису
ведення інноваційної діяльності

Проектування та розробка
інновації

Тестування та корегування
інноваційної розробки

Просування інноваційного
продукту на туристичному ринку

Впровадження результатів
інноваційної діяльності

Формування замкнутого циклу безперервного процесу зміни та
оновлення параметрів інноваційної діяльності

Трансформація корисного ефекту інноваційної діяльності в площину
зміцнення конкурентних переваг туристичного підприємства на ринку
Максимізація
прибутку
підприємства

Реструктуризація
стратегічних бізнеспроцесів

Залучення незадіяних
резервів розвитку
підприємства

Підвищення якості
надаваних
туристичних послуг

Покращення
керованості
підприємства

Оптимізація
трансакційних витрат
підприємства

Підвищення гарантій
безпеки клієнтам
підприємства

Автоматизація
технологічних
процесів

Становлення засад
раціонального
природокористування

Рис. 2.2.1. Вплив інноваційної діяльності на забезпечення
підтримки процесів розвитку туристичного підприємства
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Позиціонування сутнісно-змістових характеристик інноваційної
діяльності та її ролі в забезпеченні поступального розвитку
туристичних підприємств доцільно здійснювати через призму таких
підходів як:
1) результат
якісно-структурних
еволюційних
змін
функціонування туристичної індустрії, що базуються на
використанні новітніх досягнень науково-технічного прогресу та
забезпеченні інвестиційної підтримки їх впровадження;
2) об’єктивна потреба в реструктуризації стратегічних бізнеспроцесів туристичного підприємства, що зумовлена постійною
зміною вподобань і запитів клієнтів, а також жорсткою
конкурентною боротьбою на ринку туристичних послуг,
імплементація в практику господарювання яких підвищує
параметри ефективності функціонування підприємства;
3) специфічний вид діяльності туристичного підприємства, що
спрямований на модернізацію стратегічних параметрів його
функціонування на засадах розробки та використання наявних
досягнень науково-технічного прогресу, ведення якого формує
передумови для мінімізації ризиків стагнації підприємства в
просторово-часовому вимірі. Таким чином, стратегічна роль
інноваційної діяльності в забезпеченні підтримки процесів розвитку
туристичних підприємств об’єктивно потребує подальшого
обґрунтування сутнісно-змістових і прикладних характеристик
специфіки формування організаційно-економічного інструментарію
управління інноваційним розвитком підприємств туристичної
галузі.
Обґрунтування елементів і структури організаційноекономічного механізму розвитку туристичних підприємств на
інноваційних засадах
Становлення процесів розвитку туристичних підприємств на
інноваційних засадах потребує побудови адекватного ресурсноуправлінського забезпечення, що передбачає врахування не лише
специфіки функціонування туристичної галузі, але й спроможне
ідентифікувати та мобілізувати незадіяні резерви інноваційної
модернізації цих підприємств у контексті адаптації до сучасних
викликів
та
умов
ринково-економічного
середовища
господарювання. Найбільш ефективним і раціональним варіантом
організації такого забезпечення є формування відповідного
організаційно-економічного механізму розвитку туристичних
підприємств на інноваційних засадах. Дотримання такого підходу, з
однієї сторони, дозволить гарантувати максимізацію керованості
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процесів розвитку підприємств туризму, а з іншої, – мінімізувати
ризики в контексті структурної перебудови та інноваційної
модернізації цих підприємств.
Доцільність
обґрунтування
організаційно-економічного
механізму розвитку туристичних підприємств на інноваційних
засадах посилюється з огляду на таке:
1) глобалізація ринку туристичних послуг, яка вимагає чіткої
структуризації стратегічних цілей, ресурсних можливостей та
прикладного
інструментарію
функціонування
підприємств
туристичної галузі;
2) швидкі темпи розвитку науково-технічного прогресу, в
умовах яких існуючі технології зазнають структурних змін у межах
короткострокового періоду, а знання мають високу здатність до
«старіння»;
3) розбалансованість
управлінських
впливів
стосовно
координації процесів розвитку туристичних підприємств на макро-,
мезо- та мікрорівнях, що потребує свого узгодження та
врегулювання;
4) недосконалість інституційного середовища функціонування
туристичних підприємств, що характеризується надмірною
кількістю інституційних бар’єрів, суперечностей та пасток, а також
дисбалансом впливу формальних й неформальних інституцій на
процеси прийняття управлінських рішень в сфері туризму;
5) наростаючі євроінтеграційні виклики розвитку туристичних
підприємств, що вимагає не лише гармонізації вітчизняних і
європейських вимог функціонування туристичної галузі, але й
підвищення рівня стандартів якості обслуговування клієнтів;
6) динамічний характер розвитку туристичної галузі та
посилення конкурентного середовища як на внутрішньому, так і
зовнішньому туристичному ринку;
7) переважна зношеність і ресурсна обмеженість матеріальнотехнічної бази вітчизняних туристичних підприємств;
8) несформованість
комплексної
державної
політики
інноваційного розвитку підприємств туристичної галузі.
Обґрунтування
елементів
і
структури
організаційноекономічного механізму розвитку туристичних підприємств на
інноваційних засадах потребує уточнення його сутнісно-змістовних
характеристик.
Міждисциплінарне
поняття
«механізм»
позиціонується як цілісна сукупність внутрішніх складових
елементів, що функціонують між собою на основі усталених
взаємозв’язків і регламентів з метою досягнення поставлених цілей
та завдань. З однієї сторони, механізм є автономним
інструментарієм регулювання процесів соціально-економічного
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розвитку на будь-якому з ієрархічних рівнів управління
національною економікою, а з іншої – його будова та функціональні
параметри мають бути наділені високими адаптивними
властивостями, що зумовлено потребою постійної взаємодії з
чинниками внутрішнього та зовнішнього характеру в умовах
невизначеності середовища розвитку соціально-економічних
систем.
Науковець Ю. Лузан визначає організаційно-економічний
механізм
як
інструментарій
забезпечення
реалізації
фундаментальних положень економічних законів у процесі
здійснення господарської діяльності. Організаційно-економічний
механізм формує базисні параметри організації економічних
відносин з урахуванням впливу політичних, ідеологічних,
морально-етичних, правових та інших чинників [11, с. 12-13].
Організаційно-економічний механізм є ресурсно-функціональним
апаратом, що агрегується з важелів організаційного та економічного
характеру, комплексна взаємодія яких формує передумови для
підвищення ефективності розвитку соціально-економічної системи,
а також зміцнення її конкурентних позицій в умовах ринку та
лібералізації економічних відносин [12]. Таким чином,
організаційно-економічному механізму притаманні функціональні
характеристики збалансування та врегулювання процесів розвитку
соціально-економічних
систем
з
урахуванням
ресурсних
можливостей та конкурентних переваг останніх.
У сфері інноваційного розвитку організаційно-економічний
механізм покликаний забезпечити ініціювання структурних
зрушень та активізацію темпів проведення управлінської, технікотехнологічної та кадрової модернізації функціональних параметрів
цільового об’єкта (соціально-економічної системи) в умовах
розвитку науково-технічного прогресу та загострення конкурентної
боротьби на споживчих ринках. Учена С. Тульчинська позиціонує
організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку через
призму взаємопов’язаної сукупності принципів, методів і форм
проектування, розробки, впровадження та капіталізації нововведень
[13].
Організаційно-економічний
механізм
інноваційної
модернізації підприємства є структурною складовою його системи
управління, який, базуючись на дотриманні певних принципів і
положень, забезпечує раціональне поєднання важелів і засобів
впливу на процеси функціонування господарюючого суб’єкта, що
гарантує підвищення інноваційного потенціалу останнього,
посилення його конкурентоспроможності та зміцнення фінансової
стійкості в умовах економічної нестабільності розвитку
господарських відносин [14, с. 179]. Учений А. Турило
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характеризує організаційно-економічний механізм інноваційного
розвитку з позицій чітко формалізованого методологічноприкладного аспекту реалізації процесу управління підприємством
в процесі імплементації структурних змін та його інноваційної
модернізації [15, с. 179].
Таким чином, систематизуючи наукові підходи до тлумачення
сутнісно-змістовних характеристик організаційно-економічного
механізму інноваційного розвитку підприємств, можна виділити
такі його атрибути:
1) чітко виражений управлінський аспект організаційноекономічного механізму, функціонування якого спрямоване на
врегулювання відносин, пов’язаних із впровадженням і
комерціалізацією інновацій;
2) міждисциплінарна етимологія організаційно-економічного
механізму, який інтегрує фінансову, науково-технологічну,
ринкову,
матеріально-технічну
та
інтелектуально-кадрову
компоненти у напрямі становлення процесів інноваційного
розвитку підприємства;
3) превентивний
характер
організаційно-економічного
механізму інноваційного розвитку, що полягає в мінімізації ризиків
і загроз у процесі реалізації інноваційних проектів і впровадження
інновацій підприємством;
4) технічно-регламентна складова ефективного функціонування
організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку
підприємства, яка визначає норми та правила внутрішньої взаємодії
структурних елементів цього механізму;
5) стратегічна спрямованість на підвищення параметрів
ефективності функціонування підприємства та зміцнення його
конкурентних позицій на ринку в умовах невизначеності
економічного середовища.
Забезпечення адекватності та функціональної спроможності
організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку має
передбачати відповідність його проектної структури сучасним
викликам, цілям і можливостям туристичних підприємств, що
сформує передумови для оперативного реагування та протидії
дестабілізуючому впливу загроз, гарантування ресурсної підтримки
процесів розширеного відтворення підприємств туризму,
забезпечення безперебійного функціонування організаційноекономічного механізму інноваційного розвитку в умовах
системних трансформацій та ринкових потрясінь.
Обґрунтування
елементів
і
структурних
складових
організаційно-економічного механізму розвитку туристичних
підприємств на інноваційних засадах потребує орієнтації на
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врахування таких особливостей:
1) стратегічна
націленість
інноваційної
модернізації
підприємств туризму на пріоритетні інтереси, потреби, вподобання
та смаки потенційного клієнта;
2) забезпечення інтеграційного характеру проектованого
механізму, адже впровадження інновацій потребує мобілізації та
збалансування процесів управління ресурсами не лише в
туристичній сфері, але й в банківсько-фінансовій, науковотехнічній, інфраструктурно-логістичній тощо;
3) узгодження параметрів та функціонально-галузевої структури
проектованих інновацій в туризмі з можливостями та запитами
потенційного платоспроможного попиту на ринку;
4) організаційно-економічний механізм інноваційного розвитку
підприємств
повинен
передбачати
наявну
просторовотериторіальну специфіку географічного розташування мережі
об’єктів туристичної галузі та її регіональної спеціалізації;
5) проектований організаційно-економічний механізм повинен
володіти диверсифікованим набором інструментів щодо активізації
інноваційної діяльності підприємств, з огляду на високу
спеціалізацію туристичної галузі та широкий спектр туристичних
послуг;
6) масштабна глобалізація та цифровізація ринку туристичних
послуг в умовах тотальної інформатизації суспільно-економічних
відносин;
7) організаційно-економічний механізм повинен передбачати
чіткі можливості та шляхи гармонізації вітчизняних стандартів
надання туристичних послуг з передовими світовими нормами та
вимогами в короткостроковій перспективі;
8) проектований механізм має бути ресурсно-спроможним
своєчасно реалізувати превентивні заходи щодо унеможливлення
блокування та зриву процесу інноваційної модернізації
туристичного підприємства;
9) організаційно-економічний механізм має передбачати чіткі
джерела фінансування та розподілу коштів між учасниками
інноваційного процесу туристичного підприємства;
10) інноваційна модернізація туристичних підприємств має
відбуватися в контексті дотримання базових засад становлення
сталого розвитку держави.
Очевидно, що механізм розвитку туристичних підприємств на
інноваційних засадах агрегується з організаційної та економічної
компоненти. Функціонування першої спрямоване на формування
організаційно-управлінських структур регулювання процесів
інноваційної модернізації туристичних підприємств, розподіл
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повноважень, обов’язків і відповідальності в ході реалізації
інноваційного проекту, збалансування стратегічних й тактикооперативних цілей в сфері інновацій з можливостями наявного
ресурсного потенціалу підприємств туризму. Своєю чергою,
функціонування економічної компоненти націлене на формування
сприятливого середовища та умов реалізації інноваційних проектів,
що, з однієї сторони, передбачає гарантування адекватного рівня
ресурсної підтримки, а з іншої, – налагодження дієвих
комунікаційних взаємозв’язків із суб’єктами інноваційного процесу
в розрізі як внутрішнього, так і зовнішнього середовища
туристичного підприємства.
Фундаментальним структурним елементом організаційної
компоненти механізму розвитку туристичних підприємств на
інноваційних засадах є інституційно-правовий базис, що
покликаний забезпечити регламентну підтримку процесів
інноваційної модернізації. Інституційно-правовий базис доцільно
агрегувати із внутрішньої та зовнішньої надбудов. Внутрішня
надбудова визначає інституційні параметри та засади імплементації
інноваційних змін в розрізі бізнес-процесів туристичного
підприємства, тоді як функціонування зовнішньої – спрямоване на
встановлення загальних правил гри для суб’єктів інноваційного
процесу з метою забезпечення здорового конкурентного
середовища в процесі реалізації інновацій в сфері туризму. Для
формалізації
ефективного
інституційно-правового
базису
організаційно-економічного механізму розвитку туристичних
підприємств на інноваційних засадах доцільно реалізувати такі
заходи:
1) привести у відповідність до вимог і потреб туристичних
підприємств нормативно-правовий базис регулювання інноваційної
діяльності на засадах формування сприятливих умов залучення та
реалізації інвестицій в сферу туризму, передбачення можливостей
встановлення пільгових режимів оподаткування для впровадження
окремих видів інвестицій, інституційного гарантування технікотехнологічної підтримки здійснення інноваційного процесу
туристичних підприємств;
2) ліквідувати інституційні бар’єри та інституційні пастки
інноваційного розвитку туристичних підприємств, шляхом
усунення законодавчих прогалин, подолання наявного дисбалансу
між впливом формальних і неформальних інститутів у процесі
реалізації інновацій, мінімізації ірраціональних суб’єктивних
впливів на прийняття управлінських рішень у сфері інноваційного
розвитку туристичних підприємств;
3) сформувати інституційний базис активізації процесів
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проектно-інноваційної
кооперації
між
туристичними
підприємствами,
суб’єктами
науково-технічної
сфери
та
інвестиційно-фінансовими установами з метою забезпечення
інтеграції ресурсів та формування чітких механізмів розподілу сфер
впливу в процесі реалізації інноваційних проектів.
Формування чіткого розподілу повноважень, обов’язків і
відповідальності між структурними елементами механізму,
оптимізацію збалансування сфер впливу на процеси інноваційного
розвитку, диверсифікацію інструментів контролю реалізації
інноваційних проектів покликаний забезпечити управлінськофункціональний апарат організаційної компоненти проектованого
механізму. Своєю чергою, формалізація такого апарату передбачає
доцільність його агрегації з таких елементів:
1) організаційна структура управління інноваціями (передбачає
чітку ідентифікацію відповідальних посадових осіб і організаційноструктурних підрозділів туристичного підприємства в процесі його
інноваційної модернізації на засадах розподілу повноважень,
обов’язків і відповідальності, а також визначення конкретних
часових рамок реалізації всіх етапів інноваційного проекту – від
розробки до кінцевого впровадження та капіталізації);
2) підсистема функціонального розподілу (спрямована на
гарантування реалізації базових функцій управління (аналізу,
планування, організації, мотивації та контролю) в процесі
інноваційного розвитку на засадах формування раціональної
завантаженості кадрового персоналу та організаційних підрозділів
туристичного підприємства з урахуванням їх ресурсних
можливостей, спеціалізації та резервів незадіяних потужностей);
3) інструментарій
оптимізації
використання
ресурсів
(передбачає мінімізацію ризиків реалізації нерентабельних
інноваційних проектів, що матимуть недостатню затребуваність на
ринку та низьку капіталізацію). Формування ефективного
управлінсько-функціонального апарату механізму інноваційного
розвитку потребує перегляду усталених засад ведення кадрової
політики на туристичних підприємствах. У цьому контексті
доцільним є не лише вдосконалення існуючих методів пошуку,
підбору та розстановки кадрів, але й їх кар’єрного зростання,
мотивації праці, професійного розвитку, раціонального поєднання
режимів праці та відпочинку.
Активізації процесів інноваційного розвитку туристичних
підприємств потребує прийняття ефективних управлінських рішень
стратегічного й тактико-оперативного характеру в умовах
невизначеності економічного середовища функціонування цих
підприємств. У зв’язку з цим постає доцільність побудови
139

об’єктивної інформаційної бази прийняття управлінських рішень,
що спроможна оперативно, своєчасно та достовірно інформувати
суб’єктів управлінсько-функціонального апарату проектованого
механізму з метою гарантування підтримки керованості процесами
інноваційної модернізації туристичних підприємств. Формалізація
інформаційно-аналітичного блоку механізму розвитку підприємств
туризму на інноваційних засадах потребує реалізації таких заходів:
 організація системного моніторингу та збору інформаційних
даних у сфері інноваційного розвитку туристичних підприємств,
шляхом
періодичного
проведення
маркетингово-ринкових
досліджень серед клієнтів, контрагентів і ключових конкурентів на
ринку, налагодження інформаційного діалогу з науково-технічними
установами та інноваційними центрами, спостереження за
процесами впровадження туристичних інновацій на ринку,
диверсифікації джерел отримання інформації та верифікації її
кількісно-якісного змісту;
 забезпечення систематизації зібраних інформаційних даних на
засадах автоматизації процесу обробки вхідної інформації,
організації перевірки її достовірності та об’єктивності, фільтрації
зайвої інформації, формування обмеженого кола доступу
користувачів до інформаційних даних, унеможливлення витоку
інформації, що містить комерційну таємницю (у тому числі про
структуру та технологію інноваційного проекту), представлення
інформації у доступній для кінцевого користувача формі,
гарантування надійного захисту та безпечного зберігання зібраної
інформації;
 організація
процесу
об’єктивного
аналізування
систематизованої інформації через встановлення усталених
взаємозв’язків і взаємозалежностей розвитку інноваційних
процесів, ідентифікації істотних детермінант активізації процесів
інноваційної модернізації туристичних підприємств, визначення
системних компонент ефективності реалізації інноваційних
проектів, моделювання ризиків і загроз впровадження пріоритетних
інновацій, проектування перспективних шляхів підвищення рівня
капіталізації інновацій.
Стратегічним ядром організаційно-економічного механізму
розвитку туристичних підприємств на інноваційних засадах є його
науково-технологічне забезпечення, що не лише ідентифікує
параметри ефективності реалізації цільового інноваційного проекту,
але й детермінує техніко-технологічні можливості впровадження
інновацій, формує інтелектуально-кадровий потенціал інноваційної
модернізації туристичного підприємства та визначає перспективи
капіталізації впроваджених інновацій. Формування адекватного
140

науково-технологічного забезпечення інноваційного розвитку
туристичних підприємств потребує орієнтації на досягнення таких
стратегічних пріоритетів:
1) активізація проектно-інноваційної діяльності, що є
прерогативою насамперед для середніх і великих туристичних
підприємств, шляхом створення конструкторсько-інноваційних
підрозділів, фінансування проектно-інноваційної діяльності,
закупівлі інноваційних технологій, залучення до процесу розробки
інновацій наукових кадрів, переорієнтації ресурсного забезпечення
в сегмент науково-технологічного пошуку;
2) стимулювання розвитку кооперації туристичних підприємств
з науково-інноваційними центрами (наукові установи, заклади
вищої освіти, венчурні компанії, науково-технологічні парки тощо)
на засадах запровадження практики реалізації спільних
інноваційних проектів, формування науково-практичної бази
підготовки та перепідготовки інтелектуальних кадрів, проведення
спільних конференцій, семінарів і круглих столів, створення
інтеграційних
науково-інноваційних
кластерів,
поширення
практики обміну досвідом розробки та впровадження інновацій;
3) розвиток аутсорсингу науково-технічного забезпечення
інноваційної діяльності підприємств туризму через використання
технології
делегування
проектно-інноваційної
діяльності
спеціалізованим компаніям, що забезпечують науково-технологічну
підтримку інноваційної діяльності туристичним підприємствам на
основі договірного найму.
Ресурсним базисом активізації процесів інноваційного розвитку
туристичних підприємств є формування їх адекватної фінансовоінвестиційної підтримки, яка є невід’ємним структурним елементом
економічної компоненти проектованого механізму. Ресурсні
потужності цієї підтримки визначають стратегічні масштаби та
параметри імплементації інноваційних змін у бізнес-процеси
підприємств туризму. Гарантування відповідної фінансовоінвестиційної підтримки є важливим не лише на етапі проектування
інновацій, але й в процесі їх апробації, впровадження та
капіталізації на ринку. Формування адекватної фінансовоінвестиційної підтримки інноваційного розвитку ускладнюють як
об’єктивні (ресурсна обмеженість туристичних підприємств,
недостатня
ліквідність
банківсько-фінансового
сектору,
нерозвиненість мережі об’єктів інвестиційної інфраструктури,
високі ризики реалізації інноваційних проектів), так і суб’єктивні
чинники (несформовані стимули та побоювання з боку керівників
туристичних підприємств щодо реалізації інвестицій в інноваційну
сферу, наявність структурних змін, які супроводжуються процесами
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інноваційної модернізації та носять ризики втрати усталених
зв’язків та інтересів для працівників підприємства, переважання
ролі короткострокових фінансових цілей та мотивів над
стратегічними пріоритетами розвитку туристичного підприємства).
Забезпечення
фінансово-інвестиційної
підтримки
розвитку
підприємств туризму на інноваційних засадах вимагає реалізації
таких заходів:
 реструктуризації існуючих підходів до бюджетування
туристичних підприємств, що передбачає спрямування власних
коштів на фінансування розробки інновацій, встановлення практики
реінвестиції частки отримуваного прибутку в сферу активізації
інноваційної діяльності, мобілізацію незадіяних резервних фондів
наповнення бюджету підприємств з метою їх подальшого
перерозподілу на підтримку реалізації інноваційних проектів,
збалансування видаткової й дохідної частини бюджету туристичних
підприємств за рахунок капіталізації впроваджених інновацій,
оптимізацію співвідношення власних і позикових коштів на потреби
інноваційної діяльності;
 диверсифікації джерел залучення фінансових ресурсів на
реалізацію інноваційних проектів на засадах активізації співпраці з
суб’єктами банківсько-фінансового сектору, мережею об’єктів
інфраструктури інвестиційно-інноваційного розвитку, посилення
участі підприємств у проектах лізингового та венчурного
фінансування, залучення грантових коштів (у тому числі з фондів
Європейського Союзу), організації налагодження функціонування
технологічних парків, лобіювання інтересів створення науковотехнічних кластерів;
 поширення практики страхування інноваційної діяльності
туристичних підприємств, шляхом реалізації механізмів часткового
державного гарантування реалізації інноваційних проектів,
налагодження та розвитку співпраці із страховими компаніями,
мінімізації ризиків зриву реалізації інноваційних проектів і
збільшення рівня капіталізації впроваджених інновацій.
Важливим аспектом в процесі формування організаційноекономічного механізму розвитку туристичних підприємств на
інноваційних засадах є проектування його ринково-інтерфейсної
надбудови, що, з однієї сторони, дозволяє організувати ефективну
взаємодію підприємств з їх контрагентами, а з іншої, – змоделювати
пріоритетні напрями розвитку інновацій в сфері туристичної галузі.
Це досягається шляхом співпраці з суб’єктами туристичного
ринку, налагодження практики періодичного спільного обміну
інноваційним
досвідом,
можливістю
мінімізації
ризиків
впровадження інновацій на ринку.
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Формування ринково-інтерфейсної надбудови організаційноекономічного механізму інноваційного розвитку підприємств
туризму передбачає реалізацію таких заходів:
1) побудова
інструментарію
комунікацій
з
клієнтами
підприємства, шляхом забезпечення стратегічної орієнтації на
задоволення їх перспективних запитів і вимог, прогнозування
параметрів розвитку інновацій на туристичному ринку,
налагодження двостороннього взаємозв’язку між підприємством та
клієнтом з метою прогнозування параметрів розвитку його
інноваційних потреб, а також розширення традиційного спектра
задоволення його інтересів;
2) організація двосторонніх відносин з бізнес-партнерами на
засадах проведення спільних інноваційних виставок, ярмарків,
конференцій, активізації створення неформальних інтеграційних
об’єднань в інноваційній сфері, організації спільного обміну
інноваційним досвідом з метою уникнення традиційних ризиків при
реалізації
інвестиційно-інноваційних
проектів,
кооперації
ресурсних потужностей в сегменті розробки та впровадження
інновацій;
3) побудова підсистеми взаємодії з конкурентами, шляхом
організації розвідувальних заходів у сфері інновацій, організації
можливостей адаптивного впровадження інновацій конкурентів на
туристичному
підприємстві,
забезпечення
протидії
несанкціонованому витоку інформації інноваційного характеру за
межі підприємства, оптимізації розподілу сфер впливу на цільових
нішових сегментах туристичного ринку.
Мозковим центром розробки, впровадження та капіталізації
інновацій туристичних підприємств є інтелектуально-кадрова
складова проектованого механізму, адже перехід на засади
інноваційного розвитку вимагає залучення не лише фінансовоекономічних ресурсів, але й використання якісно нових
продуктивних
знань.
Інтелектуально-кадрова
складова
організаційно-економічного механізму розвитку туристичних
підприємств на інноваційних засадах, з однієї сторони, орієнтована
на проектування власних інновацій, а з іншої, – на забезпечення
професійної підтримки процесів адаптивного використання вже
існуючих нововведень на ринку. Побудова інтелектуально-кадрової
складової механізму інноваційного розвитку підприємств туризму
передбачає доцільність реалізації таких заходів у межах агрегації
відповідних компонент:
1) комплексне
вдосконалення
процесу
рекрутингу
інтелектуальних кадрів туристичного підприємства, шляхом
диверсифікації джерел пошуку та підбору персоналу, налагодження
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співпраці з сучасними науково-освітніми інноваційними центрами,
залучення послуг консалтингових компаній в процесі підбору
кадрів, нівелювання впливу суб’єктивних чинників (особистісні та
родинні зв’язки, вподобання, симпатії тощо) при прийнятті рішення
щодо працевлаштування працівника, пошуку можливостей
паралельного найму науково-педагогічних працівників, аспірантів і
докторантів закладів вищої освіти, моніторингу ринку інноваційних
стартапів
у туристичній
сфері
з метою подальшого
працевлаштування їх авторів на підприємстві;
2) створення
базису
підготовки
та
перепідготовки
інтелектуальних кадрів на туристичному підприємстві на засадах
розвитку мережі експериментальних лабораторій, запровадження
практики організації та проведення періодичних навчань для
кадрового персоналу, реалізації механізмів фінансування процесів
розробки та апробації туристичних інновацій, поширення практики
стажування інтелектуальних кадрів у вітчизняних і зарубіжних
інноваційних центрах;
3) формування апарату трансформації інтелектуальних знань в
інноваційні розробки туристичних підприємств, шляхом реалізації
механізмів
фінансування
проектно-інноваційних
ідей,
впровадження практики проведення конкурсів перспективних
інновацій, посилення мотиваційних механізмів і стимулів до
здійснення проектно-інноваційної діяльності кадрового персоналу
підприємств, підвищення рівня капіталізації впроваджуваних
інновацій.
Очевидно, що процеси інноваційного розвитку та модернізації
туристичних підприємств потребують формування відповідного
матеріально-технічного забезпечення, яке, з однієї сторони,
покликано забезпечити безперебійний характер функціонування
організаційно-економічного механізму, а з іншої, – мінімізувати
ризики зриву реалізації масштабних інноваційних проектів.
Розширення бази матеріально-технічного забезпечення підприємств
туризму ускладнюється в умовах недостатньої ліквідності суб’єктів
туристичної
галузі
та
банківсько-фінансового
сектору,
ірраціонального розподілу матеріальних благ в процесі
економічного обміну в сфері туризму, недостатніх темпів
модернізації та оновлення основних фондів туристичних
підприємств.
Системна агрегація обґрунтованих структурних складових та
елементів організаційного-економічного механізму розвитку
туристичних підприємств на інноваційних засадах представлена на
рис. 2.2.2.
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Рис. 2.2.2. Організаційно-економічний механізм розвитку
туристичного підприємства на інноваційних засадах
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Структурними
складовими
формування
адекватного
матеріально-технічного забезпечення інноваційного розвитку
туристичних підприємств у сучасних умовах господарювання є такі:
1) диверсифікація джерел формування ресурсного базису
реалізації інноваційних проектів на засадах пошуку можливостей
щодо залучення фондів міжнародних грантів на потреби
інноваційного розвитку підприємств туризму, активізації участі цих
підприємств у туристично-інфраструктурних кластерах з метою
формування спільної бази матеріально-технічного забезпечення та
посилення лобіювання їх інтересів в інноваційній сфері;
2) забезпечення техніко-технологічної підтримки реалізації
інноваційних проектів, шляхом удосконалення технологічних
бізнес-процесів, технічної модернізації та оновлення матеріальної
бази туристичних підприємств, використання інструментів лізингу
та кооперації.
Забезпечення ефективної роботи організаційно-економічного
механізму розвитку туристичних підприємств на інноваційних
засадах потребує формування належних умов функціонування
туристичної галузі, як на макро-, так і на мезорівнях управління
національною економікою. Державна політика підтримки реалізації
інновацій на підприємствах туризму має бути орієнтована на
досягнення таких стратегічних пріоритетів, як формування
справедливих і прозорих механізмів розподілу бюджетних коштів у
сфері туризму, гарантування дотримання базових засад ведення
добросовісної конкуренції на туристичному ринку, покращення
іміджевих характеристик галузі вітчизняного туризму на світовому
ринку туристичних послуг, фінансування та підтримка розробки
інноваційних проектів, реалізація превентивних заходів щодо
мінімізації ризиків прояву рейдерських атак у сфері туризму. Своєю
чергою, стратегічними пріоритетами забезпечення ефективності
функціонування
організаційно-економічного
механізму
інноваційного розвитку туристичних підприємств на регіональному
рівні повинні стати такі: розбудова об’єктів інноваційної
інфраструктури туристичної галузі, поширення практики організації
та проведення інноваційних ярмарків у регіонах, узгодження
регіональних програм розвитку туризму із наявним ресурсним
забезпеченням і цілями на макрорівні, налагодження регіональногалузевих комунікацій між суб’єктами інноваційної модернізації
туристичних підприємств.
Таким
чином,
організаційно-економічний
механізм
інноваційного розвитку туристичних підприємств є стратегічно
важливим регулятором організації та налагодження ефективних
взаємовідносин між суб’єктами інноваційної модернізації,
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інструментом мінімізації ризиків реалізації збиткових інноваційних
проектів, засобом підвищення капіталізації інноваційних продуктів,
апаратом
структуризації
інтересів
учасників
суспільноекономічного обміну в процесі інноваційної трансформації
підприємств туризму, що обґрунтовує доцільність подальшої
розробки інструментів підтримки ефективного функціонування
цього механізму.
Висновки. Загострення конкурентної боротьби обумовлює
доцільність
активізації
розвитку
інноваційної
діяльності
туристичних підприємств, що тлумачиться як цілеспрямована
діяльність
у
сфері
використання
науково-технічного,
інвестиційного та управлінського ресурсного інструментарію,
раціональне поєднання якого трансформується в проектування та
розробку інновацій (продукти, що володіють якісно новими
структурно-функціональними характеристиками), впровадження в
практику
господарювання підприємства
яких
забезпечує
підвищення ефективності його функціонування, покращення
соціально-економічних параметрів задоволення потреб споживачів,
побудову превентивних механізмів мінімізації дестабілізуючого
впливу ризиків і загроз підприємства, а також зміцнення його
конкурентних переваг на туристичному ринку. Характер і сфера
застосування інновацій туристичного підприємства передбачає їх
диференціацію за такими видами, як сервісно-продуктові,
організаційно-управлінські, ринково-маркетингові, технологічні та
екологічні. Інноваційна діяльність відіграє стратегічно важливу
роль у функціонуванні підприємств туризму, яка формалізується в
максимізації їх прибутку, структурній перебудові бізнес-процесів,
залученні незадіяних резервів розвитку, підвищенні якості
туристичних послуг, покращенні керованості підприємства,
оптимізації трансакційних витрат, підвищенні гарантій безпеки
споживачів туристичних послуг, автоматизації технологічних
процесів і становленні засад раціонального природокористування.
Забезпечення підтримки процесів інноваційного розвитку
туристичних підприємств потребують
свого адекватного
врегулювання на засадах формування відповідного організаційноекономічного механізму, який передбачає агрегацію з таких
структурних компонентів як інституційно-правовий базис,
управлінсько-функціональний апарат, інформаційно-аналітичний
блок, науково-технічне забезпечення, фінансово-інвестиційна
підтримка, ринково-інтерфейсна надбудова, інтелектуально-кадрова
складова, матеріально-технічне забезпечення. Функціонування
організаційно-економічного механізму розвитку туристичних
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підприємств на інноваційних засадах передбачає дотримання
стратегічної орієнтації на формування адекватного ресурсного
базису,
побудову
організаційно-управлінських
структур
регулювання процесів інноваційної модернізації, оптимальний
розподіл повноважень, обов’язків і відповідальності в ході
реалізації інноваційних проектів, збалансування стратегічних й
тактико-оперативних цілей в сфері інновацій з можливостями
наявного
ресурсного
потенціалу
підприємств
туризму,
налагодження дієвих комунікаційних взаємозв’язків із суб’єктами
інноваційного процесу туристичної сфери.
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2.3. Теоретичні основи дослідження інновацій у туризмі:
проблеми та перспективи
Єрко І. В., Савич К. В., Чир Н. В.
Розглянуто понятійно-термінологічні основи дослідження
інновацій у туризмі. Охарактеризовано принципи, напрямки
розвитку та види інноваційних процесів в туристичній індустрії.
Встановлено, що однією з найпопулярніших туристичних
інноваційних програм у всьому світі є “City Card”, або ж “Картка
туриста”, яка використовується у всіх розвинених в туристичному
плані країнах і дозволяє залучати значну кількість іноземних
туристів до країни. Здійснено аналіз досвіду запровадження
програми “City Card” в містах України. Визначено методику
дослідження інновацій в туризмі. Визначено проблеми та
перспективи реалізації програми “City Card”. Результати
досліджень можуть використовуватися при розробці програми
даного типу в містах України.
Розвиток туристичних дестинацій України неможливий без
інновацій. Єдина дисконтна картка туриста “City Card” – це зручний
і сучасний сервіс не тільки в Україні, а й у всьому світі.
Використовуючи цю картку, туристи економлять час і гроші під час
подорожі і розваг. Придбавши картку, подорожуючі можуть
безкоштовно відвідувати певні музеї, розважальні центри, заклади
розміщення та заклади ресторанного господарства.
Метою дослідження є аналіз теоретичних основ інновацій,
вивчення досвіду запровадження програми “City Card” у містах
України, дослідження проблем та перспектив туристичної програми
“City Card”. Виходячи з мети даного дослідження, були поставлені
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такі завдання:
1) розглянути теоретико-методологічні основи дослідження
інновацій у туризмі;
2) визначити принципи, напрямки розвитку та види
інноваційних процесів у туристичній індустрії;
3) проаналізувати досвід запровадження програми “City Card” у
містах України;
4) проаналізувати проблеми та перспективи впровадження
туристичної програми “City Card” у містах України.
У даній роботі зібрано та узагальнено матеріали з розробки та
запровадження туристичної програми “City Card” в Україні.
Виділено основні проблеми та перспективи впровадження програми
“City Card” у містах України.
Понятійно-термінологічні основи дослідження інновацій у
туризмі
Завдяки своїм специфічним особливостям туризм є динамічною
галуззю, діяльність якої може забезпечити стабільне надходження
прибутків, а також сприяти налагодженню стійких міжгалузевих
зв’язків.
У Законі України “Про туризм” подано таке визначення
поняття “туризм”: “тимчасовий виїзд особи з місця проживання в
оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях без
здійснення оплачуваної діяльності в місці перебування”. Дане
поняття доповнюється визначенням згідно з Законом терміна
“турист”, під яким розуміється “особа, яка здійснює подорож по
Україні або до іншої країни з не забороненою законом країни
перебування метою на термін від 24 годин до одного року без
здійснення будь-якої оплачуваної діяльності та із зобов’язанням
залишити країну або місце перебування в зазначений термін” [10].
Інноваційна діяльність у туристичній галузі сприяє
прискоренню темпів розвитку економічної сфери, а також
підвищенню конкурентоспроможності як окремих підприємств (у
випадку запровадження окремих інновацій на підприємствах
туризму), так і галузі туризму в цілому [6].
Термін “інновації” першим у своїх працях використав
Й. Шумпетер: “інновації – це істотна зміна функції виробленого
продукту, яка полягає у новому поєднанні та комерціалізації всіх
факторів виробництва, заснованих на використанні нових
матеріалів і компонентів, впровадженні нових процесів, відкритті
нових ринків, впровадженні нових організаційних форм” [9].
Поняття “інновації” тісно пов’язане з поняттям інноваційної
діяльності. Інноваційна діяльність – це одна з економіко-правових
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форм інвестиційної діяльності, що здійснюється з метою
впровадження
досягнень
науково-технічного
прогресу
у
виробництво і соціальну сферу з метою досягнення певного
соціально-економічного ефекту, в т. ч. випуску і розповсюдження
принципово нових видів техніки і технології, досягнення
прогресивних міжгалузевих структурних зрушень, здійснення
якісних змін у стані продуктивних сил, поліпшення соціального й
екологічного становища, випуску нових конкурентоздатних товарів,
послуг тощо [6].
Інновації в туризмі – це розробка, створення нових туристичних
маршрутів, продуктів, видів туризму, технологій обслуговування із
застосуванням нових туристичних ресурсів, сучасних досягнень
науки і техніки, інформаційних технологій, впровадження яких
сприяє економічному розвитку туристичних підприємств, а також
дозволяє покращити туристичний імідж країни та її регіонів [8].
Великого поширення у світі набули туристичні проекти як одна
з форм інноваційної діяльності
Туристичний проект – комплекс науково-дослідних, проектноконструкторських,
соціально-економічних,
організаційногосподарських та інших заходів, пов’язаних ресурсами,
виконавцями та термінами, відповідно оформлених і направлених
на зміну об’єкта управління, що забезпечує ефективність вирішення
основних завдань та досягнення відповідних цілей за певний період.
Кінцевими цілями туристичних проектів є створення та освоєння
нової техніки, розроблення нових туристичних продуктів та турів,
створення готельних комплексів та розважальних центрів, інше
[12].
Розрізняють величезну кількість різного роду туристичних
проектів. Одним із найпопулярніших у світі є так звані картки
туриста (“city card”, “tourist card”, “city pass”).
Універсальна туристична картка – це дисконтна система,
спеціально розроблена для туристів; передбачає відвідання
пам’яток, музеїв, закладів інфраструктури тощо за спеціальними
знижками. Туристичні карти відрізняються терміном дії, складом та
кількістю послуг і, відповідно, ціною [14].
Отже, інноваційна діяльність у галузі туризму спрямована на
розробку нового туристичного продукту, удосконалення існуючого,
зміни в управлінській сфері туристичної галузі, освоєння нових
ринків та нових сегментів клієнтів. Впровадження інноваційних
технологій є запорукою економічного зростання підприємств
туристичної сфери [6].
Конкуренція на ринку туристичних послуг все інтенсивніша з
кожним
роком,
тому,
для
того,
щоб
залишатися
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конкурентоспроможним, підприємству необхідно впроваджувати
інновації. Будь-які процеси, які впроваджуються в тій чи іншій
галузі, мають свої, притаманні лише їм принципи впровадження та
функціонування. Науковець Гарбера О. Є. у своїх працях
систематизує основні принципи інноваційних процесів в туризмі.
Таким чином, до основних принципів інноваційних процесів у
туризмі відносяться: науковості; системності; відповідності
інновацій потребам туристів; позитивного результату; іманентності
інвестиційним процесам; відповідність інноваційної діяльності та її
результатів рівню розвитку суспільства; зв’язності та принцип
безпеки (табл. 2.3.1).
Таблиця 2.3.1
Основні принципи інноваційних процесів у туристичній галузі
(за Гарберою О. Є.) [3]
Принципи
Науковості

Системності
Відповідності
інновацій
потребам
туристів
Позитивного
результату
Іманентності
інвестиційним
процесам
Відповідність
інноваційної
діяльності та її
результатів
рівню розвитку
суспільства
Зв’язності

Безпеки

Коротка характеристика
Використання наукових знань і методів для реалізації
інновацій, які відповідають потребам туристів
Стратегія інноваційного розвитку туристичної галузі країни повинна враховувати фактори й умови, необхідні для
задоволення потреб людини у відпочинку, ресурсні можливості
регіону (економічні, фінансові, кадрові та ін.), соціальний
вплив на суспільство, фактори зовнішнього середовища
Всі типи інновацій, які впроваджуються, повинні відповідати
потребам споживачів турпослуг (туристів)
Запобігання нерозумному, непродуманому створенню і
впровадженню нововведень, що становлять небезпеку як для
туриста, так і для біосфери та суспільства загалом.
Для проведення необхідних досліджень, розробки та
матеріалізації інновацій використовуються інвестиційні
ресурси, ефективність яких визначається ступенем важливості
та масштабності нововведення. Після закінчення комерційної
реалізації засоби повертаються інвестору і в подальшому
знову можуть бути інвестовані в інноваційний процес
Нововведення, які для певного суспільства не відповідають
конкретному етапу розвитку, не можуть принести користь та
бути в попиті
Інноваційний процес закінчується появою на ринку товару,
який на певному етапі свого життєвого циклу повинен
викликати потребу (стимулювати ідею) створення наступної
інновації і забезпечити фінансову підтримку цього процесу
Будь-яка інновація повинна гарантувати безпеку людині та
оточуючому середовищу. Організація процесу передбачає
вірогідність нанесення шкоди та заходи по усуненню
негативних впливів
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Дотримання цих основних принципів впровадження інновацій у
туристичній галузі дозволить збільшити її потужність та зменшити
ризики, пов’язані з їх функціонуванням.
Загалом відповідно до ГАТС (Генеральна угода з торгівлі
послугами) розрізняють наступні напрямки розвитку інновацій у
туризмі:
1. Організаційні інновації – впровадження нововведень,
пов’язаних із розвитком підприємництва й туристського бізнесу в
системі та структурі управління, включаючи реорганізацію,
укрупнення, поглинання конкуруючих суб’єктів на основі новітньої
техніки і провідних технологій, удосконалення кадрової політики
(оновлення та заміна кадрового складу, підвищення кваліфікації,
перепідготовка та стимулювання працівників); раціоналізація
економічної та фінансової діяльності (впровадження сучасних форм
обліку та звітності, що забезпечують стійкість становища та
розвитку підприємства).
2. Маркетингові інновації, що дозволяють охоплювати потреби
цільових споживачів або залучати не охоплених на даний період
часу клієнтів.
3. Продуктові інновації – періодичні нововведення, які
спрямовані на зміну споживчих властивостей туристського
продукту, його позиціонування і дають конкурентні переваги [3;
11].
На
основі
класифікаційного
поділу
інновацій
(за
Й. Шумпетером) науковці в галузі туризму виділили види інновацій
у туризмі, які подано на рис. 2.3.1.
Зазначимо, що дані види інновацій у туристичній галузі тісно
пов’язані між собою і часто переплітаються у процесі впровадження
того чи іншого типу.
Отже, інноваційна діяльність у туристичній галузі вирізняється
своїми, притаманними лише їй особливостями, принципами,
напрямками та видами, які перетворюють її в досить складний
процес, але такий, який приносить лише позитивні наслідки у
процесі впровадження.
Методологічне обґрунтування інноваційних досліджень
відіграє дуже важливу роль, адже саме від нього залежить зміст,
організація і результат інноваційного процесу.
Відмінною рисою методики дослідження інноваційних
досліджень є те, що методи різняться між собою у відповідності до
етапу інноваційного процесу. Дослідимо більш детально.
Особливо активно на першому етапі інноваційного процесу в
туристичній галузі використовуються традиційний аналіз,
опитування та спостереження.
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ІННОВАЦІЇ В ТУРИЗМІ
Продуктові

впровадження на туристичний ринок
нового і
удосконалення існуючого
турпродукту (туру, послуги)

Ресурсні

використання нового виду туристичних
ресурсів для організації туризму та
розробки нових турів і послуг

Технікотехнологічні

впровадження нової або істотно поліпшеної техніки і технології обслуговування
клієнтів, просування і реалізації послуг

Організаційні

впровадження більш ефективних структур
управління й порядку організації діяльності фірми, нових профілів робочих місць і
професійних вимог

Маркетингові

виділення нових сегментів ринку, обслуговування нових груп клієнтів (виділених за
географічною, соціально-демографічною,
поведінковою ознаками)

Рис. 2.3.1. Види інновацій у туристичній галузі [11]
Другий етап інноваційного процесу – розробка концепції
інноваційного продукту. Найбільш важливим процесом на другому
етапі є генерація та відбір ідей інноваційного продукту.
Третім етапом інноваційного процесу є бізнес-аналіз
інноваційного продукту. Він дуже важливий, адже помилка в
аналізі обсягу та характеру збуту продукції є найбільш поширеною
причиною невдалого інноваційного процесу на тому чи іншому
підприємстві, в тому числі і туристичному.
Наступним етапом є розробка інноваційного продукту. Даний
етап включає в себе конструкторські роботи, ідеї та варіації
інноваційного продукту, поєднання всіх процесів проекту в єдину
цілісну систему, створення дослідних зразків. На даному етапі
застосовуються методи пошукових кабінетних так званих польових
маркетингових досліджень, такі як методи індивідуального
творчого пошуку, методи колективного творчого пошуку, методи
активізації творчого пошуку та методи технічного творчого пошуку
[4; 5].
П’ятим етапом інноваційного процесу є випробовування
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інноваційного продукту в ринкових умовах. В основу цього етапу
покладено метод експерименту. Експериментом у вигляді
ринкового тесту продукту є пробний маркетинг – контрольований
експеримент, проведений на обмеженій частині ринку в природних
або наближених до них умовах з метою вивчення параметрів
цільового ринку. Після того, як інноваційний продукт пройшов
ринковий тест, на основі отриманої на попередніх етапах
маркетингової інформації здійснюється такий етап інноваційного
процесу, як підготовка та освоєння виробництва.
На етапі виведення інноваційного продукту на ринок виникає
необхідність у проведенні маркетингових досліджень, адже,
зважаючи на тривалість інноваційного процесу, для нього є
характерною швидкоплинність. Ціль даних досліджень – розробка
продуктово-ринкової стратегії для підприємства. Для цього
застосовуються методи дескриптивних кабінетних та польових
маркетингових досліджень, описані на попередніх етапах [1; 2].
Після створення та розподілу інновації відбувається етап
дифузії інноваційного продукту. Внаслідок цього між виробниками
та споживачами створюється суспільно корисний ефект та
відбуваються їх як кількісні, так і якісні зміни.
Останнім етапом інноваційного процесу є оцінка ефективності
інноваційного продукту. На даному етапі маркетингові дослідження
спрямовані на внутрішні та зовнішні чинники, серед яких: ринкові,
організаційні, науково-технічні та виробничі. Інструментами даного
аналізу є методи казуальних кабінетних та польових маркетингових
досліджень [2; 7].
Досвід запровадження програми “City Card” в Україні
Більшість затребуваних туристичних міст, від Парижа до НьюЙорка, мають програми “CityCard”. В Європі налічується 40 міст, в
яких діють картки туриста. Зазвичай їх розробляють муніципалітети
і вони належать до некомерційної інноваційної діяльності [14].
В Україні програма “CityCard” діє з 2014 р. в таких осередках
як: Київ, Одеса, Вінниця, Львів, Харків, Карпати, Чорноморські
курорти та курорти Азовського моря. Серед Чорноморських
курортів: Лазурне, Коблеве, Білгород-Дністровський, Затока,
Курортне, Чорноморськ, Сергіївка, Татарбунари, Ізмаїл, Грибівка,
Приморське, Лебедівка, Миколаївка, Скадовськ, Очаків, Хорли,
Рибаківка, Кароліно-Бугаз. “City Card: курорти Азовського моря”
включає перелік таких курортів: Бердянськ, Кирилівка, Генічеськ,
Приморськ, Набережне, Степанівка-1, Маріуполь. Зауважимо, що
“City Card: Чорноморські курорти”, “City Card: курорти Азовського
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моря” та “City Card: Карпати” продаються лише за індивідуальним
замовленням [6].
Проект “City Card” створений за участю провідних фахівців у
галузі туризму і культури міських і регіональних адміністрацій
України [13]. “City Card Україна” – єдина програма, що працює на
всій території України і не здійснює діяльність під іншими
брендами. З 2014 р. діє веб-сайт, де туристи можуть знайти всю
необхідну інформацію. Серед основних розділів даного сервісу для
туристів виділяються: каталог закладів (з визначеними відсотками
знижок); музеї; екскурсії; транспорт; проживання; ресторани;
клуби; розваги; фестивалі; послуги; новини; акції; найближчі події;
фотозвіти та відгуки клієнтів об’єктів туристичної інфраструктури;
контакти та ін. [13; 14]. Розглянемо вартість даного туристичного
сервісу в діючих осередках України (табл. 2.3.2).
Таблиця 2.3.2
Вартість “Сity Сard” у діючих осередках України [14]
Осередок

Ціна, грн.
24 год. – 450
48 год. – 750
72 год. – 1050
1 день – 99
3 дні – 199
від 200
24х1 – 399
48х1 – 549
72х1 – 699
24х2 – 799
48х2 – 1099
72х2 – 1399
у розробці

Київ
Львів
Вінниця

Одеса

Харків
Карпати
Чорноморські курорти
Курорти Азовського моря

За індивідуальним замовленням

Ціна даного туристського сервісу залежить від туристичної
привабливості міста або ж місцевості, від часу дії, кількості осіб та
набору послуг. Осередки продажу карток даного туристичного
сервісу розташовані в Центрах туристичної інформації та в
найпопулярніших об’єктах туристичної інфраструктури [13].
Партнери програми “Сity pass” від “City Card Україна” можуть
варіюватися залежно від міста. Проте карта гостя в будь-якому
випадку надає безкоштовно (у визначені об’єкти): вхід в музеї й
галереї, міський та туристичний транспорт, цікаві екскурсії та
круїзи, вхід в топ-клуби. Знижки до 50 %: у парках розваг,
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ресторанах, готелях, хостелах, апартаментах, базах відпочинку, на
цілий спектр затребуваних послуг [13; 14]. Даний проект створений
з метою об’єднання і підняття на європейський рівень сервісу
гостинності в Україні.
Проблеми та перспективи запровадження програми “City Card”
Звичайно, запровадження будь-якого інноваційного продукту
супроводжується певними проблемами та ризиками. У першу чергу
головною перешкодою на шляху впровадження програми є розміри
міста або території. Розвинені туристичні міста Європи, де вже діє
туристичний сервіс “City Card”, вирізняються своїм розміром. Те ж
саме виділяє і популярні в туристичному плані українські міста. Всі
міста та регіони України, де програма “City Card” вже діє (Київ,
Одеса, Вінниця, Львів, Карпати, Чорноморські курорти та Курорти
Азовського моря), характеризуються великим розміром (у
загальноукраїнському масштабі) [13].
Саме невеликий розмір міста породжує таку проблему, як
відносно невелика кількість пам’яток та об’єктів туристичних
відвідувань. Ще однією проблемою невеликого міста, території є
незначні туристичні потоки. До того ж, переважають туристи з
області (внутрішні), а туристи з інших регіонів України, а тим
більше іноземні туристи, займають невелику частку.
Крім цього, значною проблемою впровадження туристичного
сервісу “City Card” є реклама міста, яка відіграє визначну роль у
формуванні
туристичної
привабливості
міста
як
на
загальноукраїнському рівні, так і на міжнародній туристичній арені.
Недостатність фінансування туристичної галузі міста та
території породжує ще одну проблему – відсутність маркетингових
досліджень туристичної сфери, які є досить дороговартісними.
Маркетингові дослідження різних напрямів у туристичній галузі є
дуже важливими, адже вони дозволяють передбачити зміни, ризики,
можливі напрямки розвитку, нові проекти, зацікавленість населення
в тих чи інших сферах туристичної галузі тощо [2].
Не менш важливою проблемою на шляху практичного втілення
“City Card” є ризик незацікавленості потенційних партнерів. В
умовах жорсткої конкуренції у сфері обслуговування (особливо
серед закладів харчування і розміщення), коли кожен заклад
бореться за клієнта, все ж існує ризик того, що умови, які
запропонують розробники “City Card”, не влаштують дані заклади і
вони відмовляться співпрацювати [2]. В умовах виникнення такої
проблеми можна зробити акцент на туристичних об’єктах, музеях,
екскурсіях, різних подієвих заходах тощо.
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Незважаючи на значну кількість проблем практичного
запровадження сервісу для туристів “City Card” у містах чи на
певних територіях України, існують також і чималі перспективи.
Загалом “City Card” є дуже перспективною програмою, адже
вона поєднує значні переваги для самих туристів. Це і безкоштовні
сервіси (наприклад, відвідування музеїв); значні знижки у закладах
туристичної інфраструктури; зручність (путівник, зручні карти
міста, сукупність закладів в одній картці); інформативність (новини,
події, акції тощо) [13; 14]. Практичне запровадження сервісу “City
Card” в містах України дозволить підвищити рівень туристичного
інтересу до міста загалом. Це є додатковою рекламою не лише на
туристичному ринку України, але й за кордоном. Адже практично
кожен турист із туристично розвинених країн звик подорожувати за
туристичною карткою [14].
Запровадження “City Card” в межах міста дозволить
популяризувати туристичні об’єкти, підвищити їхню атрактивність.
До того ж, підвищення туристичного інтересу до даних об’єктів
сприятиме налагодженню системи більш якісного догляду за
туристичними пам’ятками, проведення необхідних реставраційних
робіт.
Ще однією перспективою є також розробка нового
турпродукту. З розвитком туристичної галузі міста слід відповідати
потребам туристів, адже головною їх рисою є безперервний процес
урізноманітнення. Розробка нових екскурсій, туристичних
маршрутів, створення нових подій (фестивалів, виставок, ярмарків),
унікальних туристичних атракцій сприятиме залученню більшої
кількості туристів не лише з Волині чи інших регіонів України, але
й, як мінімум, із сусідніх країн [5].
Перспективи розвитку також стосуються і закладів туристичної
інфраструктури. Зокрема, покращення якості надання послуг
закладами
обслуговування
туристів
та
підвищення
конкурентоспроможності туристичного продукту, покращення
матеріально-технічної бази транспортної системи міста.
Перспективи із запровадженням програми “City Card”
стосуються не лише об’єктів та іміджу міста, але й партнерів.
Перевагами співпраці з сервісом “City Card” для міста чи території
для потенційних партнерів є додаткова реклама і, як наслідок,
збільшення доходу та підвищення популярності серед туристів [14].
Зауважимо, що також можна виділити і перспективи розвитку й
вдосконалення самого туристичного сервісу “City Card”. Розробка
нових атракцій, включених у програму; постійні акції; визначення
нових цільових сегментів; розробка нових послуг для туристів;
індивідуальний підхід до кожного клієнта; оновлення інформації;
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проведення різноманітних рекламних заходів тощо, сприятиме
залученню більшої кількості потенційних та напрацюванню бази
постійних клієнтів [13; 14].
Висновки. Туристична програма “City Card” не є новинкою в
Україні і вже діє в найпопулярніших туристичних осередках країни,
а саме: у Києві, Львові, Одесі, Вінниці та на деяких курортах
Карпат, Чорного та Азовського морів. У Харкові даний сервіс на
стадії розробки.
Туристична галузь України розвивається досить швидкими
темпами та є перспективною у сфері запроваджень туристичних
інновацій. Розвитку туризму сприяють ряд природно-географічних,
історико-культурних та соціально-економічних факторів. Серед
природно-географічних передумов виділяються: сприятливе
економіко-географічне положення міста; насиченість природними
ресурсами, що сприяють розвитку туризму різних типів, а також
сприятливі для розвитку туризму природні умови території міста.
До історико-культурних передумов можна віднести насиченість
території великою кількістю історико-культурних пам’яток, у тому
числі і національного значення, а також велику кількість
різноманітних подієвих заходів (фестивалів, виставок, ярмарків
тощо), які приваблюють туристів не лише з України, але і з
зарубіжних країн. Серед соціально-економічних передумов
розвитку туризму можна виділити: сприятливу демографічну
ситуацію; низький рівень безробіття населення; експортні
можливості міст.
Велика увага у розвитку туристичної уваги приділяється
різного роду туристичним інноваціям, а також покращенню
туристичної інфраструктури. Україну та її туристичний потенціал
презентовано на різних міжнародних та національних заходах.
Величезна увага приділяється рекламі туристичного потенціалу.
Створено проморолики, розміщено біг-борди, розроблено низку
безкоштовних екскурсій тощо. Серед основних напрямків розвитку:
зміни в управлінському апараті, покращення якості туристичних
продукту та послуг, розбудова туристичної інфраструктури та
збільшення фінансування туристичної галузі міста.
Серед проблем запровадження програми “City Card” в Україні
виділяються: розмір міста; кількість пам’яток та об’єктів
туристичних відвідувань у порівнянні з розвиненими туристичними
центрами України; туристичні потоки міста, яскраво виражена їх
сезонність; недостатньо високий рівень розвитку та фінансування
туристичної сфери; відсутність маркетингових досліджень
туристичної галузі; ризик незацікавленості потенційних партнерів
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та ризик нерентабельності та непопулярності програми “City Card”
в межах міст та регіонів України. До перспектив запровадження
програми “City Card” у містах та регіонах України відносяться:
значні переваги безпосередньо для туристів; підвищення рівня
туристичного інтересу до міста загалом, у тому числі і за кордоном;
додаткова реклама міста; популяризація туристичних об’єктів,
підвищення їхньої атрактивності; сприятиме налагодженню
системи більш якісного догляду за туристичними пам’ятками,
проведення необхідних реставраційних робіт; розробка нового
турпродукту; ряд перспектив для партнерів у формі збільшення
числа відвідувань закладів туристичної інфраструктури.
Отже, впровадження туристичної програми “City Card”,
незважаючи на всі наявні проблеми, все одно є перспективним, і не
лише для самого міста, але й для туристів та партнерів даного
проекту.
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2.4. Театралізовані реконструкції історичних подій та
візуальний метод вивчення історії як інноваційні туристичні
атракції: авторський продукт ХКТЕІ
Коваль Л. М., Церклевич В. С., Ляшук К. П.
У
дослідженні
обґрунтовано
актуальність
та
продемонстровано
можливості
реалізації
інноваційної
туристичної атракції культурного туризму (“discovery tourism”) –
театралізованих реконструкцій історичних подій. Описано досвід
реалізації проекту співпраці закладу вищої освіти – Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту та музейної
установи – Державного історико-культурного заповідника
“Межибіж”. Продемонстровано можливості інтеграції туризму в
освітній процес шляхом застосування візуального методу у
викладанні історії економіки. Розкрито сутність понять
“візуальний поворот” та “візуальний метод”. Представлено
приклади використання засобів наочності (навчальна екскурсія,
вивчення музейних експозицій) у зарубіжній та вітчизняній
педагогічній практиці. Запропоновано авторську технологію
викладання історії економіки, наведено приклади методичних
напрацювань автора у розробці навчальних туристичних
маршрутів.
Питання європейської ідентичності українців, вирішення якого
останнім часом має переважно політичне забарвлення, спрямовує
до застосування культурологічного повороту як методу історичних
досліджень та привабливого представлення історичної минувшини.
За влучним твердженням автора “Брами Європи” Сергія Плохія:
“Європа є важливою частиною української історії, так само як і
Україна – європейської. Розташована на західному краю
Євразійського степу, Україна упродовж багатьох століть була
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брамою Європи… Кожна з імперій претендувала на землю та її
багатства, залишаючи свій відбиток на ландшафті та характері
населення, сприяючи формуванню особливої прикордонної
ідентичності та духу” [1]. З іншого боку, представлення історичного
шляху будь-якого народу, візуалізація його автентичності є
неможливою без вивчення мотивації, життєпису особистостей,
діяльність яких справляла визначальний вплив на перебіг
історичних подій. Третім аргументом на користь представленого у
статті туристичного продукту вважаємо стійкий інтерес туристів до
“контексту” історичного буття, що включає приватне життя, побут
тощо. Консолідованою з представленими аргументами є методика
“візуального повороту” як методу досліджень та візуалізації фактів і
подій [2-4].
З позиції категорій, якими оперує туризм як галузь економіки,
театралізовані реконструкції історичних подій перебувають у ніші
культурного туризму. За визначенням, культурний туризм
(“discovery tourism”) передбачає знайомство з культурноісторичною спадщиною різних країн і набуває дедалі більшої
популярності серед мандрівників-мешканців країн ЄС та США. За
оцінками Всесвітньої туристичної організації (ВТО), частка
культурного туризму до 2020 р. становитиме 25% від загальних
показників прибутку світового туризму. Витрати споживачів на
туристичні послуги складуть 1,6 млрд дол., що втричі перевищить
показники 2000 р., а щоденні витрати туристів зростуть до 5 млрд
дол. на день.
Охарактеризуємо туристичний потенціал Хмельницької
області. Тут зосереджено 256 пам’яток археології (11 національного
значення), 347 – архітектури та містобудування (232 національного
значення), 126 – мистецтва (одна національного значення), 2370 –
історії (4 національного значення), три пам’ятки науки і техніки
всесвітнього значення. В області 269 територій і об’єктів природнозаповідного фонду, в тому числі 8 пам’яток садово-паркового
мистецтва; тут розташований Національний природний парк
“Подільські Товтри”, Смотрицький каньйон. Розвиток туризму є
другою з чотирьох заявлених стратегічних цілей економічного
розвитку області до 2020 року. Навіть лаконічно наведена
інформація засвідчує наявність потужної бази для розвитку різних
видів
туризму
–
культурного,
сакрального,
подієвого
(фестивального), гастрономічного, що виразно відображено у
бренді області, представленому у січні 2017 року.
Сьогодні в Україні розвиток цієї важливої галузі економіки,
яка, за розрахунками фахівців, лише у вигляді податків могла б
щороку приносити в державну скарбницю до 4 млрд дол. США,
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недостатній. Причинами такого становища традиційно називають
складну соціально-економічну ситуацію в державі, тоді як, на нашу
думку, головними є неврегульованість механізмів стимулювання
туристичної індустрії, відсутність ефективної стратегії розвитку як
на національному, так і на регіональному рівнях, а головне – брак
креативних ідей та привабливих форматів розвитку туризму,
розробки туристичних продуктів та їх комерціалізації.
Разом з тим, у Хмельницькій області розвиток туристичної
галузі проголошений як один із чотирьох стратегічних напрямів її
довгострокового розвитку. Для демонстрації нових форматів
культурного туризму пропонуємо лаконічний опис досвіду
реалізації інноваційної туристичної атракції – реалізації проекту
театралізованих реконструкцій історичних подій.
Опис проекту “Візуалізація історичних епох та театралізовані
реконструкції історичних подій як інноваційний туристичний
продукт: можливості реалізації на Хмельниччині”
Оперуючи поняттями “туристичний продукт”, “просування
туристичного продукту”, розуміємо туристичний продукт як
попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який
поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або
пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого
входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші
туристичні послуги, не пов’язані з перевезенням і розміщенням
(послуги з організації відвідувань об’єктів культури, відпочинку та
розваг, реалізації сувенірної продукції тощо) [5].
Просування туристичного продукту – комплекс заходів,
спрямованих на створення та підготовку до реалізації туристичного
продукту чи туристичних послуг (організація рекламноознайомлювальних подорожей, участь у спеціалізованих виставках,
ярмарках, видання каталогів, буклетів тощо).
Головна мета проекту “Візуалізація історичних епох та
театралізовані реконструкції історичних подій як інноваційний
туристичний продукт: можливості реалізації на Хмельниччині” у
соціально-культурологічному вимірі – це формування покоління
національно свідомого українства шляхом усвідомленого
сприйняття учнівською та студентською молоддю сутності
історичних подій, осягнення духу і цінностей епох через призму
життя особистостей, які творили історію Хмельницького регіону; в
економічному вимірі – доведення того факту, що внутрішній туризм
виконує не лише місію патріотичного виховання та усвідомлення
історії “малої батьківщини”, але й, за умови креативного та якісного
163

подання, може виступати як оригінальний туристичний продукт.
Пропонований туристичний продукт має три базових
компоненти:
1) театралізоване відтворення подій з життєписів реальних
особистостей – творців історії регіону та світової історії у локації
автентичних замків і палаців;
2) тематичні театралізовані екскурсії містами;
3) представлення можливостей модерного застосування
візуального методу у викладанні різних дисциплін (історії України,
всесвітньої історії, історії економіки, історії української культури
тощо) для різновікових категорій учнів та студентів.
Початком діяльності студії історичних реконструкцій
“Хмельниччина
мистецько-історична”
Хмельницького
кооперативного торговельно-економічного інституту (далі –
ХКТЕІ) є 2013 рік [6-10]. Саме тоді, з метою усвідомленого
сприйняття студентством сутності історичних подій, було здійснено
перші, цілком успішні спроби відтворення історій, пов’язаних із
фундацією
та
розвитком
палацово-паркових
ансамблів
Хмельниччини.
Визнання у широких наукових, мистецьких колах, у середовищі
туристичного бізнесу Хмельницької області студія здобула після
представлення театралізованих імпрез на регіональних туристичних
форумах, міжнародних та всеукраїнських конференціях музейників.
Відзначаючи наукову та історичну достовірність представлених
історій, глядачі-експерти особливо акцентують на високому
мистецькому рівні виконання. Унікальності проекту додає той факт,
що акторами виступають не професіонали цієї галузі, а креативні
студенти ХКТЕІ – майбутні підприємці, менеджери, юристи,
фінансисти, маркетологи, ресторатори, комп’ютерні інженери.

На фото: студенти ХКТЕІ – учасники імпрези “Історії кохання
фундаторів маєтків Хмельниччини” на Міжнародній конференції з
нагоди відкриття туристичного сезону у Кам’янці-Подільському
(квітень 2014 р., Кам’янець-Подільська міська рада)
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На фото: образи героїв із циклу “Шляхетна краса подільських
палаців: історії Жінок, які надихали” відтворюють учасники студії
історичних реконструкцій ХКТЕІ (Історико-культурний заповідник
“Самчики” Старокостянтинівського району Хмельницької області;
Міжнародна конференція “Маєтки України”, 25 вересня 2015 р.)
Висвітлимо одну зі змістових ліній реалізації проекту, що
втілюється спільними зусиллями авторів – науково-педагогічних
працівників
Хмельницького
кооперативного
торговельноекономічного інституту та групою наукових співробітників
Державного історико-культурного заповідника (далі – ДІКЗ)
“Межибіж” [11; 12; 13]. Розпочнемо виклад змісту дослідницької
роботи кількома ліричними тезами, які не відповідають науковій
стилістиці, втім, цілком відображають емоційне сприйняття
Меджибізької фортеці і є частиною промоції проекту. “Є на світі
місця, наділені магічною здатністю огортати аурою краси,
шляхетності, натхнення усіх, хто сюди потрапляє. Тут панує
атмосфера довіри та дружби, незбагненних таємниць та яскравих
історичних відкриттів. Тут час то прискорюється, то – наче
зупиняється. Тут могутність тисячолітньої твердині відтінена
красою квітучої вишні так само, як дзвін мечів мужніх лицарів –
красою шляхетної Панни, що надихає їх на подвиги... Це все – про
Меджибіж – місце, де перехрещуються культури і народи, гомін
торгових шляхів і переможні сурми військових походів. Тут важко
розмежувати реальність і легенди, цивілізаційні виклики і цінності
різних епох”…
Саме у ДІКЗ “Межибіж” під час відкриття туристичного сезону
2016 року відбулося прем’єрне представлення студією ХКТЕІ
“Хмельниччина мистецько-історична” авторського туристичного
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продукту: театралізованих реконструкцій за загальною назвою
“Історії кохання Меджибізької фортеці”. Зауважимо, що
реалізований проект має суттєві відмінності від фестивалів,
зведених до реконструкцій різних військових подій (лицарських
боїв, тематичних міліарних фестивалів, відтворення військових
подій доби УНР, реконструкція бою під Крутами тощо). Історичні
реконструкції, реалізовані студією ХКТЕІ, – це камерний захід, усі
історії
персоніфіковані;
події,
представлені
туристичній
громадськості у вигляді міні-вистав, мають у основі реальні, творчо
проінтерпретовані історичні події з життєписів відомих
особистостей. Вживаючи термін “історична реконструкція”, ми
виходили з тлумачення прийнятих значень цієї дефініції як руху, що
ставить перед собою наукові цілі й використовує метод рольової
гри і наукового експерименту для вирішення проблем, більш
глибокого вивчення досліджуваного питання. Ми врахували також
той факт, що історична реконструкція – це сучасний вид
креативного дозвілля, який здобув поширення в колі людей, що
захоплюються історією, романтичним духом середньовіччя й
мистецтвом.
Таким чином, дослідницька робота з історичними джерелами:
результатами археологічних розкопок, вивчення епістолярних
творів, співставлення історичного фактажу зі спогадами сучасників,
дозволили відтворити три історії кохання, пов’язаних із
Меджибізькою фортецею. Герої двох із них – відомі історичні
постаті: герой Польщі, борець за незалежність США, генерал
Тадеуш Костюшко (XVІІІ ст.), велика княгиня Ольга Олександрівна
Романова, сестра останнього імператора Російської імперії
Миколи ІІ (ХІХ-ХХ ст.); третя історія, означена як “історія
меджибізьких Ромео і Джульєтти”, є насправді унікальною, адже
відтворена виключно за результатами археологічних досліджень і
критико-аналітичного мислення вчених-археологів.

На фото – учасники імпрези та рекламні біл-борди, виготовлені до
початку туристичного сезону
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При створенні “Історій кохання Меджибізької фортеці” було
використано низку підходів з методології історичної науки:
− аналіз артефактів матеріальної культури (археологічні
знахідки) – “Меджибізькі Ромео і Джульєтта”. При здійсненні
реконструкцій дослідники виходили також із позиції ціннісного
пізнання, що простежується в текстовій, змістовій канві кожної з
історій, зокрема, усталених для кожної епохи ідеалу лицарського
служіння Дамі (“La Belle Dame sans Merci”);
− аналіз та інтерпретація епістолярних творів (реконструкція
розвитку стосунків героїв упродовж року на основі аналізу листів
генерала Тадеуша Костюшка меджибізькій шляхтянці Теклі
Журовській);
− метод перехресного аналізу історичних фактів, а також
метод виявлення і використання свідчень учасників і очевидців
подій, що використовувався при хронологічному відтворенні
розвитку стосунків Великої Княгині Ольги Олександрівни
Романової та полковника Ніколая Куліковського.
Реалістичності історичних реконструкцій сприяє і той факт, що
“сценою” для їх проведення слугують локації, які п’ятсот, двісті,
сто років тому були безпосереднім місцем відтворюваних
історичних подій: двір фортеці й Лицарська вежа – в історії
“Меджибізьких Ромео і Джульєтти”, руїни костелу Святої Трійці в
історії Тадеуша Костюшка і Теклі Журовської, барбакан фортеці й
“Ольжина” вежа, “Княжа опочивальня” – в історії Ольги Романової
та Ніколая Куліковського [14; 15].
Станом на 2018 рік імпрези є обов’язковим елементом
туристичних фестів і фестивалів, що відбуваються у ДІКЗ
“Межибіж” під час відкриття і закриття туристичного сезону,
“Гарбузової ночі”, “Ночі у музеї”, міжнародних музейних форумів,
це – авторський, оригінальний туристичний продукт, високий
рівень якого відзначений Міністерством молоді і спорту України як
одна зі “100 кращих практик роботи з молоддю в Україні за
підсумками 2017року”.
“Візуальний метод у викладанні історичних наук” – інноваційна
педагогічна методика – мотиватор застосування туристичноекскурсійного методу в освітньому процесі
Продовжуючи питання перспектив розвитку регіонального
туризму та створення нових туристичних продуктів, звернемося до
вивчення можливостей екскурсійного методу в освітньому процесі.
Принцип наочності у навчанні сформулював та обґрунтував ще у
XVII ст. Я. А. Коменський, пояснюючи його так: “…усе, що тільки
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можна уявляти для сприйняття почуттями, а саме: видиме – для
сприйняття зором, те, що почуте, – слухом, запахи – нюхом, те, що
смакує, –смаком, доступне дотику – шляхом дотику. Якщо будь-які
предмети одразу можна сприйняти декількома почуттями, нехай
вони одразу сприймаються декількома почуттями” [17]. З того часу
застосування принципу наочності завжди перебувало в полі зору
викладачів і науковців. Знаменитий мистецтвознавець Ернст
Гомбріх – один з перших, хто відзначив очевидність візуальності.
“Ми живемо у наглядному часі. Нас закидають картинками від
ранку і до ночі. Відкриваючи газету за сніданком, ми бачимо
фотографії чоловіків і жінок у новинах, піднімаємо очі від газети і
знаходимо малюнок на упаковці вівсяної каші …”.
Таким чином візуальний метод є одним із найбільш
затребуваних у соціології, соціальній антропології, соціології
культури тощо. У вітчизняній дидактиці традиція використання
візуальних джерел нетривала, оскільки академічна наука
залишається достатньо консервативною й орієнтується переважно
на писемні джерела. Разом із тим, доведений вченими факт
візуального сприйняття близько 82% інформації із зовнішнього
світу вимагає від сучасної вищої школи відходити від стандартів
надання освітніх послуг за схемою: викладач – аудиторія,
розширюючи при цьому можливі рамки усвідомленого пізнання
дійсності.
У своєму дослідженні ми зупинимося на такому форматі
використання візуального методу, як екскурсія, що включає
дослідження музейних експозицій, спрямована на ознайомлення зі
збереженою архітектонікою міст і в сукупності відображає сутнісні
ознаки господарського, соціально-економічного розвитку окремо
взятого періоду.
Педагогічним завданням екскурсії є її побудова на основі
максимальної активності і самостійної розумової діяльності
екскурсантів, формування у них навичок самостійного
спостереження й аналізу візуальної інформації та зорових вражень
(досягнення освітньо-виховної функції). Зауважимо, що в країнах
ЄС використання засобів наочності відіграє важливу роль у процесі
навчання. Так, у шкільній історичній освіті в Ірландії на другому
рівні національної системи освіти учні 12-15 років знайомляться з
тим, як відбувається конструювання історичних знань за допомогою
археології, джерелознавства, мистецтва; при цьому сам процес
навчання базується на вивченні містобудівних, фортифікаційних,
сакральних архітектурних пам’яток і творів мистецтва. Широкий
арсенал методів використання засобів наочності накопичений у
французьких педагогів. Деякі із французьких підручників з історії
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для учнів середніх класів – яскравий приклад співвідношення
тексту та ілюстративного матеріалу на користь останнього.
Короткий текст, що займає 1/3 частину навчальної площі,
спрямовує учня до аналітичного вивчення ілюстрацій, документів
та інших компонентів підручника.
Оригінально перебудовують роботу учнів з речовими
пам’ятками педагоги Шотландії, які в процесі навчання активно
використовують екскурсії до музеїв. Зокрема, у Національному
музеї Шотландії в Единбурзі до кожної тематичної екскурсії
школярів розроблена серія завдань для огляду-опрацювання
відповідної експозиції. Завдання диференційовані за рівнями
складності і можуть бути запропоновані в різних комбінаціях
різним за рівнем навченості учням.
Після проведення екскурсії школярі виконують різноманітні
завдання: визначають терміни, відповідають на проблемні
запитання, роблять замальовки з натури. (Наприклад: уяви, що ти
дружина багатого бюргера, яка збирається запросити до себе в
будинок купців з Голландії. Твоя родина дуже пишається своїм
добробутом і намагається вразити гостей облаштованістю оселі.
Обійди експозицію й вибери п’ять предметів для свого будинку, що
допоможуть виконати задачу. Намалюй ці речі: прикраси зі срібла,
скла, заморські сувеніри тощо). Такий підхід стимулює молодь до
туристичних подорожей як способу відкриття і розуміння світу,
формує критичне мислення та дозволяє поєднувати освітній процес
і дозвілля [18].
Продемонструємо реальні приклади реалізації туристичних
екскурсій в освітньому процесі та можливостей використання
візуального методу у розрізі вивчення окремих тем з історії
економіки (на прикладі регіонального контексту економічного
розвитку суспільства).
Зокрема, тема “Господарство первісного суспільства та його
еволюція на етапі ранніх цивілізацій” передбачає відвідання
експозицій Кам’янець-Подільського державного історичного
музею-заповідника “Старожитності Поділля”. У залах музею
представлено понад тисячу експонатів з історії прадавніх племен,
що населяли Поділля, відображені їх побут, військова справа,
вірування населення Середнього Подністров’я з найдавніших часів
до хрещення слов’ян. В експозиції відтворено житло прадавньої
людини, реконструйовано знаряддя праці та побутові речі в
умовному їх використанні. У внутрішньому дворі увагу
привертають унікальні кам’яні ідоли, які використовувалися в
поганських обрядах до прийняття християнства на Русі.
Альтернативний варіант візуалізацій до теми – відвідання
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Городоцького районного краєзнавчого музею (одинадцять
експозицій). У залі археології відвідувачі мають змогу
ознайомитися з колекцією археологічних знахідок, розкопаних на
теренах Городоччини. Унікальними є знахідки кам’яного віку,
трипільської культури, Скіфських курганів, слов’янських поселень,
древньоруських городищ. Одну із зал музею стилізовано під
печерне житло первісної людини.
Вивчення теми “Особливості господарського розвитку періоду
формування світових цивілізацій (VІІІ ст. до н.е. - V ст. н.е.)”
передбачає кілька альтернативних варіантів: відвідання музею
археології у Кам’янці-Подільському, експозицій Хмельницького
краєзнавчого музею або археологічної експозиції (відділів
“Гончарство”, “Ковальство”, “Ткацтво”) історичного музею у
Державному історико-культурному заповіднику “Межибіж”.
Складнішим є підхід, коли метод візуалізації застосовується не
щодо тематичної експозиції, а при вивченні набагато складніших
структур, таких як місто (відображення суттєвих рис соціальноекономічного розвитку в об’єктах архітектури, міській забудові).
Таким чином, вивчення теми “Господарство суспільств
європейської цивілізації у добу Середньовіччя (VІ – п. п. ХV ст.)”
доповнюється
авторською
екскурсією
“Архітектоніка
середньовічного міста як відображення соціально-економічного
життя суспільства” (м. Кам’янець-Подільський). Орієнтований план
екскурсії передбачає відвідання таких історичних архітектурних
об’єктів:
1) митниці (руська, польська, часів Російської імперії);
2) території руської, польської, вірменської, єврейської громад;
3) візуальні результати діяльності цехів: у т. ч. — будівництво
оборонних споруд, утримання військової залоги (Кушнірська,
Гончарська, Різницька, Кравецька башти), будівництво храмів;
4) огляд кафедрального собору Св. Петра і Павла,
тринітарського, домініканського костелів та аналіз господарської
діяльності монастирів, орденів, оцінка місця церкви в структурі
середньовічної держави;
5) огляд ринків (вірменського, польського), відвідання
будинку вірменського єпископа, колишнього вірменського
торгового дому та вірменських торгових складів;
6) міська ратуша: відвідання експозицій Кам’янецьПодільського державного історичного музею-заповідника: “Історія
грошового обігу на Поділлі” (представлені нумізматичні колекції,
що висвітлюють історію грошового обігу на території Поділля від
епохи бронзи до наших днів: грецькі та римські монети, починаючи
з V ст. до н.е., грошові знаки Російської імперії ХVІІІ-ХІХ століть;
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гроші, друковані в Кам’янці-Подільському за часів Директорії
УНР); “Історія Магдебурзького права на Поділлі” (розповідає про
самоврядування в місті; відновлено інтер’єр зали засідань
магістрату міста); “Середньовічний Суд” – представлено
експозицію, що розповідає про “темні” сторони розправи над
в’язнями та основні злочини (в тому числі – економічного
характеру), найбільш поширені у Середньовіччі;
7) огляд місцевості “Карвасари” (передмістя, зупинка для
караван-сараїв). Візуальне підтвердження переваг торгівлі для
транзитних міст;
8) панорама фортеці (Кушнірська, Гончарська, Різницька,
Кравецька вежі тощо);
9) кав’ярня “У Поліцмейстера” (сучасний ресторанний закладмузей
в
історичному
будинку
Кам’янець-Подільського
поліцмейстера).
Альтернативним варіантом навчальної екскурсійної подорожі є
авторська екскурсія: “Княжі гнізда: Старокостянтинів – Ізяслав –
Остріг.
Традиції
державності,
господарювання,
освіти,
книгодрукування”.
Для оптимізації викладу теми “Формування передумов
ринкової економіки в Європі”, у розрізі питання: “Економічний
розвиток українських земель на рубежі пізнього Середньовіччя та
Нового часу” розроблено авторські екскурсії: “Городок – Сатанів:
“Маленька Варшава” та взірцеве Середньовіччя”; “Зіньків /
Меджибіж: на перехресті народів, культур, релігій” (економічні
аспекти розвитку територій).
Тема “Розвиток ринкового господарства в період становлення
національних держав (др. пол. ХVІІІ – п. п. ХІХ ст.)” у розрізі
питання “Економічний розвиток українських земель у складі
Австро-Угорської імперії” представлена авторською екскурсійною
подорожжю “Імперська Галичина: Жовква, Крехів, Львів
імператора Франца-Йосифа”. Розроблені і альтернативні авторські
екскурсії містечками і маєтками Хмельниччини: “Палаци і садиби:
розкішні Самчики, велична Новоселиця, шляхетна Ілляшівка”;
“Палаци і садиби: шляхетна Дунаєвеччина (Маліївці, Великий
Жванчик, Голозубинці, Миньковецька держава Ігнатія Сцібора
Маркоцького)”; “Залишки минулої величі: розкішні Антоніни”;
“Чорний Острів: знаменні дні маленького містечка”.
У розрізі теми “Особливості розвитку ринкового господарства
та основні напрямки економічної думки в Україні (др. пол. ХІХ –
поч. ХХ ст.) Економічний розвиток українських земель у складі
Російської імперії” розроблено авторську пішохідну екскурсію
“Проскурів торговий, гостинний, дворянський: економіка
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провінційного міста Російської імперії” (візуально представлено
економічні аспекти розвитку Проскурова-Хмельницького на рубежі
ХІХ-ХХ ст.). Орієнтовний план екскурсії включає розгляд
наступних питань та відвідання історичних об’єктів:
1) особливості співжиття єврейської, польської, української
громад Проскурова. Огляд сакральних споруд (Велика (хоральна)
синагога, збережена реміснича синагога у Пекарському провулку,
церква Різдва Богородиці (найстаріша кам’яна будівля міста);
2) початок вул. Проскурівської (Олександрівської). Історії
прибуткових будинків;
3) виробництво газованих напоїв — цех Соломона Барака;
4) гастроном торговельної мережі Журавльових та французька
кондитерська Франсуа;
5) “Елефант” – найстаріший ресторан міста;
6) перші готелі ХІХ ст. – “Сільва”, “Бель-В’ю”,
“Петербурзький”, “Венеція”, “Континенталь”;
7) сфера розваг: ілюзіони (кінотеатри) “Модерн”, “Оаза”;
перший театр;
8) виробництва: чавуноливарний завод Ашкіназі; солодовий
завод і меблева фабрика Шильмана, пивоварний завод Кляве;
цегельно-кафельний завод Гальперіна;
9) будівлі Південно-Російського банку, казначейства;
10) історичний ресторан “Ресторація Шпігеля” (в автентичному
особняку найвідомішого єврейського нотаріуса Проскурова ХІХ ст.
Ісаака Шпігеля).
У межах екскурсії – відвідання експозицій Хмельницького
обласного краєзнавчого музею: “Проскурів – романтика
старовини”, що відтворює інтер’єри помешкань різних верств
населення Проскурова (нині – Хмельницького) у ХІХ – на поч. ХХ
ст. Експозиція насичена предметами побуту – меблями, посудом,
витворами мистецтв, світлинами мешканців та видів міста.
Виставка “Традиції, побут та одяг сільського населення краю кінця
XIX – поч. XX ст.” представляє відтворений куточок української
оселі. В експозиції представлені такі експонати, як посуд, рушники,
одяг, у тому числі весільний, предмети вжитку та знаряддя праці
того часу тощо.
Хмельницький музей-студія фотомистецтва представляє
постійно діючу експозицію “Старе – нове місто”. На фотографіях
зображені визначні місця Хмельницького, будинки, вулиці та міські
пейзажі. Чорно-білі фотографії представляють минуле міста,
кольорові, на противагу – сьогодення. Всі світлини є
оригінальними, виконані в різний період (кінець ХІХ – перша
половина ХХ століття) та різних розмірів. Їх перегляд дає унікальну
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можливість подорожі у часі: побачити різні верстви населення
(робітники, ремісники, прості селяни, купці, військовослужбовці,
інтелігенція та дворянство), роздивитися цікаві типажі, характерні
для свого часу костюми, зачіски, прикраси.
Тема “Економічний розвиток України в умовах радянської
економічної системи та його трактування в економічній думці”
представлена авторською екскурсією, що має на меті візуальнозмістове протиставлення різних аспектів радянського періоду:
“Радянська доба: два виміри соціально-економічної реальності”. У
межах екскурсії передбачене відвідання Музею жертв Голодомору в
Державному історико-культурному заповіднику “Межибіж”
(цілісна
художньо-просторова
композиція
із
розділами
“Колективізація”, “Депортація”, “Чорні дошки”, “Закон п’яти
колосків”, “Голодомор”, “Молитва за Україну”) та обласного
літературно-меморіального музею Миколи Островського у
м. Шепетівка (музейний проект “Як гартувалася сталь: територія
міфів та реалій” – включає наступні етапи: літературна подорож
“Містом Павки Корчагіна”; другий етап – “Микола Островський під
грифом "цілком таємно"” (по експозиції). Компетентісний підхід,
що став базисом підготовки фахівця нового покоління, вимагає
переосмислення традиційних тактик вишівської освіти. Візуальні
методи
стають
актуальною
необхідністю
викладання
фундаментальних економічних дисциплін, зокрема “Історії
економіки та економічної думки”.
Упровадження означеного методу дозволяє викладачеві
варіювати параметри аналізу візуальних об’єктів у залежності від
напряму підготовки фахівця (фінансист це чи товарознавець,
фахівець готельно-ресторанної справи чи маркетолог), вимагає
творчого, міжпредметного підходу, урізноманітнення форм
навчальної діяльності у вищій школі, що знаходить вираз у
застосуванні технології “вивчення подій соціально-економічного
розвитку суспільства в умовах, наближених до історичної
реальності”.
Висновки. ХХІ століття – це час інновацій, що охоплюють усі
сфери життя людства. Відбуваються структурні зміни економіки,
яку дедалі частіше називають “сервісною”. Традиційне розуміння
туризму як “мандрів, відвідин і огляду” втрачає свою
привабливість, що відображається в економічних показниках.
Натомість зростає інтерес до “живого” туризму, “живої історії”, що
демонструється формуванням туристичних програм на основі
фестивалів, івентів, інноваційних туристичних атракцій. Саме в
контексті
означених
трендів
було
реалізовано
проект
театралізованих історичних реконструкцій, анотований опис
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досвіду реалізації якого представлено у статті.
Іншим трендом є інтеграція розрізнених раніше галузей,
технологій, сфер діяльності, що виразно представлено у змісті
сучасної освіти, коли домінуючим стає міждисциплінарний підхід.
Візуальні методи стають актуальною необхідністю викладання
багатьох дисциплін, у т. ч. фундаментальних. Використання
візуального методу, використання можливостей навчального
туризму стає особливо доречним при формуванні таких
компетенцій як: “здатність до формування світогляду щодо
розвитку людського буття, суспільства і природи, духовної
культури; здатність розглядати суспільні явища в розвитку і
конкретних історичних умовах; позитивне ставлення до несхожості
інших культур; здатність діяти з позицій соціальної
відповідальності”. Упровадження означеного методу дозволяє
викладачеві варіювати параметри аналізу візуальних об’єктів у
залежності від напряму підготовки фахівця (фінансист це чи
маркетолог, фахівець готельно-ресторанної справи чи правник),
вимагає творчого, міждисциплінарного підходу, що знаходить вираз
у застосуванні технології “вивчення подій соціально-економічного
розвитку суспільства в умовах, наближених до історичної
реальності”.
Маємо сміливість вважати, що реалізація представленого
туристично-культурного проекту, інноваційної педагогічної
технології є реальним втіленням месиджу, який український
дипломат Олександр Щерба сформулював у статті “Нація в дорозі”,
викладеній на сторінках віденського “Metropole”: “Україна – одна з
найбільших європейських націй, яка лише нещодавно повернулася
на карту Європи – і все ще лишається свого роду "Terra Incognita"
для багатьох. Україна може запропонувати нині набагато більше,
ніж колись – насамперед економічно та культурно” [19].
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2.5. Концепція серйозного дозвілля і туризм спеціального
інтересу, або як виникають і розвиваються інноваційні види
туризму
Лозинський Р. М., Кушнір Л. П.
Туризм спеціального інтересу – це інноваційний вид
туристичних послуг, що пов’язаний з наданням індивідуального
дозвілля та рекреаційної програми, обумовлених конкретним
вираженим інтересом окремих осіб та груп. Стрімкий розвиток
цього виду туризму в останні десятиліття пов’язаний із
зростанням у повсякденному житті людей важливості т. зв.
“серйозного дозвілля”. У трактуванні Р. А. Стеббінса серйозне
дозвілля – це постійні заняття любителя чи волонтера, які
захоплюють людину численними можливостями і властивою їм
комплексністю. Ці постійні заняття у межах серйозного дозвілля
передбачають різноманітні подорожі. Туризм спеціального
інтересу водночас є одним з видів т. зв. “нішевого туризму”. За
матеріалами
провідних
інтернет-сайтів
подорожей
Frommer’s.com і Responsible Travel встановлено, що в останні роки
найпопулярнішими є тури спеціального інтересу, в основі яких є
індивідуальний інтерес мандрівників до таких тем: фотографія,
кулінарія та їжа, йога, орнітологія, волонтерство, піші і
велоподорожі й ін. У Європі країнами, що найактивніше
розвивають туризм спеціального інтересу, є Іспанія, Німеччина,
Польща, Швеція. Концепція туризму спеціального інтересу зазнає в
останні роки змін у напрямку звуження її змісту та обсягу в
контексті розвитку концепцій MICE-туризму і SAVE-туризму.
Щороку в сучасному світі з’являється велика кількість нових
інноваційних туристичних продуктів, виникають оригінальні види
туризму, орієнтовані на найрізноманітніші сегменти туристів.
Зростає популярність видів туризму, орієнтованих на доволі вузькі
сегменти туристів, в тому числі туризму спеціального інтересу
(special interest tourism, SIT). Цей вид туризму в світі є добре
відомим уже десятки років, натомість в Україні про нього майже не
знають, попри те, що в державі є туристичні ресурси, на основі яких
його можна розвивати.
Проблематика появи і розвитку нових видів туризму, таких як
туризм спеціального інтересу, є важливою складовою сучасних
туризмознавчих досліджень. Адже фахівці з туризму в різних
країнах шукають відповідей на питання: “Які сучасні тренди в
поведінці туриста?”, “Як змінюються туристичні потреби людей?”,
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“Що спричиняє появу нових видів туризму?”, “Які з нових видів
туризму є перспективними для довготривалого розвитку?” тощо. У
пошуку відповідей значну допомогу їм надають фахівці з суміжних
наук, зокрема економісти, психологи та соціологи, які пропонують
нові оригінальні теорії та концепції споживчої поведінки. Метою
цього дослідження є показати на прикладі туризму спеціального
інтересу, як виникають і розвиваються нові інноваційні види
туризму.
Концепція “серйозного дозвілля”
Наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. для розвитку теорії
туризму важливу роль відіграла соціологічна концепція “серйозного
дозвілля” (serious leisure), яку розробив відомий канадський
соціолог Роберт А. Стеббінс (нар. 1938 р.), професор Університету
Калгарі (Канада), член Всесвітньої асоціації дослідників дозвілля.
Перші його концептуальні розробки з цього питання з’явилися ще
на початку 1980-х років [1]. Усього ж із проблематики серйозного
дозвілля Р. А. Стеббінс опублікував десятки статей та декілька
монографій [2-5].
Канадський науковець проаналізував зміну поведінки
споживачів внаслідок поступового зростання в індустріально
розвинених країнах у людей вільного часу (відповідно – часу на
дозвілля). Зумовлено це було, з однієї сторони, вивільненням часу в
людей унаслідок автоматизації чи роботизації, з іншої, – свідомим
вибором на користь безробіття, неповної зайнятості чи завчасного
виходу на пенсію. Р. А. Стеббінс виділив окремо “звичайне
дозвілля” і “серйозне дозвілля” людей. Звичайне дозвілля – це
відпочинок без певних складних цілей. Серйозне дозвілля в
трактуванні Р. А. Стеббінса – це постійні заняття любителя чи
волонтера, які захоплюють людину численними можливостями і
властивою їм комплексністю [3].
Любителів різного роду занять він поділив на аматорівлюбителів (amateur) та любителів хобі (hobbyist). Перші займаються
певною діяльністю, в якій є також і професіонали. Аматорилюбителі пов’язані зі сферою мистецтва, науки, спорту, дозвілля.
Любителів хобі (hobbyist) Р. А. Стеббінс поділив на п’ять базових
категорій: колекціонери; “умілі руки”; учасники самодіяльності;
учасники спортивних заходів; любителі різних галузей мистецтва.
Деякі хобі з часом перетворюються у професії, відповідно, любителі
hobbyists стають любителями amateurs.
Займаючись серйозним дозвіллям, людина набуває спеціальних
навичок, знань, навчається чогось, навіть реалізовує певну кар’єру
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поза роботою (т. зв. “дозвіллєві кар’єри”). Серйозне дозвілля
передбачає певні зусилля, переживання важливих моментів,
досягнення цілей. Воно має чимало переваг, духовних і
матеріальних.
Це
самореалізація,
духовне
зростання,
самовираження, відродження або оновлення особистості, відчуття
досягнення, підвищення самооцінки, участь у соціальній взаємодії і
почуття приналежності до спільноти, а також просто виготовлення
виробів тривалого користування (наприклад, живопис, наукова
стаття, предмет інтер’єру). Серйозне дозвілля є елементом
ідентифікації людини, може стати способом життя, центральним
життєвим інтересом, особливо, коли робота і сім’я не приносять
належного задоволення.
Концепція серйозного дозвілля дозволяє пояснити низку
сучасних тенденцій у розвитку туризму, зокрема появу і розвиток
нових його видів і особливо – т. зв. “туризму спеціального
інтересу”. Поняття “особливий інтерес” (special interest), яке є у
назві виду туризму, – це зацікавленість людини у період дозвілля
певною темою, заняттям. Ця зацікавленість може перерости у хобі
(hobby – захоплення), в аматорську діяльність (в мистецтві, науці,
спорті) або у волонтерство – добровільне надання допомоги, не
пов’язане з роботою або військовою повинністю. Розвиток у
людини особливого інтересу до певної теми чи заняття породжує
потребу в подорожах, пов’язаних з цим інтересом. Унаслідок цього,
наприклад: аматор, що цікавиться археологією, влаштовується
волонтером для участі в археологічних експедиціях; людина, що
захоплена творчістю В. Шекспіра, намагається відвідати місця,
пов’язані з його життям або з його творами; любитель йоги
подорожує світом у пошуку найкращих учителів та однодумців.
Туризм спеціального інтересу: зміст поняття
В англомовній іноземній науковій літературі, розпочинаючи з
80-х років ХХ ст. і до сьогодення, у провідних журналах з туризму
(Anatolia: International Journal of Tourism and Hospitality Research,
Tourism Management, Tourism Marketing and Management Issues й
ін.) опубліковано десятки статей, присвячених проблематиці special
interest tourism, виду туризму, який на українську мову
перекладається як “туризм спеціального інтересу” (або у множині –
“туризм спеціальних інтересів”), хоча можливим є переклад як
“туризм особливого інтересу” чи “туризм індивідуального
інтересу”. Найвідомішими є публікації таких авторів: Б. Бразертон і
Б. Хімметоглу (B. Brotherton і B. Himmetoglu), Р. Дерет (R. Derrett),
М. Холл і Б. Вайлер (M. Hall, і B. Weiler), С. Рід (S. Read), Дж.
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Сворбрук і С. Хорнер (J. Swarbrook і S. Horner), Б. Трауер (B.
Trauer). У їх працях визначено сутність туризму спеціального
інтересу, його генезис та розвиток концепції SIT. Проблематика
туризму спеціального інтересу в українській туризмознавчій
літературі не представлена. Чимало статей є про “спеціалізований
туризм”, але цей термін в україномовній літературі швидше є
аналогом терміна “нішевий туризм” (niche tourism) в іноземних
публікаціях. Тому для розвитку в Україні туризму спеціального
інтересу є потреба у введенні цього поняття в науковий обіг у
вітчизняній туризмознавчій літературі та встановленні його змісту.
До
ранніх
випадків
концептуального
виділення
спеціалізованого туризму в англомовній літературі відноситься
стаття, автором якої є С. Рід, що має назву “Провідна сила у
зростанні туризму в наступному десятилітті: подорож спеціального
інтересу”, яка з’явилася ще у 1980 р. У ній автор уперше виділив
окремий різновид турів – “подорож спеціального інтересу” (special
interest travel). До цього виду туристичних мандрівок він відніс
переміщення туристів до “специфічних регіонів чи дестинацій
особливого інтересу” (movement within a specific region or destination
of particular interest). Відповідно, туризмом спеціального інтересу
С. Рід назвав провідні напрями туризму (mainstream tourism), що
пов’язані з специфічними галузями й невеликими обсягами [6].
Потрібно також зазначити, що поняття, близькі до special interest
tourism, використовувалися у науковій літературі й раніше, до появи
статті С. Ріда, адже спеціалізовані тури в пропозиції туристичних
фірм з’явилися значно раніше, ніж науковці обґрунтували
концепцію SIT. Проте саме цей автор уперше теоретично
обґрунтував необхідність виділення нового виду туризму, заклав
основи концепції.
У 1980-1990-х роках туризм спеціального інтересу став
своєрідним феноменом у розвитку світової туристичної галузі.
Кількість спеціалізованих туристичних подорожей стрімко зросла,
так само як і кількість наукових статей, монографій і посібників,
присвячених цьому виду туризму. З’явилося також чимало нових
визначень та уточнень поняття SIT.
Зокрема, в 1992 р. у книзі “Туризм спеціального інтересу”
М. Холл і Б. Вайлер зазначили, що до SIT відносяться подорожі, у
яких “мотивація мандрівника та ухвалення рішення передусім
детерміновані конкретним особливим інтересом з акцентом на
діяльності і (або) дестинації та оточенні” [7]. У 1999 р.
Дж. Сворбрук і С. Хорнер у книзі “Споживча поведінка в туризмі”
розширили це визначення, вказавши на нові аспекти SIT. Вони,
зокрема, зазначили, що туризм спеціального інтересу не лише
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сприяє розвитку вже сформованих інтересів споживачів, але й може
розвинути новий інтерес до нового або знайомого місця [8]. У
2001 р. Р. Дерет визначив SIT як “надання індивідуального дозвілля
та рекреаційної програми, обумовлених конкретним вираженим
інтересом окремих осіб та груп” [9].
Для того, щоб встановити, який саме турист відноситься до
сегмента SIT-подорожей, цікавим є підхід Б. Бразертона і
Б. Хімметоглу. Вони пропонують орієнтуватися на типове питання,
яке ставлять собі туристи, рушаючи в подорож. Зокрема, туристи,
що відносяться до сегмента масового туризму (general interest
tourism, GIT), ставлять собі питання “Де б мені хотілося поїхати?”;
представники змішаного сегмента (mixed interest tourism, MIT) –
“Де б я хотів поїхати і чим я там можу зайнятися?”; прихильники
SIT – “Який інтерес (яку діяльність) я хочу продовжувати і де я
можу це зробити?” [10].
Як уже йшлося вище, концепція серйозного дозвілля пояснює
виникнення та активний розвиток туризму спеціального інтересу.
Адже серйозне дозвілля передбачає здійснення подорожей,
пов’язаних з інтересами людини, тобто туризм спеціальних
інтересів. Люди, вибираючи спеціалізовані тури, пов’язані з їх
зацікавленням, підтверджують фактом подорожі свою успішність,
обізнаність, статус у сфері їх спеціального інтересу, вони набувають
нового досвіду, який сприяє особистому зростанню. У майбутньому
частка вільного часу в людей зростатиме, відповідно, зростатиме
роль “серйозного дозвілля” у житті людини, а отже й
з’являтимуться нові види туризму спеціального інтересу.
Сам автор концепції серйозного дозвілля Р. А. Стеббінс ще у
1980-1990-х роках обґрунтував її зв’язок із розвитком туризму
спеціального інтересу, а також опублікував окрему статтю, в якій
проаналізував культурний туризм як приклад серйозного дозвілля
[4].
Туризм спеціального інтересу як нішевий туристичний продукт
Туризм спеціального інтересу є одним з підвидів т. зв.
“нішевого туризму” (niche tourism). Концепція “нішевого туризму”
виникла у туризмі в останні десятиріччя на противагу тому, що
зазвичай називають “масовим туризмом”. Масовий туризм є
атрибутом класичної індустріальної (“фордистської”) економіки.
Він пов’язаний з класичними пакетними турами (package tour), які
пропонує невелика кількість вертикально та горизонтально
інтегрованих операторів, що домінують на ринку, і передбачає
екстенсивне зростання кількості туристичних курортів, готелів
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тощо.
Нішевий
туризм
пов’язують
з
переходом
до
постіндустріальної (“постфордистської” або “неофордистської”)
економіки, в якій споживачі визначають виробничі процеси, панує
гнучка спеціалізація.
Термін “нішевий туризм” виводиться з терміна “ринкова
(маркетингова) ніша”, який, у свою чергу, створено за аналогією з
“екологічною нішею”. Використання терміна “ринкова ніша”
передбачає два аспекти: наявність на ринку місця для певного
продукту та наявність споживачів цього продукту. Туристичний
ринок нішевих споживачів постає як поєднання людей з
спеціалізованими потребами чи інтересами, для яких потрібно
створювати нішеві туристичні продукти.
Науковці зазначають, що розвиток нішевих видів туризму дає
чимало переваг для менеджменту туристичних дестинацій. Ці види
туризму характеризуються стійкішим попитом, є більш
сприятливими для місцевих спільнот і, що важливо, дозволяють
залучити заможніших туристів. Для туристів нішевий туризм надає
новий цікавий досвід. Тому Всесвітня організація туризму
(UNWTO) і Всесвітня рада з питань подорожей та туризму (WTTC)
рекомендують територіальним громадам розвивати саме нішевий
туризм.
Аналізуючи наведені в іноземній літературі визначення
нішевого туризму, можна виділити дві найважливіші його ознаки, а
саме: націленість на чітко окреслений, відносно сталий
спеціалізований ринковий сегмент та наявність адресних
туристичних продуктів, тісно прив’язаних до потреб споживачів.
Наприклад, М. Новелі, автор книги “Нішевий туризм: сучасні
проблеми, тренди й приклади” (Niche Tourism: contemporary issues,
trends and cases) аналізує нішевий туризм як певний континіум (або
спектр), на одному кінці якого виділяються відносно великі
гомогенні ринкові сегменти – макроніші (наприклад, культурний,
сільський, спортивний чи екологічний туризм), які можуть далі
бути розділені на мікроніші, а на другому – невеликі
вузькоспеціалізовані сегменти, які не піддаються подальшій
сегментації [11].
Румунські автори В. Зотік, Д. Александру, С. Дерзі (V. Zotic,
D. Alexandru, S. Dezsi) вважають нішевий туризм одною з
найхарактерніших тенденцій туризму епохи постмодернізму [12].
Важливою рисою нішевого туризму, на їх думку, є тісний
взаємозв’язок між туристичною пропозицією і попитом на
мікрорівні. Нішевий туризм представлений численними варіаціями
в широкому діапазоні, не обов’язково чітко визначеними чи
обмеженими певними рамками.
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Концепція нішевого туризму є яскравим прикладом втілення
так званої теорії “довгих хвостів” (long tail) в економіці, яка
передбачає можливість отримувати прибуток, виробляючи
продукцію в меншому об’ємі за рахунок збільшення
різноманітності продуктів. З погляду туризму це означає створення
великої кількості спеціалізованих туристичних продуктів для
невеликих ринкових ніш. Зокрема, у книзі “Довгий хвіст туризму.
Відпочинкові ніші та їх вплив на провідні напрями туризму” за
редакцією А. Папатанасіса проаналізовано 20 видів туризму, що
відповідають спеціалізованим ринковим нішам, та розглядаються
перспективи розвитку туризму за long tail-сценарієм [13].
Поняття “нішевий туризм” в іноземних джерелах є дуже
близьким
до
поняття
“спеціалізований
туризм”,
що
використовується в українській науковій літературі та на
пострадянському просторі [14]. Обидва вони використовуються для
позначення аналогічних явищ та тенденцій у туристичній галузі, які
виникли в останні десятиріччя ХХ – на початку XXI ст. як
альтернатива масовому туризму.
Порівнюючи поняття “туризм спеціального інтересу” та
“нішевий туризм”, на підставі згаданих вище літературних джерел,
можна зробити такі висновки: обидва підходи виникли як
альтернатива масовому туризму у відповідь на зростаючі потреби
туристів; SIT є вужчим поняттям, ніж нішевий туризм, оскільки
передбачає обов’язкову наявність у туристів певного спеціального
інтересу, який виступає ключовим мотивом до подорожі; SIT є
складовою частиною нішевого туризму.
Пропозиція послуг туризму спеціального інтересу
Для розуміння сутності туризму спеціального інтересу та
встановлення його місця на міжнародному ринку туризму важливо
проаналізувати погляди практиків галузі туризму, відображені в
наявній пропозиції цього виду туризму. Розділи, присвячені
туризму спеціальних інтересів, є на багатьох відомих
спеціалізованих туристичних сайтах. Зокрема, цікавим для
встановлення змісту SIT є аналіз web-сайту Frommer’s.com, який
створив американець Артур Фроммер. Це один з найвідоміших у
світі авторів путівників для туристів, які видаються уже 60 років, а
їх загальна кількість досягла 350. На його web-сайті у розділі
Planning a Trip є підрозділ Special-Interest Vacations [15]. Тут турист
може вибрати тури спеціального інтересу за країнами.
Станом на кінець 2017 р. на web-сайті Frommer’s.com подорожі
спеціального інтересу пропонували більшість європейських країн.
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Наприклад, у розділі про Польщу сайт наводить такі приклади SITподорожей: тур до Кракова в Ягеллонський університет на літні
курси польської мови різної тривалості; пригодницькі та оздоровчі
(wellness) подорожі, зокрема маршрути велотуризму та водного
туризму (каяки і каное) з відвідуванням популярних туристичних
регіонів Польщі; однотижневі кулінарні та винні тури регіонами
Польщі; тури єврейською спадщиною Польщі тривалістю дев’ять
днів; волонтерські подорожі у Польщу, які організовує
Гарвардський університет для навчання учнів молодшої школи
англійської мови й ознайомлення їх з американською культурою.
У розділі про Іспанію вміщено інформацію про такі SITподорожі: інтенсивні курси іспанської мови з пізнавальними
екскурсіями територією держави та залученням іспанських
викладачів з університетів; пригодницькі та оздоровчі (wellness)
подорожі; арт-тури, з акцентом на мистецтві й архітектурі;
велосипедні тури; кулінарні та винні тури в Каталонії, що
включають обіди в ресторанах із зіркою Michelin, дегустацію вин та
уроки кулінарії з відомими шеф-кухарями; гольф-тури; піші походи,
зокрема десятиденні маршрути через північні винні райони Іспанії;
кінний туризм з відвідуванням релігійної святині в Сантьяго-деКомпостела на північному заході Іспанії; вітрильні тури Sailing
Tours, зокрема тижневі круїзи уздовж узбережжя Андалусії та
Алгарве на 13-метровій яхті; волонтерські подорожі.
Німеччина на web-сайті Frommer’s.com пропонувала такі
подорожі спеціального інтересу: спеціальні супроводжувані тури
(Specialty Escorted Tours); новорічні тури з відвідуванням німецьких
різдвяних ринків; екскурсії в собори, монастирі та інші місця, що
пов’язані з Мартіном Лютером; відвідування військово-морської
бази та інших об’єктів, пов’язаних з війною; дегустація пива в
Мюнхені, Бамберзі та інших містах; навчальні подорожі з
пропозицією 55-ти університетських курсів з мистецтва, історії,
культури та інших предметів, які дають уявлення про Німеччину;
подорожі на велосипеді мальовничими маршрутами; піший туризм:
поєднує прогулянки з культурними турами на півдні Німеччини (за
оцінками, в цій державі створено понад 80 тис. позначених
рівнинних та гірських пішохідних маршрутів).
У розділі про Швецію є інформація про такі SIT-подорожі:
пригодницькі тури; катання на лижах; піші та велосипедні походи в
гори; водний туризм; круїзи видовищними фіордами регіону;
автобусні та залізничні тури з оглядом об’єктів історичного та
естетичного інтересу; відвідування найвідоміших центрів
ремісничого мистецтва, а також поховань вікінгів та історичних
сакральних споруд.
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Інший відомий сайт подорожей, на основі якого можна скласти
уявлення про пропозицію подорожей спеціального інтересу –
Responsible Travel (www.responsibletravel.com) [16]. Станом на
сьогодні Responsible Travel – це онлайн-туристична агенція, одна з
провідних у світі, яка пропонує понад 5 тис. відпочинкових турів
від 400 туристичних фірм в усьому світі. Responsible Travel
перекладається
як
“відповідальна
подорож”,
причому
“відповідальна” за різними аспектами: екологічним, соціальним й
економічним. Туристичний онлайн-гід Responsible Travel створено у
2001 р. в Англії. У виборі турів він робить акцент на автентичності,
співпраці з місцевими громадами, виступає проти споживацької
експлуатації тварин і руйнування туристами місцевої культури в
туризмі. Тобто вже сама тематика турів, які пропонує Responsible
Travel, зазначає про певний спеціальний інтерес.
На web-сайті Responsible Travel є окремий підрозділ Special
Interest Holidays в розділі Holiday types. Станом на літо 2017 р. тут
було розміщено 541 пропозицію подорожей спеціальних інтересів.
Їх поділено на 22 різновиди: археологія (13 пропозицій подорожей);
кулінарія та їжа (92); танці (9); риболовля (3); фітнес (12); холістика
і вельнес (holistic & wellness) (78); мова (19); дізнайся щось нове
(62); навчання іспанської мови (21); мотоцикл (8); музика та спів
(7); спостереження північного сяйва (64); органіка (17); живопис
(12); фотографія (93); залізниця (43); сонячне затемнення та
астрономія (2); спа й аюрведа (12); особливий інтерес в останню
хвилину (19); традиційні навички та ремесла (11); дегустація вин
(18); йога (84). Як бачимо, найбільшу кількість пропозицій
представлено у підрозділах фотографія, кулінарія та їжа, йога,
популярними є також холістика і вельнес, спостереження
північного сяйва. Однак варто також зазначити, що на цьому сайті
чимало найпопулярніших видів туризму, які науковці відносять до
SIT (наприклад, орнітологічний і волонтерський туризм), виділено в
окремі категорії.
З Україною на web-сайті Responsible Travel була пов’язана лише
одна пропозиція туризму спеціального інтересу – мотоциклетний
тур Центрально-Східною Європою, який охоплює вісім країн:
Румунія, Україна, Польща, Словаччина, Чехія, Німеччина, Австрія,
Угорщина. Українська частина туру проходить територією
Чернівецької, Івано-Франківської та Закарпатської областей. Ця
подорож тривалістю 18 днів коштувала 6299 євро.
Отже, туризм спеціального інтересу широко представлений на
міжнародному туристичному ринку, він має дуже багато підвидів,
що пов’язано з його змістом – задоволенням індивідуальних
інтересів людей, які є надзвичайно різноманітними.
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Висновки. У 1980-1990-х роках у світі набув популярності
новий вид туристичних подорожей – туризм спеціального інтересу
(special interest tourism, SIT). За визначенням Р. Дерета до цього
виду туризму відносяться подорожі, пов’язані з наданням
індивідуального дозвілля та рекреаційної програми, обумовлених
конкретним вираженим інтересом окремих осіб та груп.
У наш час туризм спеціального інтересу дуже широко
представлений на ринку міжнародних туристичних послуг.
Зокрема, найпопулярнішими є тури, в основі яких є індивідуальний
інтерес мандрівників до таких тем: фотографія, кулінарія та їжа,
йога, орнітологія, волонтерство, піші і велоподорожі й ін. В Україні
цей вид туризму майже не відомий. Однак у державі є достатньо
ресурсів для його розвитку. Крім цього, туристичними фірмами уже
розроблено та виведено на ринок тури, які за змістом близькі до
SIT, проте вони не позиціонуються як туризм спеціального
інтересу. Розвиток туризму спеціального інтересу в Україні
сприятиме залученню нових категорій туристів, підвищить
ефективність використання туристичних ресурсів, посилить
конкурентоздатність
нашої
держави
на
міжнародному
туристичному ринку.
Аналізуючи перспективи розвитку туризму спеціального
інтересу в Україні, варто також зазначити, що упродовж майже 40
років розвитку концепція SIT у науковій літературі зазнала суттєвих
змін у напрямку звуження переліку видів туризму, які він включає.
Пов’язано це, зокрема, з уточненням класифікації туризму,
розвитком інших традиційних і нових концепцій нішевих видів
туризму та появою нових. Розуміння цього аспекту є важливим для
подальших наукових досліджень туризму спеціального інтересу.
Зокрема, паралельний розвиток у 1980-1990-х роках концепції
MICE-туризму виводить за межі SIT більшість поїздок, пов’язаних
із діловим туризмом, зокрема з організацією корпоративних заходів.
До речі, концепція серйозного дозвілля також значною мірою
пояснює швидкий розвиток у останні десятиріччя MICE-туризму
(від. англ. meetings – зустрічі (корпоративні), incentives –
заохочувальні та мотиваційні тури, conferences – конференції,
конгреси й інші подібні заходи, exhibitions – виставки), адже багато
занять serious leisure передбачають проведення конференцій, з’їздів,
форумів, виставок і т. п.
В останні десятиріччя у світі розвивається також ще одна
концепція – SAVE-туризм (scientific – науковий, alternative –
академічний, volunteer – волонтерський, educational – освітній). Її
активно просуває на міжнародному туристичному ринку SAVE
Travel Alliance, некомерційна глобальна мережа, започаткована у
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2003 р. студентами з Університету Джорджа Вашингтона [17].
Очевидно, що SAVE-туризм орієнтований на працівників
навчальних закладів, наукових установ, усіх, хто прагне нових
знань. Ця концепція також частково перетинається з концепцією
серйозного дозвілля Р. А. Стеббінса, зокрема в поясненнях щодо
розвитку волонтерського й освітнього видів туризму.
Науковий туризм орієнтований у першу чергу на підтримку
подорожей, пов’язаних з екологічними, океанологічними
(морськими), етнографічними та археологічними дослідженнями.
Академічний туризм передбачає передусім подорожі, пов’язані з
можливостями навчання студентів за кордоном, здійснення ними
наукових досліджень, отримання стипендій, написання дипломної
роботи. Волонтерський туризм найбільше орієнтований на
подорожі для добровільного надання допомоги у вивченні
англійської мови, охорони культурної спадщини, проведенні
екологічних акцій чи адміністративну допомогу волонтерського
руху. Освітній туризм орієнтований на вивчення мов з ефектом
занурення у мовне середовище, вивчення кухні, уроки мистецтва,
навчання у ремісничих майстернях. Концепція SAVE-туризму нам
видається ціліснішою, ніж концепція туризму спеціального
інтересу. Частково вона перетинається з SIT, зокрема, щодо
волонтерського й освітнього туризму. Розвиток концепції SAVEтуризму ще більше звужує нішу для SIT-подорожей, в ній
залишаються у першу чергу види туризму, що пов’язані з хобі
людей (хобі-туризм).
Аналізуючи перспективи розвитку туризму спеціального
інтересу, потрібно також зазначити, що останнім часом провідні
сучасні туристичні web-сайти надають перевагу терміну special
interest holidays, а не special interest tourism, підкреслюючи тим
самим, що ці поїздки орієнтовані на офіційні дні відпочинку,
відпустку, студентські канікули, різдвяні свята тощо.
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2.6. Кластери сільського туризму України як інноваційні
структури
Мальська М. П., Зінько Ю. В.
Розглянуто питання формування і функціонування кластерів
сільського туризму в Україні. Формування кластерних структур у
сільському туризмі тут перебуває на початковому етапі. Аналіз
діючих кластерів дозволив здійснити їх типізацію за критерієм
спеціалізації на групи: нічліжно-гастрономічні (садибні),
агротуристичні та краєзнавчо-екскурсійні. Здійснено аналіз
основних дослідницьких моделей щодо створення і аналізу
функціонування кластерів сільського туризму. Запропоновано для
науково-практичних цілей багаторівневу універсальну модель
кластера сільського туризму з основними структурними рівнями:
базовим, партнерським і супроводжуючим. Ця модель була
застосована для формування двох кластерних ініціатив в
етнографічному регіоні Українських Карпат – на Бойківщині.
Наголошено на необхідності використання у дослідженнях з
проблематики кластерів сільського туризму зарубіжного досвіду.
В останні десятиріччя сільський туризм в Україні здійснює
важливі кроки щодо просування своїх пропозицій на національний і
міжнародні туристичні ринки. Його основу складають приватні
агрооселі в різних регіонах України. Одночасно сільський туризм
країни
постає
перед
організаційно-економічними
та
маркетинговими викликами конкурентного туристичного ринку.
Проблемними питаннями для суб’єктів сільського туризму
залишається їх організаційна роз’єднаність, недостатній розвиток
основної і допоміжної інфраструктури, невисокий стандарт
обслуговування та недостатня інформаційно-рекламна активність у
просуванні продуктів і послуг. У сучасних умовах для сільського
туризму актуальним є впровадження проектів інноваційного типу,
спрямованих на удосконалення і просування його продуктів і
місцевостей, у тому числі пов’язаних з формуванням кластерних
структур.
У Стратегії розвитку туризму і курортів України до 2026 року
серед пріоритетних організаційно-інфраструктурних напрямів
діяльності виділено створення туристичних кластерів. Історія
формування і функціонування цих інноваційних територіальних
структур у сільській місцевості налічує перші десятиліття. Кластери
і кластерні ініціативи у сільському туризмі України у більшості
випадків знаходяться на початковій стадії свого розвитку. Тут
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важливим є дослідження концептуальних засад формування
кластерів, їх структури та функціонування. У цьому контексті
важливою є типізація існуючих кластерів сільського туризму за
характером спеціалізації і продуктовою орієнтованістю. Для
дослідницьких і практичних цілей актуальною є розробка моделей
формування й оптимального функціонування цих кластерів.
У представленому дослідженні з використанням наукових
розробок закордонних (Porter, 1993; Majewski, 2000; Sznajder, 2006;
Roman, 2013) і вітчизняних (Горішевський та ін., 2003; Зінько та ін.,
2008; Зінько та ін., 2009; Грицку-Андрієш, 2010; Литвин та ін. 2013;
Мілашовська та ін., 2013; Мальська та ін., 2015; Зінько та ін., 2018)
досліджень здійснено спробу типізації кластерних структур
сільського туризму та розробки універсальної структурнофункціональної їх моделі. Для території України здійснено
типізацію функціонуючих кластерів, а створена універсальна
модель апробована для формування кластерів у Карпатському
регіоні. При реалізації дослідницьких завдань широко
використовувалися методи інвентаризації складових кластерних
структур, програмно-цільового моделювання та структурнопорівняльного аналізу. Роботу виконано у межах проекту Спілки
СЗТ “Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до
територіальних кластерів”, що був підтриманий у межах проекту
ПРООН в Україні “Зміцнення бізнес-об’єднань малих та середніх
підприємств” та проекту USAID “Програма підтримки аграрного та
сільського розвитку”.
Типи і моделі кластерів сільського туризму (СТ) в Україні
За визначенням класика економічної теорії Майкла Портера
(1993), кластери – це сконцентровані за географічною ознакою
групи взаємопов’язаних компаній, спеціалізованих постачальників,
постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а також
пов’язаних з їхньою діяльністю організацій (наприклад,
університетів, агентств, а також торгових об’єднань) у певних
областях, що конкурують, але і, разом з тим, ведуть спільну роботу.
Формування кластера відбувається природним шляхом, але
процес прискорення його розвитку потребує цілеспрямованих
зусиль. А саме – запуск і розвиток кластерної ініціативи. Кластеру
притаманні три обов’язкові характеристики (Феномен кластеру,
2012):
1) спеціалізація: smart-specialization, ідея;
2) мережа: взаємозв’язки, взаємодія;
3) географічна концентрація: місце, локація. Для розвитку
кластерів потрібна “потрійна спіраль” (Triple Helix): бізнес; влада;
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академія (наука і освіта).
До туристичних кластерів відносять групи підприємств,
сконцентровані в межах певної території, які спільно
використовують туристичні ресурси, спеціалізовану туристичну
інфраструктуру, локальні ринки праці, здійснюють спільну
маркетингову та рекламно-інформаційну діяльність (Roman, 2013).
Туристичні кластери організовують на базі закладів гостинності,
центрів розвитку спеціалізованого туризму чи певних туристичних
дестинацій.
При характеристиці туристичних кластерів значна увага
приділяється аналізу його спеціалізації (smart-specialization),
структурі і функціям його учасників та особливостям їх взаємодії.
Важливо відобразити також перелік туристичних продуктів і
послуг, особливості маркетингової діяльності (Roman, 2013).
Кластерна ідея у туристичній галузі ще на початку ХХІ ст.
знайшла своє втілення в Україні. В Україні кластери почали
формуватися на базі відомих туристичних центрів: туристичний
кластер Кам’янець-Подільський з розвитком пізнавального туризму,
надання послуг розміщення і харчування, організацією фестивалів і
ярмарків; Львівський Туристичний Альянс з промоцією Львова на
вітчизняних і міжнародних туристичних ринках та діяльність з
покращення конкурентності туристичних послуг та інфраструктури
міста. Існують пропозиції з формування кластерів курортних
місцевостей (бальнеологічних та гірськолижних), агротуристичних
місцевостей, а розробки їх моделей – для окремих областей
(Мілашовська та ін., 2013; Грицку-Андрієш, 2010).
Кластер СТ можна визначити як сконцентровану на певній
території групу взаємопов’язаних підприємств, установ та
організацій сфери туризму й гостинності (засоби розміщення,
харчування) та інших, пов’язаних з нею галузей (транспорту і
зв’язку, освіти, культури, торгівлі, охорони здоров’я та ін.),
місцевих органів влади та громадських об’єднань, які взаємодіють і
взаємодоповнюють один одного при створенні комплексного
зеленого турпродукту території (Литвин та ін., 2013).
Досвід створення і функціонування кластерів сільського
туризму за кордоном свідчить, що в основу їх діяльності покладено
надання послуг розміщення, харчування та організації тематичних,
освітніх, рекреаційних та агротуристичних занять. Для їх успішного
функціонування важливим є формування пропозицій, продуктів і
послуг, що спираються на ресурси, атракції та традиції сільської
місцевості. Відомі кластери “Вино, гастрономія, туризм” в Греції,
сільський кластер у Північній Шотландії, кластер “Гончарне коло”
у Польщі та інші створили свою виражену смарт-спеціалізацію, яка
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дозволяє їм успішно конкурувати на національному і міжнародному
туристичних ринках (Roman, 2013).
Практика туристичної діяльності на місцях, як і науковометодичні розробки експертів сільського туризму (Сільський
зелений туризм…, 2017; Зінько та ін., 2018), засвідчили, що в
Україні “прижилися” й з успіхом функціонують три чільні типи
кластерів, що мають свою смарт-спеціалізацію. На основі критеріїв,
пов’язаних зі смарт-спеціалізацією кластерів і кластерних ініціатив,
виділяються такі їх типи:
˗ нічліжно-гастрономічний (садибний) кластер СТ, що
базується на основі об’єднаної діяльності садиб та закладів
нічліжно-гастрономічного типу. Основні послуги – це проживання,
харчування, дозвілля;
˗ агротуристичний кластер СТ, що базується на основі
сільськогосподарських
підприємств
(фермерські,
домогосподарства), виробництво продукції яких пов’язане з
різноманітними
продуктами
харчування
(тваринництво,
садівництво). У цих господарствах рекреаційно-туристичні послуги
виступають як додаткові. Проекти кластерів тут зосереджені в
основному на розвиток туристичної інфраструктури та
обслуговування туристів;
˗ краєзнавчо-екскурсійний кластер СТ, який лише починає
функціонувати в Україні, пов’язаний з пропозицією туристичного
продукту на базі туристичних атракцій регіону. Об’єднує історичні
об’єкти, заклади культури, заклади розміщення і репрезентує
локальний продукт.
Нічліжно-гастрономічний (садибний) тип кластера СТ вперше
було реалізовано на Хмельниччині на початку 2002 року. За
ініціативою ГО “Стара Волинь” кластер СТ “Оберіг” об’єднав 60
представників сільських господарств (селище Гриців Хмельницької
області). Ядро кластера склали 10 агроосель, що можуть
забезпечити нічліжними і гастрономічними послугами близько двох
сотень туристів.
Дослідження структури цього кластера (Сільський зелений
туризм…, 2017) показали, що його основою, окрім сільських осель,
стали заклади громадського харчування, мережа торговельних
закладів, установи культури та освіти, а також місцеві органи
самоврядування. До основних агротуристичних занять у кластері
належать: краєзнавчі екскурсії, майстер-класи народних умільців,
народні розваги. Понад п’ятнадцятирічний період розвитку
кластера засвідчив зростання кількості учасників кластера,
розширення робочих місць, зростання кількості обслужених
туристів. За цей період зросли благоустрій та комфортність житла.
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У науково-методичному плані досвід функціонування кластера
“Оберіг” був узагальнений шляхом створення моделі організаційної
структури (Сільський зелений туризм…, 2017). У цій моделі
виділено 4 блоки (структурні одиниці) – основних учасників
(власники готелів, освітні установи, громадські організації,
лікарські заклади), установи регіонального і місцевого рівня
(асоціації, органи державної влади і самоврядування) та
інституційні установи національного рівня (Спілка сільського
туризму, Спілка підприємців, університети, дослідні інститути),
міжнародні організації і донори. Їх взаємодія у цій моделі
здійснювалася через виконавчий орган – Комітет кластера. Ця
блокова модель має виражений інвентаризаційний характер, що
передає групування основних учасників.
Пріоритетність його запровадження агротуристичного кластеру
СТ ґрунтується на невичерпному ресурсному потенціалі – адже в
Україні значні можливості існують саме для розвитку кластерів
цього типу (друга модель) на базі діючих фермерських господарств
і особистих селянських господарств. Наприклад, за державної
підтримки
(Мінагрополітики
України
і
Одеської
облдержадміністрації)
функціонує
агро-еколого-рекреаційний
кластер “Фрумушика-Нова” (Тарутинський район). Ядром цього
кластера є сільськогосподарські (вівцекомплекс, племінне
господарство, виноградарство) і переробні (сири, винні продукти та
мед) підприємства та рекреаційно-туристичний комплекс.
Рекреаційно-туристичний комплекс представлений атракційними й
нічліжно-гастрономічними об’єктами: історичне село ХІХ –
початку ХХ століття (краєзнавчий музей під відкритим небом),
зоокуток, гостьові будинки, готель, шинок, конференц-зал,
оздоровчі та розважальні заклади. Тут проводяться екскурсії на
фазанарій і вівцеферму, до зоокутка. Серед інших пропонованих
туристично-рекреаційних
занять:
рибальство,
полювання,
фотосафарі, бізнес-зустрічі. Кластер орієнтований на локальний,
регіональний та національно-міжнародний рівень співпраці за
основними напрямами діяльності. Науково-методичне вираження
діяльності кластера “Фрумушика-Нова” відображено у моделі
агроекологічного кластера (Сільський зелений туризм…, 2017). Ця
модель графічно має концентричну структуру, де виділяються
кілька концентрів: ядро з сільськогосподарським комплексом,
комплексом переробки продукції та рекреаційно-туристичним
комплексом; районний рівень (постачальники, суміжники);
національний та міжнародний рівні. Для ядра вказуються у
спеціальному додатковому блоці основні напрями діяльності та
послуги рекреаційно-туристичного плану.
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Кластерна ініціатива “ГорбоГори” (Пустомитівський район
Львівської області) – ще один приклад вдалої реалізації кластера
агротуристичного типу. Його ініціаторами стали Департамент
агропромислового комплексу Львівської облдержадміністрації та
місцеві фермерські господарства тваринницької спеціалізації.
Рекреаційно-туристична складова розвитку кластера передбачає
облаштування сільських садиб для обслуговування туристів,
розробку туристичних маршрутів та проведення фольклорних
фестивалів (наприклад, агротуристичного ярмарку “Добрі традиції
Галичини”) (Зінько та ін., 2018).
Краєзнавчо-екскурсійний кластер СТ передусім ґрунтується на
розмаїтих атракціях сільських регіонів України та використанні
їхньої нічліжно-гастрономічної бази. Прикладом таких кластерів та
кластерних ініціатив є кластер сільського туризму “Мальовнича
Бережанщина”, кластерні ініціативи Чигиринського району і
“Гоголівськими місцями Полтавщини”.
Кластер “Мальовнича Бережанщина” створений у 2007 році і
направлений на розвиток сільського туризму в Бережанському
районі (Тернопільщина), організацію заходів, що популяризують
регіон, проведення культурно-масових заходів та презентацію
регіону на національних і міжнародних виставках та ярмарках
(Сільський зелений туризм…, 2017).
Кластерна ініціатива на Чигиринщині, що впроваджується ГО
“Туристичний рух Чигиринщини”, ґрунтується на базі історичних
музеїв (Чигирин, Суботин, Кам’янка), сакральних об’єктах,
історичних пам’ятках, що виступають основою культурноекскурсійних пропозицій. Багата історико-культурна спадщина
доповнюється нічліжно-гастрономічними закладами: зеленими
садибами,
ресторанно-готельними
комплексами,
музейноетнографічними та просвітницько-розважальними комплексами
(Сільський зелений туризм…, 2017).
Туристично-рекреаційний
кластер
“Гоголівські
місця
Полтавщини” розпочала реалізовувати обласна спілка краєзнавців у
2008 році за ініціативою обласної Ради. Основною пропозицією
цього кластера стала розробка екскурсійного маршруту, куди
увійшли визначні місця, пов’язані з іменем М. В. Гоголя – Полтава,
Миргород, селища Диканька, Великі Сорочинці та Гоголеве. За
бюджетні кошти було здійснено ремонт пам’яток історії і культури,
створено зону відпочинку (Сільський зелений туризм…, 2017).
Для цього типу кластерів сільського туризму ще не розроблено
відповідних дослідницьких структурно-функціональних моделей з
графічним представленням. Ядрову (базисну) основу таких моделей
повинні складати туристичні атракції.
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Розробка моделей кластерів сільського туризму в Україні
Питання формування моделей кластерів сільського туризму
досить дискусійне серед дослідників цієї проблематики в Україні.
Серед організаційно-функціональних моделей кластерів сільського
туризму виділяються наступні типи: концептуальні, загальної
структури учасників, кластерів різного ієрархічного рівня
(місцевість, регіон) та функціонально-структурні.
Зокрема, у дослідженні Литвин та ін. (2013) концептуальна
структурна схема суб’єктів господарювання представлена
наступним набором: підприємці – власники садиб, заклади торгівлі
й побуту, заклади харчування, майстерня з виготовлення сувенірної
продукції, підприємці, що надають транспортні послуги, туристичні
фірми, місцеві органи влади, заклади здоров’я і освіти. У цій
структурній моделі суб’єкти розглядаються як рівнозначні, без
розділення їх на певні ієрархічні рівні за значимістю у
функціонуванні кластера.
Структурні і функціональні моделі пропонованої організації
туристичного кластера для Закарпатської (Мілашовська та ін., 2013)
і Чернівецької (Грицку-Андрієш, 2010) адміністративних областей
свідчать, що автори серед основних суб’єктів кластера вбачають
заклади розміщення, виробників сільськогосподарської продукції,
заклади харчування, транспортні підприємства, органи управління
туризмом у регіоні та навчальні заклади. Ефектом їх взаємодії
повинно стати створення туристичного продукту регіону. У цих
пропонованих регіональних моделях кластерів сільського туризму
важливою є взаємодія як на загальнорегіональному рівні, так і між
основними суб’єктами цього спеціалізованого об’єднання.
Найбільш поширеними моделями є структурно-функціональні
схеми існуючих кластерних ініціатив у різних регіонах України
(Захід, Південь, Схід), що були проаналізовані раніше. Вивчення
цього типу моделей (Сільський зелений туризм…, 2017) – діючих
кластерів і кластерних ініціатив, дозволило авторам цієї публікації
запропонувати їх типізацію на основі критерію smart-спеціалізації.
Представлені вище моделі кластерів і кластерних ініціатив СТ в
Україні ґрунтуються на структурі учасників, конкретних видах їх
взаємодії, визначених smart-спеціалізаціях. До організаційнофункціональних недоліків цих типів моделей належать: відсутність
диференціації учасників за їх функціями (провідні, партнери,
допоміжні), недостатній акцент на ресурсно-інфраструктурну базу
кластерів (туристичні атракції і матеріальна база), а також брак
визначення основних векторів і конкретних учасників взаємодії.
Для впровадження кластерних ініціатив з сільського туризму з
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врахуванням реального стану діяльності суб’єктів процесу
кластеризації на сільських територіях України нами було
запропоновано
багаторівневу
універсальну
структурнофункціональну модель кластера сільського туризму. Цією моделлю
передбачено виділення основних ієрархічних рівнів суб’єктів
кластера (базовий, партнерський, супроводжуючий) з їх ресурсним
забезпеченням та основні рівні взаємодії (міжрівневий,
внутрішньорівневий). Представлену багаторівневу універсальну
модель формування кластерів було апробовано на прикладі
кластерних ініціатив в Українських Карпатах (етнографічний регіон
- Бойківщина). У змістовному плані ця універсальна модель
передбачає три основні рівні:
1) базовий – визначає спеціалізацію (провідну ідею) кластера і
включає основних його суб’єктів (власники агроосель, надавачі
агротуристичних послуг, сільськогосподарські господарства) та
туристичні атракції місцевості (природні, історико-культурні,
соціально-економічні). Взаємодія між суб’єктами на цьому рівні
може проявлятись у створенні агротуристичних мереж, локальних
агротуристичних продуктів, забезпеченні туристів традиційним
харчуванням і місцевою сільськогосподарською продукцією та
виробами з неї;
2) партнерський – у кластері може бути представлений
партнерськими структурами, які направлені на комплексне
обслуговування туристів у сільській місцевості. Вони, як правило,
надають додаткові послуги (традиційне й альтернативне
транспортування, організація дозвілля та місцевих фестин, послуги
для учасників з активного, пізнавального, оздоровчого та
гастрономічного туризму);
3) супроводжуючий – у кластері сільського туризму пов’язаний
з організаціями і структурами, що сприяють розвитку кластера та
просуванню його послуг на ринок (органи самоврядування і
державні установи, наукові та освітні заклади, інформаційнорекламні центри, інвестиційні кампанії). Від цього рівня залежить
організаційне становлення кластера та його матеріальне і фінансове
забезпечення через реалізацію проектів у межах регіональних,
національних та міжнародних програм.
Цю універсальну модель кластера сільського туризму з її
основними змістовними складовими можна представити наочно
(графічно) у вигляді відповідних концентрів (рис. 2.6.1). Базовий
рівень кластера сільського туризму можна зобразити у графічній
моделі у вигляді внутрішнього концентру (ядра). Складовими цього
концентру є суб’єкти з надання базових послуг та обслуговування
головних туристичних атракцій місцевості.
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Рис. 2.6.1. Багаторівнева універсальна модель кластера сільського
туризму (власна розробка авторів)
Наступний проміжний концентр графічно представляє
партнерські структури, що забезпечують додаткові послуги з
обслуговування туристів у сільській місцевості. Для них важлива
співпраця з базовими суб’єктами кластера внутрішнього концентру.
У графічній моделі кластера організації і структури супроводу
діяльності кластера графічно представлені периферійним
концентром. Для рівня супроводу важливими є зв’язки між
партнерами і суб’єктами, що надають основні і додаткові послуги у
кластері.
Впровадження кластерних ініціатив у Карпатському регіоні
(регіон - Бойківщина)
Бойківщина – самобутня природно-етнографічна територія
Українських Карпат та Прикарпаття, розташована обабіч від
маршрутів масового туризму на Яремчанщину, далеко від зимової
столиці українського туризму курорту Буковель та популярних
туристичних маршрутів Чорногори і Ґорґан. Для українського та
іноземного туриста цей регіон є мало знаний і мало відвідуваний.
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Сприяти розвитку туризму у цьому етнографічному регіоні мають
на меті новоутворені кластери – Етнографічно-екологічний
туристичний кластер “Бойківські ґазди” (Сколівський район
Львівської області) і Агро-екотуристичний кластер “Гостинна
бойківська Долинщина” (Долинський район Івано-Франківської
області). Їх розробка ґрунтувалася на використанні розробленої
багаторівневої універсальної моделі кластера СТ, розробленої
авторами.
Етнографічно-екологічний туристичний кластер “Бойківські
ґазди”. Ідея кластерної ініціативи з сільського туризму Сколівщини
набула можливості реалізації у межах проекту Спілки СЗТ
“Сільський зелений туризм – від роз’єднаних садиб до
територіальних кластерів”, що був підтриманий у межах проекту
ПРООН в Україні “Зміцнення бізнес-об’єднань малих та середніх
підприємств” та проекту USAID “Програма підтримки аграрного та
сільського розвитку”. Ідея розбудови кластера була підтримана
об’єднанням власників осель Сколе та прилеглих сіл (північна
частина Сколівського району). Ця територія кластерної ініціативи
має значний потенціал для розвитку сільського туризму, що
забезпечить його виражену спеціалізацію і служитиме своєрідною
альтернативою для гірськолижної спеціалізації південної частини
області (гірськолижні центри Славське та Плай).
Ідея кластера полягає в добровільному об’єднанні усіх
зацікавлених учасників сільського туризму для створення нового
туристичного продукту на Сколівщині. Мета кластера – розвиток
краєзнавчо-етнографічного, екологічного та відпочинкового
туризму на базі співпраці сільських садиб та міні-готелів, закладів
харчування, виробників традиційної та екологічної продукції,
самодіяльних фольклорних груп, природоохоронних та історикоохоронних установ.
Територія кластерної ініціативи охоплює північну і центральну
частину Сколівщини, де в більшості сіл та у районному центрі
Сколе надаються послуги сільського туризму на базі приватних
садиб, котеджів, міні-готелів, готельно-ресторанних комплексів. В
останні десятиріччя тут налагоджується співпраця нічліжних та
нічліжно-гастрономічних закладів з виробниками традиційної й
екологічної
продукції,
фольклорними
ансамблями,
природоохоронними та культурно-історичними установами,
громадськими організаціями щодо створення нових продуктів та
різного спектра послуг. Ця співпраця стала основою для організації
кластера сільського туризму як дієвого інструменту просування
території на туристичному ринку. За результатами зборів, робочих
зустрічей і консультацій пріоритетом було обрано забезпечення
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кластером розвитку атракцій і послуг, пов’язаних з краєзнавчоетнографічними і екологічно-відпочинковими туристичними
заняттями – локальний продукт кластера. Цей кластер за
спеціалізацією належить до нічліжно-гастрономічного (садибного)
типу з еколого-етнографічним продуктом (рис. 2.6.2-2.6.7).

Рис. 2.6.2. Давня бойківська хата та її
господарі (фото В. Приндак)

Рис. 2.6.3. Готельний комплекс
“Швагри” у селі Орявчик (фото О.
Ільків)

Рис. 2.6.4. Вечорниці у
відпочинковому комплексі “Калина”
в селі Тухля (фото І. Тимоцко)

Рис. 2.6.5. Учасники кластера
“Бойківські ґазди” на Всесвітніх
бойківських фестинах у місті Турка
(фото Т. Зінькевич)

Рис. 2.6.6. Стадо зубрів у
Національному парку “Сколівські
Бескиди” (фото В. Приндак)

Рис. 2.6.7. Екологічна продукція
торгової марки “Бескид” (фото В.
Приндак)
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З точки зору перспективи ринкового функціонування кластера
сільського туризму “Бойківські ґазди” необхідно було визначити
основних його учасників в якісному і кількісному плані та основних
видів діяльності з обслуговування туристів згідно із
запропонованою моделлю. Базовий рівень цього кластера
складають власники агросадиб, котеджів, готельно-ресторанних
комплексів. Партнерський рівень кластера представлений
виробниками традиційних і екологічних продуктів, майстрами
народних ремесел, етно-фольклорними ансамблями, а також
підприємцями з надання транспортних, екскурсійних і додаткових
послуг. Важливою складовою цього рівня кластера “Бойківські
ґазди”
є
надавачі
послуг,
переважно
екскурсійних,
природоохоронних (національний природний парк “Сколівські
Бескиди”)
та
історико-культурних (Державний
історикоархітектурний заповідник “Тустань”) установ, а також туристичні
фірми Львова. Рівень супроводу функціонування кластера включає
місцеві органи самоврядування (районну і сільську Ради), державні
органи (відділи туризму і агропромислового комплексу
райдержадміністрації, районний центр зайнятості), низку
громадських організацій (Асоціація підприємців Сколівщини, ГО
“Навчально-виробничий
комплекс
"Імпульс"”,
Агенція
регіонального розвитку, місцевий осередок Спілки СЗТ), навчальні
заклади (Стрийський аграрний коледж, Львівський національний
університет імені Івана Франка, Львівський інститут економіки і
туризму, Бидгощський економічний університет (Польща). Загальна
кількість учасників кластера на початок 2018 року склала 43.
Маркетинговий профіль цього кластера на ринку визначають
такі пропозиції: відпочинок у традиційних бойківських садибах;
смакування традиційними бойківськими стравами; дегустування і
придбання екологічної продукції гірського краю; участь у
традиційних забавах і святах, місцевих фестинах; місцеві сувеніри,
відвідування народних умільців та майстер-класи; оздоровлення й
омолодження за народними рецептами (чани-купелі, апітерапія,
фіточаї);
мандрівки
заповідними
місцями
Національного
природного парку “Сколівські Бескиди” (полонини, праліси,
водоспади, скелі, печери, зубри); ознайомлення з історією
бойківського етносу та відвідання унікальної дерев’яно-наскельної
фортеці “Тустань”; заняття різними видами активного туризму:
гірськолижний, трекінг, кінний, водний, велосипедний.
Агро-екотуристичний
кластер
“Гостинна
бойківська
Долинщина”. Долинщина відома завдяки лісовій вузькоколійці
Вигода – Мізунь, що забезпечує природничі екскурсійні подорожі.
2017 року у Вигоді відкрито музей вузькоколійки “Спадщина” з
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сучасною екологічною та краєзнавчою експозицією. Одночасно
Вигодська туристична місцевість характеризується активним
розвитком мережі агросадиб. На даний час тут функціонує 5
агросадиб (базовий рівень), що пропонують послуги з нічлігу,
харчування і дозвілля. Місцевим осередком сільського туризму
розроблено тематичні і краєзнавчі маршрути для відвідувачів.
Успішно функціонують спеціалізовані заклади регіональної кухні
(корчми, медівні), сувенірні лавки, місця реалізації локального
продукту (медових виробів, карпатських чаїв, конфітюрів) –
партнерський рівень.
Ця кластерна ініціатива сприятиме розвитку таких туристичних
занять: сільський відпочинок в агрооселях, екологічний туризм
(природничі мандрівки вузькоколійкою та екоосвітні заняття в
музеї “Спадщина”), гастрономічний туризм з відвідуванням
закладів з традиційною бойківською кухнею, активні форми
туризму – піший, велосипедний та кінний. Співпраця учасників
кластера дозволить розробити програму перебування туристів у
цьому регіоні, розраховану на різні групи клієнтів (сімейні, освітні,
з активного туризму). Промоція пропозицій цього кластера на
вітчизняному і міжнародному туристичному ринку повинна стати
важливою складовою його діяльності.
Висновки. Розвиток кластерів і кластерних ініціатив сільського
туризму в Україні знаходиться на початковій стадії. Перехід
діяльності відособлених власників агроосель до територіально
об’єднаних структур типу кластерів вимагає відповідної
організаційно-матеріальної підтримки та науково-методичного
супроводу. Нині кількість діючих кластерів і кластерних ініціатив
сільського туризму в Україні становить близько 10. У 2018 р. в
Українських Карпатах було створено два нові кластери –
“Бойківські ґазди” (Сколівський район на Львівщині – 43 учасники)
та “Гостинна бойківська Долинщина” (Долинський район на ІваноФранківщині – 22 учасники). На півдні Причорномор’я набув
офіційного
статусу
агро-еколого-рекреаційний
кластер
“Фрумушика-Нова” (Тарутинський район, Одеська обл.) з
відповідною реєстрацією однойменної громадської спілки.
Дослідження існуючих кластерів і кластерних ініціатив з
сільського туризму довело, що основну роль в їх формуванні і
забезпеченні функціонування відіграють власники агроосель (члени
селянських господарств і підприємці), громадські організації,
державні структури та органи місцевого самоврядування. Як
показали дослідження, кластерні структури в сільському туризмі
мають виражену smart-спеціалізацію і за цим критерієм виділяються
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три
основні
групи:
нічліжно-гастрономічні
(садибні),
агротуристичні і краєзнавчо-екскурсійні. За видом пропонованого
продукту сільського туризму їх можна поділити на агроекологічні,
етнографічні, відпочинкові, екотуристичні. Останні можуть
виступати основою бренду певного кластера сільського туризму.
Науково-методичні розробки з проблематики кластерів
сільського туризму стосуються методичних розробок щодо їх
формування на концептуальному та регіонально-локальному рівнях.
Одночасно значна частина кількості розробок стосується аналізу
структури і функціонування діючих кластерів і кластерних ініціатив
сільського туризму. В більшості випадків результати цих
досліджень представлені у вигляді концептуальних, структурних,
структурно-функціональних моделей зі змістовною і графічною
складовою.
Авторами на основі узагальнення аналізу науково-методичних
підходів до формування і функціонування кластерів сільського
туризму України запропоновано багаторівневу універсальну модель
сільського туризму з можливостями використання у практиці
кластеризації сільського туризму. Її суть полягає у забезпеченні
оптимальної структури основних груп учасників (базових,
партнерів, супроводжуючих) та в організації взаємодії основних
груп і суб’єктів кластера. Представлена модель була апробована
при розробці кластерних ініціатив сільського туризму в
етнографічному регіоні Українських Карпат – “Бойківські газди”
(Сколівський район Львівської області) і “Гостинна бойківська
Долинщина” (Долинський район Івано-Франківської області).
Загалом проблематика становлення і функціонування кластерів
сільського туризму потребує більш комплексних досліджень та
широкого використання зарубіжних наукових розробок і
практичного досвіду.
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2.7. Інновації – запорука розвитку суб’єктів туристичної галузі
України
Тучковська І. І., Мельник І. М.
Досліджено роль інновацій у сфері туризму в умовах посилення
конкуренції. Уточнено поняття інновації в туристичному бізнесі.
Наведено класифікацію інновацій у туризмі за змістом і об’єктом
застосування. Обґрунтовано та узагальнено наукові погляди на
економічну суть інновацій в туризмі, класифікації інновацій, аналіз
значення інновацій для розвитку туристичного бізнесу України, а
також визначено перспективні напрями розвитку інноваційної
діяльності.
Відзначено різноманітності визначення сутності поняття
інновації на туристичному підприємстві, оскільки більшість вчених
розглядають його з позицій сфери послуг. Узагальнено та
систематизовано класифікаційні ознаки інновацій у туристичному
бізнесі України. Створено науково обґрунтовану класифікацію
інновацій, застосовуваних у процесі функціонування і розвитку
підприємств туристичної галузі, що мають істотне практичне
значення,
оскільки
визначають
потенційну
здатність
впровадження того чи іншого нововведення.
Обґрунтовано можливості підвищення ефективності туризму
в Україні за рахунок активізації інноваційної діяльності та
використання інтелектуальних ресурсів. Узагальнено поняття
“інновації в туризмі” як комплексний процес генерації творчих ідей
на стадіях формування, реалізації та споживання турпродукту на
ринку, що створює цінність для клієнта і дозволяє забезпечити
інтенсивний розвиток туристичного бізнесу, поліпшення сервісу,
управління технологічним процесом виробництва і збуту
туристичних послуг.
Якісний розвиток економіки може бути забезпечений тими
країнами, які суттєво підсилюють свою роль у виробництві і
використанні новітніх знань, що дозволить їм домінувати у світових
процесах. На даний момент ринок послуг дуже швидко
розвивається, тому інновації в цій сфері є одними з найбільш
ефективних та актуальних. За сучасних умов орієнтації економіки
України на підвищення конкурентоспроможності важливою є
активізація інноваційної діяльності. Неперервні і постійні інновації
стають необхідною та природною формою існування будь-якої
фірми, забезпечують їй конкурентоспроможність і виживання на
ринку.
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Аналіз інноваційного розвитку туристичного бізнесу в Україні
дав змогу не лише побачити проблемні сторони, а й відстежити
позитивні тенденції, що зводяться до: створення сприятливих
ринкових умов для впровадження інновацій у виробничу діяльність
та побут населення; поступового зростання бюджетного
фінансування потреб науково-технічного розвитку; формування
потенційних передумов зростання попиту на інноваційну
продукцію у вітчизняній економіці; зростання споживчого попиту
суб’єктів національної економіки на інноваційні продукти,
технології, знання; зростання завдяки постійному збільшенню
доходів населення споживчого попиту, що супроводжується
приростом попиту на складну наукомістку продукцію; посилення
конкурентного тиску на внутрішньому і зовнішньому ринках, що
поступово підштовхує підприємства до розуміння важливості
інноваційної переорієнтації виробництва; активізації участі
українських виробників у конкуренції на зовнішніх ринках, які
висувають додаткові жорсткі вимоги до їхньої інноваційної
адекватності; посилення ролі регіональних органів управління в
забезпеченні науково-технічної діяльності.
Однак інноваційна інфраструктура в Україні є функціонально
неповною, недостатньо розвинутою, не охоплює всі сфери
інноваційного процесу, в сфері матеріального і нематеріального
виробництва не підтримується належним чином діяльність
винахідників та не в повному обсязі використовується освітній і
науковий потенціал, насамперед вищих навчальних закладів у сфері
інформаційно-комунікаційних, високих наукоємних технологій, а
також інформаційні ресурси системи науково-технічної та
економічної інформації, а саме: бази даних технологій, науковотехнічних досягнень. Не визначено механізм стимулювання
створення інноваційної інфраструктури. Інновації розглядаються з
різних точок зору: технологічної, комерційної, соціальної. Інновації
в туризмі мають деякі особливості. Так, впровадження будь-яких
нововведень у туризмі утруднено в зв’язку з відсутністю
сформованої законодавчої бази в туристському секторі й у сфері
інноватики. Будь-які зміни інноваційних процесів і норм вимагають
додаткової адаптації законодавчої бази в туристському секторі. Так,
туризм є сферою економіки України, що розвивається досить
бурхливо.
Особливості розвитку туристичного бізнесу в Україні і світі
Розвиток туризму в усьому світі визначає низка факторів, серед
яких найчастішими є такі [1]:
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 зростаючі потреби населення у знайомстві з образом життя в
інших регіонах і придбання нових знань;
 насичення багатьох класичних і традиційних напрямів
поїздок;
 небезпека втрати квоти ринку у в’їзному туризмі;
 загострення
конкуренції,
зростання
пропозицій
стандартизованих глобальних продуктів;
 необхідність стримувати виїзд своїх громадян у зони,
аналогічні за умовами регіонам своєї країни (природа, культура,
клімат);
 гармонійне поєднання привабливих умов відпочинку та
подорожей для повного задоволення потреб найвимогливіших
туристів;
 технологічна революція і експансія послуг в економіці;
 перехід від економіки пропозиції до економіки попиту.
Слід зазначити, що інновації в сучасній економіці становлять
основу конкурентоспроможності підприємств, галузей і країн. Саме
вони дозволяють вигравати змагання за ринки збуту та закупівель
шляхом освоєння нових, більш привабливих для споживачів
продуктів, або більш економічних нових технологій з випуску
колишніх продуктів і послуг. У більшості наукових досліджень
інновації класифікуються на продуктові й технологічні.
А. М. Халагер [2] використовував класифікацію інновацій, що
виділяє інновації п’ятьох типів (рис. 2.7.1), доповнених з погляду
розвитку туристичної індустрії.
Стає очевидним те, що доцільно інтерпретувати інновації в
туризмі у межах запропонованої класифікації. При цьому
залишається нерозглянутим детальний аналіз чинників, що
впливають на очевидну різницю у типах інноваційного пошуку і
ступеня розвитку інновацій у різних секторах індустрії туризму,
країнах і організаціях.
Туризм, на думку багатьох науковців, слід розглядати як галузь
економіки, що стоїть на порозі важливих і ґрунтовних змін. Щоб
оцінити це зауваження, необхідно звернутися до історії і зрозуміти,
що реактивні літаки, післявоєнний світ, добробут, економічне
зростання, пільгові ціни на проїзд, чартерні рейси, “пекідж-тури”,
скоординована діяльність багатонаціональних корпорацій виробили
своєрідний туристичний феномен – феномен масових,
стандартизованих і жорстко спакетованих відпусток.
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Рис. 2.7.1. Класифікація інновацій у туризмі
Слід зазначити, що в індустрії туризму проблеми
навколишнього середовища в основному пов’язані зі збільшенням
обсягу і кількості туристів або трафіку певної дестинації. Прогнози
щодо подорожей показують, що обсяги будуть різко зростати в
поточному десятиріччі, оскільки подорожі стають звичними не
тільки в східноєвропейських, але й у країнах, що розвиваються,
якою є Україна. Це призводить до обговорення проблеми
скорочення туризму як такого і заміни подорожей відпочинком у
відповідних зонах за місцем проживання з метою зниження
негативного впливу на навколишнє середовище.
Інновації у класичних процесах в основному направлені на
поліпшення виконання вже існуючих операцій. Виробництво
удосконалюється за рахунок зміни технології, що дозволяє досягти
зниження витрат на робочі ресурси або інші виробничі витрати.
Іноді необхідність інтенсифікації виробничих процесів йде пліч-опліч з концепцією загального розвитку.
Для туристичного бізнесу першочергового значення набуває
розвиток нових видів транспорту, серед яких є поява нових
потужних літаків, літаків змішаного типу, які завдяки значному
зниженню рівня лобового опору будуть споживати вдвічі менше
пального, ніж звичайний реактивний літак, що також зменшить
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вартість перельоту й зробить авіаподорожі більш доступними. Що
стосується морських перевезень, то тут основні зусилля направлені
на зниження затрат пального. Крім того, важливе значення набуває
стан доріг. Стосовно України відзначають, що інновації тут
знаходяться лише на стадії становлення, однак останнім часом
спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення науководослідних робіт у транспортній сфері, отже є перспективи для
технологічного та економічного ривка вперед.
Інновації у процесах обробки інформації
Радикальний розвиток інформаційних технологій має великий
вплив на індустрію туризму, оскільки підвищує ефективність
діяльності і надає можливості для розширення бізнесу в
географічному, маркетинговому й операційному аспектах.
Інформаційні технології життєво важливі для обробки інформації, а
також для моніторингу проблем навколишнього середовища. В
останні роки великого поширення набули розробки систем
інформації та резервування, прив’язаних до конкретного регіону
або дестинації (туристські інформаційні системи). Мета цих
розробок – забезпечити привертання уваги до місцевих
туристичних організацій і заходів [3].
Розвиток телекомунікацій відіграє неабияке значення в
інноваційному розвитку процесів обробки інформації. До останніх
досягнень у цій сфері можна віднести демонстрацію “живих”
картинок з того чи іншого курорту, які в разі необхідності можна
надрукувати, що приводить до зниження попиту на традиційні
рекламні проспекти, хоча їх повного зникнення найближчим часом
не очікується. Оренда автомобіля, вибір пам’ятки, атракціону,
розваги – всі ці послуги тепер можна замовляти, не виходячи з
дому, хоча щодо єдиної мови погодження доки не досягнуто – на
сьогодні більшість сайтів продають дані лише на місцевій мові,
навіть якщо держава користується популярністю серед іноземців.
Великі масиви інформації, що доступні користувачам Інтернету в
усьому світі, дають споживачеві можливість самостійно
сформувати свій турпакет і економити на послугах посередників
[4].
Згідно з результатами дослідження, проведеного компанією
ComScore у грудні минулого року, сьогодні світова Інтернетаудиторія складає приблизно 1,07 млрд. осіб. За кількістю
користувачів Інтернету на першому місці знаходиться Китай (179
млн осіб), на другому місці – США з більш ніж 163-мільйонною
Інтернет-аудиторією, на третьому – Японія (60 млн осіб). На
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Європу припадає 28 % світової Інтернет-аудиторії – насамперед
завдяки Німеччині (3,7 %), Англії (3,6 %), Франції (3,4 %) та Італії
(2,1 %). Активні користувачі складають в цих країнах у середньому
від 40 % до 60 % всього населення, але це не найвищі показники.
Серед країн ЄС найбільшою популярністю Інтернет користується в
Нідерландах, де зі 100 осіб близько 90 є користувачами. У Норвегії
цей показник складає 85 на 100, у Швеції – 80 на 100, у Бельгії – 70
на 100. Найменше в Євросоюзі охоплення населення мережею
Інтернет має Греція – 20 на 100. Що ж до України, то вона досі
зберігає один з найнижчих в Європі показників доступу населення
до Інтернету – нині він складає 17,8 користувачів на 100 жителів. З
іншого боку, наявними є висока динаміка інформатизації країни і
зростання вітчизняної Інтернет-аудиторії: наприкінці 2017 р.
названа пропорція складала 12 користувачів всесвітньої мережі на
100 мешканців, у 2016 р. – 9 на 100 [1]. За результатами
дослідження агентства Gemius – лідера онлайн-вимірювань у
регіоні Центрально-Східної Європи – абсолютна кількість
української Інтернет-аудиторії у 2017 р. склала 7,1 млн
користувачів (real users) у віці 16 років і більше. Це на 1,7 млн
користувачів, або на 30 % більше, ніж у попередньому році.
Ключовим чинником зростання чисельності вітчизняної
Інтернет-аудиторії є досить інтенсивна інформатизація країни –
розбудова телекомунікаційних мереж, швидке впровадження
інформаційних комп’ютерних технологій на тлі підвищення
платоспроможності населення. Сегмент послуг комп’ютерного
зв’язку, зокрема надання доступу до Інтернету, є найбільш
динамічним на вітчизняному ринку зв’язку. Тільки в 2017 р. доходи
від послуг комп’ютерного зв’язку зросли в 1,5 рази, у тому числі від
надання доступу до Інтернету – на 148 %.
Позицію абсолютного лідера, як і раніше, продовжував займати
Київ – 58 % загальної чисельності користувачів. Далі, у порядку
зменшення
частки
користувачів,
розташовуються
Одеса,
Дніпропетровськ, Донецьк, Харків, Львів, Крим і Запоріжжя (їх
сумарна частка складає 31 %). На решту ж регіонів припадає лише
11 %. Далі: якщо в розвинених країнах зазвичай немає суттєвої
різниці між охопленням населення Інтернет-сервісами у місті й на
селі, то в Україні в сільській місцевості мешкають тільки 10 % від
загальної кількості користувачів.
Сьогодні обсяг ринку Інтернет-послуг, за різними оцінками,
складає від 18 до 22 млн дол., і можна досить впевнено
прогнозувати його зростання щонайменше на 20-40% завдяки,
зокрема, таким чинникам:
 швидке зростання аудиторії;
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 наявність значної кількості дешевих рекламних площ на тлі
зростання розцінок в інших різновидах медіа;
 широкі можливості варіювання рекламних стратегій, форм
подачі інформації, вибору “нішових” аудиторій.
Таким чином можна зазначити, що Україна має значні
перспективи з точки зору розвитку Інтернет-туризму. Інновації в
менеджменті, пов’язані з обробкою інформації, вже згадані вище,
крім цього, інформаційні технології удосконалюються щороку, і
з’являється безліч інших інформаційних систем, покликаних
допомогти менеджменту туризму у вирішенні найрізноманітніших
завдань.
Для ґрунтовного аналізу інноваційних можливостей важливо
взяти до уваги всі категорії людей, залучених до процесу
виробництва й споживання туристських продуктів. Прикладом
інновації в менеджменті може служити залучення жителів певної
дестинації у проекти із захисту навколишнього середовища. Для
того, щоб показати занепокоєння долею місцевих жителів при
розвитку туристичних регіонів, багато авторів розробляють
відповідні теорії з цієї теми.
Визначення “екотуризм”, яке дає М. Зіффер [5], досить
категоричне щодо цього: “... екотуризм практикує неспоживні
використання природних ресурсів і робить свій внесок у розвиток
відвідуваного регіону шляхом створення робочих місць та припливу
інвестицій, спрямованих безпосередньо на розвиток заходів з
підтримання навколишнього середовища і матеріального добробуту
місцевих жителів. Подібна практика має посилити доброзичливе
ставлення до екотуризму і підвищити рівень освіти широких мас в
плані захисту навколишнього середовища з урахуванням
специфічних потреб місцевих жителів. Екотуризм також передбачає
керований підхід у відвідуваних країні або регіоні для організації та
розвитку зон відпочинку за участю місцевих жителів”.
Особливості розвитку інновацій туристичного бізнесу
Головною умовою дієздатності туристичного бізнесу є
стабільність. Однак туристичні підприємства змінюються з часом
для досягнення нових цілей і подолання періодів нестабільності,
викликаних змінами попиту, виснаженням ресурсів і науковотехнічним прогресом. Наростаюча занепокоєність проблемами
навколишнього середовища є ситуацією нестабільності, що
стимулює розвиток організаційних інновацій. Таким чином можна
виділити, які з аналізованих груп інновацій мають в Україні
найбільші перспективи (табл. 2.7.1).
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Таблиця 2.7.1
Перспективи розвитку інновацій в Україні
Види інновацій
Продуктивні інновації
Інновації в класичних
процесах
Інновації в процесах обробки
інформації
Інновації в управлінні
Організаційні

Можливість розвитку
Не дуже значні перспективи
Незначні перспективи
Значні перспективи
Значні
перспективи,
за
умови
впровадження
стратегічного
управління у туристичному бізнесі

Проаналізувавши можливості впровадження інновацій, слід
зазначити, що перш за все необхідно розвивати внутрішній туризм:
сільський, екологічний, оздоровчо-спортивний, релігійний, дитячомолодіжний, екстремальний, мисливський і ті, що найбільш
популярні серед молоді, у зв’язку з тим, що дослідження ринку
попиту України показує зростання туристів саме молодого віку.
Серед названих напрямів особливої уваги заслуговує сільський
туризм. Україна традиційно сприймається як аграрна країна, одна з
європейських житниць, зі збереженням сільського устрою життя,
багатою культурною спадщиною. Тому розвиток сільського
“зеленого” туризму прискорить становлення інших його видів.
Для ефективної діяльності сільської туристичної мережі
необхідно впровадити добровільну систему сертифікації житла як
базового елементу сільського туризму, забезпечити функціонування
інформаційно-туристичних центрів при регіональних осередках
сільського туризму, створити прозорий механізм відносин між
організаторами, власниками садиб та органами місцевого
самоврядування.
Таким чином, постає альтернатива: або робити акцент на
іноземного споживача, або реанімувати внутрішній туристичний
процес, для чого необхідним є обрання інноваційного шляху
розвитку. Якщо орієнтуватися насамперед на іноземного
споживача, то це потребуватиме серйозного перегляду всієї суті
самого поняття туристської послуги. За останні чотири роки
можливості України з прийому іноземних туристів використані на
10 %, від чого втрачено 80 % валютних надходжень. Під великий
сумнів можна поставити надії на істотне пожвавлення процесу
припливу іноземних інвестицій на туристичний ринок України.
Для України характерним є більш часте використання
організації інноваційної діяльності, коли розробка інновацій
здійснюється на замовлення туристичного підприємства, а його
освоєння – власними силами. Зауважимо, що незалежно від виду
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інноваційної діяльності її кінцевою метою є підвищення
економічної ефективності туристичної підприємницької діяльності.
Вона може бути орієнтована на розробку і впровадження нових
продуктів і процесів, нових методів просування та продажу
продукції підприємства або на зміни організаційної практики і
структури. Але загалом інноваційна діяльність туристичного
підприємства повинна здійснюватися за певними встановленими
правилами, які є загальноприйнятими та поширеними. Для цього
пропонуємо використовувати комплексну систему загальних,
спеціальних та специфічних принципів, на основі і з урахуванням
якої необхідно організовувати й здійснювати інноваційну діяльність
туристичних підприємств (табл. 2.7.2).
Таблиця 2.7.2
Принципи інноваційної діяльності туристичних підприємств
України

Перспективності

Планомірності
Пріоритетності
Визначення
пріоритетів
інноваційного
розвитку
Екологічної
рівноваги
Невизначеності
Адаптованості та
гнучкого
реагування
Участі

Розробка та впровадження інноваційних
технологій.
Розробка плану послідовних дій відповідно до
кожного етапу інноваційної діяльності.
Можливість
перебудови
діяльності
туристичного підприємства.
Залучення до інноваційної діяльності не лише
обмежених груп людей, але й інших
працівників туристичного бізнесу.
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Загальні

Безперервності та
динамічності

Група

Спеціальні

Системності і
комплексності

Сутність принципу
Розуміння інноваційної діяльності як окремої,
цілісної системи, яка складається з сукупності
елементів, які взаємопов’язані та взаємозалежні
один від одного і створюють певну
комплексність.
Інноваційна діяльність повинна здійснюватися
безперервно та динамічно, оскільки інновація,
навіть після її впровадження, щоразу
вдосконалюється, стає більш ефективною,
набуває нових споживчих властивостей.
Туристичне підприємство повинно планувати
та здійснювати інноваційну діяльність як у
короткостроковій, так і в довгостроковій
перспективі.
Реалізація інноваційної стратегії та формування
ефективної інноваційної політики з метою
активізації інноваційної діяльності.
Пріоритет надається інноваціям
Вибір конкретних шляхів розвитку, які б
забезпечували
досягнення
поточних
та
стратегічних цілей туристичних підприємств.

Специфічні

Назва принципу

Слід зауважити, що сфера туризму сьогодні одна з найбільш
перспективних і прибуткових. У світі на його частку припадає
близько 10 % світового валового доходу, 8 % загального обсягу
світового експорту і 30-35 % світової торгівлі послугами.
Туризм постійно розвивається, незважаючи на різні перешкоди
політичного, економічного і соціального характеру. Туристичний
бізнес у багатьох випадках є ініціатором і експериментатором в
освоєнні та впровадженні сучасних передових технологій,
безупинно змінює форми і способи пропозиції та надання послуг,
відкриває й освоює нові можливості. Працівники сфери туризму
мають справу з різноманіттям форм і методів організації
відпочинку,
подорожей,
культурного
дозвілля.
Розвиток
туристичного бізнесу можливий тільки на основі впровадження
нових ідей, вдосконалення процесів виробництва товарів і послуг,
розширення їх асортименту.
Висновки. Таким чином, структура українського туризму, яка
існує вже протягом багатьох років, потребує зміни та відповідної
адаптації до сучасного становища як в країні, так і у світі. На
сьогодні вона є досить своєрідною. Так, майже половина (близько
43%) належить відпочинку на курортах та в інших рекреаційних
зонах. Цю особливість доволі легко пояснити історичними
обставинами, коли туризм саме всередині країни розвивався
великими кроками. Звичайно, ніхто не стверджує, що це може стати
негативною рисою нового українського туризму, але слід приділяти
більшу увагу також й іншим видам туризму. Так, розмір сільського,
мисливського та інших спеціалізованих видів туризму становить
лише 9%.
Незважаючи на всі реалії сьогодення, хотілося б зазначити, що
український туристичний бізнес має потужний туристичний
потенціал, який використовується неефективно. Так, вагомою
складовою туристичного потенціалу країни є історико-культурні
пам’ятки. Найбільше туристів приваблюють розкопки античних
міст Північного Причорномор’я: пам’ятки Київської Русі ІХ-ХІІ ст.
у Києві, Чернігові, Каневі, Овручі, Володимирі-Волинському;
пам’ятки оборонної архітектури (фортеці в Луцьку, Меджибожі,
Кам’янці-Подільському,
Хотині,
Білгороді-Дністровському,
Ужгороді та Мукачеві); палацові комплекси на Львівщині та
Чернігівщині; пам’ятки культової архітектури в Києві, Львові, на
Івано-Франківщині, у Почаєві, Мукачеві і Чернівцях, а також
дерев’яної культової та цивільної архітектури в Карпатах.
Природний потенціал України складають узбережжя Чорного
та Азовського морів, рельєф, водні (понад 70 тис. річок, більше 3
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тис. природних озер і 22 тис. штучних водоймищ), лісові, рослинні
та тваринні ресурси. На їх основі створено 5 національних
природних парків, 15 державних заповідників, заказники,
дендропарки, пам’ятки садово-паркового мистецтва, які належать
до природоохоронних територій. Родовища лікувальних грязей, а
також мінеральних і радонових вод входять до рекреаційного
потенціалу нашої країни, який має не тільки внутрішнє, а й
міжнародне значення. Крім того, Україна розташована на
перехресті шляхів між Європою й Азією: важливі залізничні й
автомобільні магістралі, порти Чорного й Азовського морів, а також
Дунаю, авіамережа здатні забезпечити її інтенсивні багатосторонні
зв’язки з багатьма країнами. Як вже згадувалося вище, великі надії
покладаються на реалізацію глобальної програми створення в
Україні транспортних коридорів. Вони не тільки можуть дати тисячі
й тисячі нових робочих місць на строк будування, а й створити
певний поштовх до появи багатьох малих та середніх туристичних
підприємств
інфраструктури
подальшого
обслуговування
транспортних коридорів.
Таким чином, для розвитку туристичного бізнесу в Україні
перш за все необхідно обрати інноваційний шлях розвитку, де на
першому місці опиняються інновації у сфері інформаційних
технологій, друге місце займають продуктові інновації, адже
зазначений туристський потенціал України розкритий не повністю.
Крім того, важливим аспектом розвитку туристичної галузі є
розвиток суміжних галузей.
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2.8. Тенденції та перспективи управління якістю проектів у
туризмі
Ящук В. І.
У роботі розглянуто теоретико-прикладні аспекти управління
якістю туристичних проектів. Обґрунтовано актуальність
формування ефективних систем управління підприємствами
туристичного бізнесу, що досягається через підвищення
ефективності управління проектами зі створення нових та
забезпечення
результативного
функціонування
існуючих
підприємств туристичної інфраструктури. Узагальнено наукові
положення суті управління якістю туристичних проектів.
Окреслено інноваційні підходи до планування якості туристичних
проектів на основі формування політики у сфері якості та
використання низки методів планування якості проектів у туризмі.
Визначено підходи до забезпечення якості проектів у туризмі.
Описано низку методів, які застосовуються для організації робіт
для забезпечення якості проекту. Запропоновано підходи до
забезпечення контролю якості проектів у туризмі. Розроблено та
обґрунтовано пропозиції щодо удосконалення підходів до управління
проектами в туристичній галузі, що сприятиме виробленню
найбільш ефективних форм та методів управління туристичним
бізнесом.
Туризм як одна з перспективних галузей економіки багатьох
країн світу розвивається і йде крок в крок з науково-технічним
прогресом. В Україні однією з пріоритетних галузей економіки є
туризм. У всьому світі держави приділяють цій галузі максимальну
увагу, тому що вона динамічно (випередивши низку інших галузей
економіки) розвивається, приваблюючи інвестиційні ресурси та
використовуючи інноваційні розробки для динамічного розвитку
послуг відпочинку, розваги і пізнання, що цінується незалежно від
місця проживання, національності та віросповідання людей.
Для кращої організації турів чи інших видів діяльності
туристичні фірми намагаються впровадити в своїй діяльності
різноманітні інновації для покращання обслуговування, комфорту
та швидкості доставки туристів тощо. Однак на даний час не кожна
туристична фірма може дозволити собі таку розкіш. Тому
актуальним є залучення коштів зарубіжних і вітчизняних інвесторів
для розроблення інвестиційних проектів та програм.
На сьогоднішній день управління проектами є визнаною в
усьому світі професійною дисципліною. Методологія і засоби
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управління проектами широко використовуються в усіх сферах
цілеспрямованої і проектно-орієнтованої діяльності. За оцінкою
світових експертів, більш 24,4 млн спеціалістів у всьому світі
залучені у проектно-орієнтовану діяльність зі здійснення
реформування в різних сферах та створення нових продуктів і
послуг.
Дослідження проблем формування ефективних систем
управління підприємствами туристичного бізнесу в останні часи
привертає усе більше уваги як науковців, так і фахівців. Це
зумовлено стрімким розвитком туристичного бізнесу та зростанням
потреб клієнтів у наданні різноманітних послуг на високому рівні.
Їх задоволення вимагає від усіх учасників ринку та пов’язаних із
ними суб’єктів постійного пошуку раціональних форм організації
діяльності, що висуває на перший план підвищення ефективності
управління проектами зі створення нових та забезпечення
результативного
функціонування
існуючих
підприємств
туристичної інфраструктури.
Туристичні проекти за видами можна умовно поділити на
декілька
груп:
розроблення
і
впровадження
продукту
інтелектуальної власності; розроблення і впровадження технічних
засобів та елементів “ноу-хау”; реконструкція і будівництво;
підготовка кадрів тощо.
Інтеграція вітчизняного туристичного бізнесу в світовий
туристичний бізнес, посилення зв’язків між національними та
іноземними
суб’єктами
господарювання
призводить
до
необхідності удосконалення підходів до управління проектами в цій
галузі, вироблення найбільш ефективних форм та методів
управління туристичним бізнесом.
Загальне поняття управління якістю проектів у туризмі
Існує багато понять, пов’язаних із застосуванням терміна
“якість”. Сьогодні якість – це сукупність характеристик об’єкта, що
визначають його здатність задовольняти встановлені
і
передбачувані потреби. Потреби визначаються з допомогою певних
характеристик на основі встановлених критеріїв. Потреби можуть
мати, наприклад, такі аспекти, як експлуатаційні характеристики,
функціональна здатність, надійність (готовність, безвідмовність,
можливість ремонту), безпека, вплив на навколишнє середовище,
економічні, естетичні та культурно-історичні вимоги. Управління
якістю проекту – це дії, спрямовані на встановлення, забезпечення і
підтримку необхідного рівня якості проекту в процесі його
розробки, обґрунтування та реалізації [1].
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Якість проекту в туризмі – це ступінь відповідності всіх його
характеристик вимогам проекту. Управління якістю проекту
охоплює всі фази життєвого циклу (ЖЦ) проекту: від початкового
формулювання концепції проекту, через процеси проекту,
управління проектною командою, створення туристичного
продукту і до завершення проекту. Управління якістю проекту
покладається на менеджерів проекту, програми і портфеля та є
часткою загального (тотального) управління якістю.
Загальне управління на основі якості (Total Quality Management:
TQM) – це філософія організації, яка базується на прагненні до
якості і практиці управління та приводить до загальної якості. Отже,
якість – це не те, що доводиться відстежувати або додавати на
якомусь етапі виробничого процесу, а сама суть організації.
Сьогодні TQM є найсучаснішим, найповнішим підходом до
розвитку якості [2]. Філософія TQM якнайповніше відображена у
принципах TQM:
1) орієнтація організації на замовника;
2) провідна роль керівництва;
3) залучення співробітників;
4) процесний підхід;
5) системний підхід до управління;
6) підхід до ухвалення рішень, базований на фактах;
7) відносини з постачальниками;
8) мінімізація втрат, пов’язаних з неякісною роботою.
Управління якістю ґрунтується на участі всіх членів проектної
команди, які повинні ставитися до якості як до фундаменту проекту.
Якість за допомогою досягнення відповідності потребам замовників
забезпечує довгострокову успішність проекту. Управління якістю в
сучасних проектах здійснюється на всіх стадіях і охоплює всі
сторони проекту.
Управління якістю в проекті має два аспекти: якість кінцевого
продукту і якість процесів управління пpoектом. Світовий досвід
управління проектами свідчить, що при врахуванні тільки одного з
аспектів або не виконанні будь-яких вимог якості можна отримати
негативні наслідки для деяких або всіх учасників проекту.
Проте для більшості проектів, які проводяться сьогодні в нашій
країні, актуальним є лише управління якістю продукту проекту. Річ
у тому, що за визначенням проект – тимчасове утворення, а
вкладення в якість управління проектом за світовою практикою
виправдовуються лише тоді, коли бюджет проекту не перевищує
певної суми [1].
Передбачувані функції продукту проекту мають бути
затверджені згідно з його фактичним призначенням. Затвердження
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якості проекту відбувається за допомогою таких процедур, як
гарантія якості (QA) і аудит проекту і його продукту. Там, де це
доречно, можна використовувати автоматизоване проектування
(CAD).
З переходом до ринкових відносин в Україні проблема якості
стала ще більш актуальною. Сьогодні в Україні немає жодного
туристичного проекту, який відповідає міжнародним стандартам
[3]. Вирішенням цієї проблеми повинен займатися проектменеджер, що супроводжує туристичний проект на всіх фазах
життєвого циклу.
Планування якості проектів у туризмі
Основне завдання, яка постає перед командою проекту на стадії
планування проекту, – задати чіткі цілі проекту в галузі якості і
скласти план їх досягнення. Один з фундаментальних принципів
сучасного управління якістю - якість планується, а не перевіряється.
Для його реалізації необхідно дотримуватися такого:
 встановлення цілей і напрямів організації з акцентом на
якість менеджментом верхнього рівня, які формалізують політику в
сфері якості;
 опис змісту проекту є основним параметром при плануванні
якості, оскільки в ньому документуються головні результати
проекту згідно з визначеними цілями;
 опис продукту – як важливий елемент планування якості
(опис продукту, подробиці технічних результатів та важливі деталі,
які можуть впливати на планування якості);
 стандарти та норми. Міжнародна організація із
стандартизації визначає стандарти, як-от документи загального та
багаторазового
використання,
затверджені
відповідною
організацією, в яких зведені правила, керівництва чи
характеристики продуктів, процесів або послуг і які не є
обов’язковими для дотримання; норма – це документ, який лежить в
основі необхідних властивостей продукту, процесу чи послуги,
включаючи застосовувані адміністративні процедури, причому цей
документ є обов’язковим для дотримання.
Стандарти часто починають діяти як керівництво, де описаний
найкращий підхід, а пізніше, після їх прийняття, вони практично
стають нормами. Слід відмітити, що сучасна концепція TQM (Total
Quality Menegment) передбачає перехід від встановлення норм до
управління за цілями, це дозволяє спрямувати виконавців на
досягнення реальних інтересів компанії та зниження витрат.
Для опису змісту проекту та продукту результати процесів в
217

інших галузях використання знань з проектного менеджменту
повинні розглядатися як частина планування проекту. Існує низка
методів планування якості в туристичних проектах.
Зокрема, “Ланцюжок якості” – цей метод ґрунтується на аналізі
бізнес-процесу. На першому етапі аналізу слід намалювати бізнеспроцес, “як він є”, або яким він планується, з необхідним рівнем
деталізації. Принцип побудови бізнес-процесу для “Ланцюжка
якості” збігається з методом побудови WBS. Розрізняються вони
лише за призначенням: там плануються дії з реалізації проекту, а
тут аналізується певний регулярний циклічний бізнес-процес, який
відбуватиметься в бізнесі, який ми створимо за умови успішної
реалізації проекту. На другому етапі необхідно проаналізувати
ключові (з погляду якості) елементи процесу за низкою параметрів.
Глибокий аналіз бізнес-процесу може відбуватися декілька днів за
участю всіх його ключових учасників.
Важливим є метод “удосконалення, що повторюється” (цикл
PDCA) – цей метод є практичним втіленням принципу
неперервного удосконалення якості в реалізації відомого циклу
PDCA (від англійських слів: plan – планувати, do – робити, check –
перевіряти, act – діяти), розробленого Едвардом Демінгом (табл.
2.8.1).
Таблиця 2.8.1
Цикл PDCA
Стадії циклу
Планувати
Робити
Перевіряти
Діяти

Зміст робіт
Визначаються
ключові
процеси
проекту
і
пропонуються методи їх удосконалення
Застосовується план на практиці
Порівнюється практично отриманий результат із
запланованим
Якщо результати перевірки визнані успішними,
вносяться зміни до бізнес-процесу або технологічного
процесу

Даний метод символізує нескінченність процесу удосконалення
за аналогією з човном, який періодично буде зносити течією,
розвертати вітром на шляху до наміченої цілі. Щоб допливти до неї,
слід регулярно коригувати свій курс, використовуючи принцип
зворотного зв’язку. Часто цикл PDCA зображується у вигляді
людини, яка штовхає колесо безперервного розвитку вгору по
похилій поверхні. Коло символізує безперервну природу
удосконалення. Цей символ дуже популярний в Японії, як і сам
метод.
Метод “нульових дефектів” – одна з ключових розробок Філіпа
Кросбі. Цей “гуру якості” вірив, що будь-який рівень дефектів
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занадто високий, і вчив менеджерів ставити як орієнтир для своїх
підлеглих таку якість роботи, за якої дефекти зведені до нуля.
Ціна невідповідності і ціна відповідності. Якщо певна робота
виконується неякісно, порушується стандарт роботи і до понесених
затрат додається ціна браку. Ціна браку – це ціна, яку можна було б
не платити. Ці затрати називаються ціною невідповідності
стандарту (ЦНС). Але на етапі планування можна передбачити
місця в розкладі проекту, де може виникнути брак, і запобігти його
появі. Однак на такі дії також необхідні ресурси, що у грошовому
еквіваленті будуть ціною відповідності (ЦВ) (рис. 2.8.1).
Сумарні затрати на проект

ЦВ
ЦНС
Інші затрати

Рис. 2.8.1. Ціна відповідності
Будь-який брак легше попередити, ніж виправляти його
наслідки. Тому за формулою (1) можна прорахувати важливі
моменти проекту і спланувати дії по запобіганню браку.
ЦВ < ЦНС,

(1)

Аналіз прибутків/витрат включає оцінку матеріальних і
нематеріальних витрат і прибутків по різних варіантах проекту, а
потім використовує такі фінансові показники, як повернення
інвестицій або період відшкодування для оцінки відносної вигоди
певних альтернатив. Вартість дотримання вимог якості пов’язана з
управлінням якістю проекту. Аксіомою є те, що в результаті
правильного управління якістю прибутки перевищать витрати.
Порівняння із зразком включає процес порівняння дійсних або
запланованих результатів з результатами інших проектів для
генерації ідей щодо поліпшення та для забезпечення стандарту, за
яким контролюється виконання.
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Важливим є також метод “Графік потоків”. Він базується на
діаграмах, графіках та картах, які відображають зв’язок між різними
елементами системи якості. Причинно-наслідкові діаграми, або
діаграми Ішикави, або діаграми “риб’ячих кісток”, показують, як
різні причини та підпричини зв’язані з виникненням потенціальних
проблем або наслідків.
“Постановка експериментів” – це аналітичний метод, який
допомагає визначити, які змінні чинять найбільший вплив на
загальний результат. Цей метод найчастіше застосовується для
продукту проекту, а також для зміни вартості і календарного плану.
У результаті планування якості отримується регламентуючий
документ, який називається “План управління якістю проекту”.
План управління якістю – це документ, у якому регламентовано
конкретні заходи у сфері якості, ресурси та їх послідовність щодо
конкретної продукції, проекту чи контракту. План управління
якістю повинен описувати те, як команда менеджерів проекту
здійснюватиме свою політику у сфері якості. План управління
якістю повинен містити опис таких складових:
 система якості – це сукупність організаційної структури,
методик, процесів і ресурсів, необхідних для управління якістю.
Вона призначена для задоволення внутрішніх потреб організації;
 настанова з якості – це документ, в якому викладено
політику в сфері якості й описано систему якості організації.
Настанова з якості може охоплювати всю діяльність організації чи
тільки її частину. Вона здебільшого містить чи посилається на:
політику в сфері якості; обов’язки, відповідальність, повноваження
та взаємовідносини персоналу, який керує, виконує, перевіряє чи
аналізує роботу, що впливає на якість; методики системи якості та
інструкції;
 програма якості – це документ, який регламентує конкретні
заходи в галузі якості, ресурси і послідовність діяльності, що
відноситься до специфічної продукції, проекту чи контракту.
Забезпечення якості проектів у туризмі
Основне завдання команди управління проектом – організувати
роботу над якістю в проекті та відповідний контроль. Призначення
процесу забезпечення якості проектів полягає у впровадженні
запланованих, систематичних операцій, які забезпечують
використання в проекті всіх процесів, необхідних для виконання
вимог з якості. Розрізняють управлінські та технічні аспекти
забезпечення якості в організації, де реалізується туристичний
проект (табл. 2.8.2).
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Таблиця 2.8.2
Аспекти забезпечення якості проекту
Управлінські аспекти
Єдина система управління якістю проекту
Система управління документами і даними
Процедури ідентифікації і моніторингу
продукції та інформації
Система персональної відповідальності;
процедури коригуючих і попереджуючих
дій
Безперервне навчання
Система мотивації
Статистичні методи
Пошук і впровадження останніх досягнень
в галузі управління якістю

Технічні аспекти
Управління
технологічними
процесами
Єдині і сучасні процедури
контролю та випробувань
Забезпеченість вимірювальним, контрольним та
дослідним обладнанням

Опишемо основні методи менеджменту, які застосовуються для
організації робіт над якістю проекту [4].
Бенчмаркінг (benchmarking) – це спосіб знаходження
можливостей для вдосконалення своєї діяльності на основі її
порівняння з діяльністю кращих або провідних у своїй галузі
підприємств або підрозділів. Фактично бенчмаркінг включає 2
підходи: змагання між підрозділами однієї компанії та отримання
інформації про роботу інших підрозділів або компаній на взаємній
або однобічній основі.
Розрізняють декілька видів бенчмаркінгу, виходячи з того, з
ким порівнюється своя діяльність:
1) внутрішній – порівняння відділу з відділом (обмін
передовим досвідом);
2) конкурентний – порівняння наших можливостей з
конкурентами;
3) функціональний – порівняння себе з кращою фірмою в даній
сфері діяльності (що не є нашим конкурентом);
4) зовнішній – порівняння себе з кращою фірмою незалежно
від виду діяльності.
Бенчмаркінг – поширене в світі явище. Для багатьох компаній
престижно бути бенчмаркінговою організацією – зразком, на який
рівняються інші. Деякі фірми регулярно порівнюють себе з іншими
компаніями, які, на їх погляд, є кращими у тій або іншій сфері
управління бізнесом. Виділяють 6 етапів бенчмаркінгу (табл. 2.8.3).
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Таблиця 2.8.3
Етапи бенчмаркінгу
№ з/п

Етап

1

План

2

Пошук

3

Огляд

4

Аналіз

5

Адаптація

6

Впровадження

Зміст етапу
Виявити і перевірити головні чинники успіху
в своєму виді діяльності
Знайти відповідні об’єкти для порівняння
Виявити основні процеси і проаналізувати
відмінності
Визначити причини відмінностей
Обрати кращий варіант і модифікувати його
для себе
Запровадити вибраний варіант і оцінити його
ефективність

Наступний метод – це “реверсні ігри” – клас ділових ігор, які
використовуються при вирішенні конфліктів. В галузі управління
якістю дана методика була сформульована Д. В. Дімітрієвим у 1999
році. Основний сюжет реверсних ігор полягає в тому, що для
поліпшення взаєморозуміння між учасниками конфлікту треба на
якийсь час поміняти їх один з одним місцями. Конкретика
реверсивної гри залежить від “конфігурації конфлікту” (конкретних
умов, кількості протиборчих сторін). Зазвичай функцію ведучого
виконує запрошений професіонал, який не “зав’язнув” у конфлікті,
може дивитися на ситуацію об’єктивним поглядом.
Суть методики “циклічної корекції” полягає в тому, щоб
організувати такі “правила гри” між підрозділами, при яких робота
продовжується доти, допоки кожен відділ не візьме на себе
зобов’язання по виконанню деякої частки від поставленого
завдання. За результатами подібних ігор, що проводяться на
семінарах з якості, нерідко ухвалюються рішення, які покладаються
в основу реального розподілу завдання між відділами, які до цього
роками не могли дійти згоди.
Гуртки якості – стали основою розвитку виробництва і
поліпшення якості продукції промисловості Японії. Гуртки якості –
маленькі групи робітників, що періодично збираються в свій
особистий час для обговорення пов’язаних з їх трудовою діяльністю
проблем і можливостей, включаючи якість роботи, її об’єм,
витрати, оцінку тощо. Основні положення концепції гуртків якості
Каоро Ішикава сформулював у 1962 році.
Контроль якості проектів у туризмі – це відслідковування
конкретних результатів діяльності по проекту з метою визначення
їх відповідності стандартам і вимогам з якості і визначення шляхів
усунення причин невідповідностей. Для контролю якості проекту
необхідна інформація про хід реалізації проекту, план якості,
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документація з якості. Для цього використовуються аудит якості,
контрольні листи, контрольні карти, діаграма Парето, метод
самооцінки. Опишемо методи та інструменти, із застосуванням
яких здійснюється контроль якості проекту.
Аудит якості – це систематичний та незалежний аналіз, що
дозволяє визначити відповідність запланованої діяльності і
результатів у галузі якості, а також ефективність їх впровадження і
ступінь досягнення поставлених цілей. Також аудит дозволяє
виявити причини невідповідностей і розробити заходи з їх
усунення. Аудити якості поділяються на планові (мінімум один раз
в рік) чи позапланові (у випадку невпевненості в ефективності
функціонування системи якості).
Контрольні листи використовуються для збору великого обсягу
первинної інформації з метою подальшого статистичного аналізу.
Контрольний лист – це таблиця, в якій необхідно відзначати
наявність чи числове значення деякого параметра (параметрів) із
заданою частотою (наприклад, один раз на годину). Шляхом
спостереження протягом певного періоду часу (день, тиждень тощо)
встановлюється кількість випадків поганої якості (на підставі
діаграми Ішікави), які позначаються графічним способом. Після
збору статистики приступають до її аналізу: виявляють найвагоміші
(з найбільшою кількістю випадків) чинники поганої якості.
Контрольні карти – графічне зображення характеру зміни
показника якості в часі. Вперше запропоновані В. Шухартом у
1925 р. Графік контрольної карти складається з вертикальної осі, на
яку наносять масштаб ознаки якості, що досліджується, та
горизонтальної осі, яка характеризує послідовність отриманих
даних. На графіку знаходиться центральна лінія, яка відповідає
середньому значенню ознаки якості і двох ліній, які мають назви
меж регулювання, верхньої (BMP) та нижньої (НМР). Галузь
застосування контрольних карт також стосується всіх можливих
процесів організації, де реалізується проект (рис. 2.8.2).
Діаграма Парето – це гістограма, впорядкована за частотою
виникнення певних факторів по кожному результату, вона дозволяє
сконцентрувати увагу на небагатьох важливих факторах. Принцип
побудови діаграми Парето ґрунтується на так званому “правилі
Парето”, яке застосовується до якості результатів проектів –
більшість усіх дефектів викликана декількома причинами. Досвід
показує, що найбільша абсолютна і відносна кількість дефектів
викликана дією незначної по відношенню до загальної кількості
причин. Звичайно це 1-3 причини, через які виникає 60-80 % усіх
невідповідностей. Діаграма Парето дає можливість визначити ці
причини і привернути до них увагу. Упорядкування по рангу
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використовується для здійснення коригуючих дій – команда
проекту повинна здійснювати дії, спрямовані на фіксацію
насамперед тих проблем, які спричиняють найбільшу кількість
дефектів. Закон Парето говорить, що відносно мала кількість
випадковостей спричинює значну кількість проблем або дефектів.

Рис. 2.8.2. Загальний вигляд контрольної карти [1]
Самооцінка може проводитися як разовий комплексний захід з
розробкою і прийняттям рекомендацій з покращення. В Європі цей
метод активно використовується з 1992 року. Оптимальним
методом самооцінки є оцінка шляхом створення цільової групи з
учасників проекту, яка в стислі терміни проводить самооцінку і
виявляє 3-4 пріоритетних напрями удосконалення діяльності.
Контроль якості в проекті може завершитися такими діями:
поліпшенням якості робіт проекту; прийняттям результатів робіт чи
проекту в цілому; ідентифікацією порушень і реалізацією дій з
управління невідповідними процесами і результатами; переробкою
результатів з метою подальшого контролю; виправленням процесів
[5].
Висновки. На сьогодні у світі створена нова стратегія, яка
трактує якість як найбільш важливий фактор в забезпеченні
конкурентоздатності будь-якої компанії. У зарубіжній практиці
виділяють два основних елементи стосовно якості: відповідність
цілям проекту та відповідність вимогам споживачів. З переходом до
ринкових відносин в Україні проблема якості постала перед кожним
туристичним підприємством. Саме вирішенням цієї проблеми
повинен займатися проект-менеджер. Завдання забезпечення якості
проекту актуальне на всіх фазах його життєвого циклу. Тому
управління якістю повинно базуватися на розумінні учасниками
життєвої необхідності забезпечення якості.
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Сучасна система управління якістю проекту в туризмі повинна
включати такі складові, як: планування якості - це визначення того,
які стандарти якості потрібно покласти в основу даного проекту і як
добитися відповідності до визначеного стандарту, що передбачає
розробку плану управління якістю; забезпечення якості проекту –
це оцінка загального виконання проекту на регулярній основі для
підтвердження того, що проект задовольняє стандарти якості;
контроль якості – це відслідковування певних результатів проекту
для встановлення того, чи відповідають вони стандартам якості, і
для визначення шляхів усунення причин незадовільного виконання.
План управління якістю повинен включати плани, пов’язані з
основним процесом: забезпечення якості, управління ризиками,
управління конфігурацією, плани інтеграції, плани установки,
плани навчання співробітників тощо.
Головна мета туристичного проекту – задоволення потреб всіх
зацікавлених у ньому осіб. Однак з кожним роком конкуренція стає
все жорсткішою, а, отже, успіху досягають тільки ті проекти, які
повністю можуть дотримати всі висунуті до них вимоги з якості.
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РОЗДІЛ 3
РОЗВИТОК ОКРЕМИХ ВИДІВ ТУРИЗМУ ТА ТУРИСТИЧНОЇ
ІНФРАСТРУКТУРИ
3.1. The Importance of RDP 2007-2013 in Creating the Tourist
Attractiveness of Rural Areas in Poland
Wojewódzka-Wiewiórska A.
Rural areas in Poland occupy 93 percent of the area inhabited by 40
percent of Poland's population. It means they are very important in the
country's development policy. The development level of rural areas is
strongly differentiated both regionally and interregionally [Rosner 2007,
Stanny et.al 2010]. The analyses of disparities in the level of development
in Poland point, among others, to the existing discrepancies between the
development level of rural areas and that of other areas. There are many
reasons for this situation. Development is conditioned to a considerable
extent by the history of Poland and of this part of Europe. One has to take
into consideration such factors as: divisions dating back to the times of the
partitions, the period of the People’s Republic of Poland and the effects of
the system transformation in Poland, which caused some regions to lose
their competitiveness. The present disproportions in development were
also influenced by policy actions (in some periods rather ineffective) aimed
at preventing differences and strengthening competitiveness of the regions.
The main socio-economic problems in rural areas in Poland include
poorly developed social and hard infrastructure, high unemployment level,
poorly developed services and low level of education of the local residents.
In recent years, rural areas in Poland have been subject to dynamic
changes.
The adopted rural area development policy has been looking for
effective instruments that allow to level the existing development
disproportions. One of them are financial instruments. The intervention
actions in this respect are financed mainly with public funds. Joining the
European Union by Poland was an opportunity to introduce various
programmes supporting and financing structural changes. Programs
available since 2004 for rural areas under the Common Agricultural
Policy of the EU and cohesion policy are a continuation of the support
Poland received as part of pre-accession measures.
The aim of the study was to determine the role of the Rural
Development Programme 2007-2013 in shaping the tourism attractiveness
of rural areas. The following sources of data were used in the article: the
data of the Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture
provided by the Ministry of Agriculture and Rural Development as at 31
Dec 2015 [MARD 2017] and the results of surveys carried out in 2016 for
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the purposes of the RDP evaluation study among beneficiaries [Ledzion
et.al. 2016], residents (n=501) of rural areas and local action groups
(n=120).
Tourist attractiveness of rural areas in Poland
In practice, the development of tourism in rural areas in Poland is
related to the implementation of the concept of multifunctional
development of rural areas, which is a priority due to the declining role
of agriculture as the main source of income in rural areas. New forms of
non-agricultural activities are sought, including tourism, treated as an
important factor in the development of rural areas. Among the benefits
related to the development of tourism, there is an increase in
employment and diversification of income of rural residents [Gaworecki
2000, Dmochowska-Dudek et.al. 2015]. Many other indirect benefits
may also be indicated, such as counteracting unfavorable demographic
phenomena in rural areas (eg depopulation) or development of road,
water and sewage infrastructure. In addition, tourism may contribute to
the revitalization of the countryside, enforces the preservation of the
natural environment and the preservation of tradition, culture, history
and preservation of the specific character of rural areas. This, in turn,
contributes to maintaining regional diversification and recognizability of
rural areas, constituting a source of competitive advantage on the tourism
market. Tourism is part of a broader process of socio-economic
diversification of the village. It may take the form of small economic
activities or be the dominant sector in the rural economy. Rural areas in
Poland have a very large potential in terms of tourism development,
which results from very large landscape values and, above all, from the
cultural richness of the Polish countryside and preserved traditional
forms of farming. These elements make rural tourism also competitive
with other forms of recreation. However, it should be noted that, in the
general opinion of the society, rural areas may be considered backward,
with a low level of service development, and thus unattractive as a place
of rest and recreation.
Tourist attractiveness should be understood as the strength with
which a given place, object or phenomenon attracts visitors or as a
degree of saturation of spatial layouts with specific factors [Rapacz
2004]. The basic factors include: tourism values, tourism development
status and the level of transport accessibility. Tourist values constitute
specific features and elements of the natural environment and
manifestations of human activity that are the subject of tourist interest
[Gołembski 2009, Bąk et.al. 2016]. We distinguish three groups of
values: leisure, sightseeing and specialist. Tourist development (touristic
infrastructure) includes facilities that allow tourists coming to rest to
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enjoy the charms of their chosen place. Well-developed areas cause an
increase in the intensity of tourists visiting the place, repetition of stay,
attachment to the place and local community. Transport accessibility is
the efficiency of transport service in a given area, which is expressed in
the number and frequency of transport connections, the type of transport
means used, the quality of passenger service. Good transport
accessibility is an important and indispensable factor for rural
development and increases the attractiveness of the services offered.
Characteristic of Rural Development Programme 2007-2013
In Poland, instruments supporting the development of rural areas and
solving its problems included the Rural Development Programme 20072013 (RDP 2007-2013), a component of the EU Common Agricultural
Policy. The RDP 2007-2013 was divided into 4 axes, these in turn for
various activities. The programme’s main goal was to implement the
concept of multifunctionality of agriculture and rural areas [RDP 2007];
it comprised specific objectives reflected in the Programme axes, i.e.
improving the competitiveness of agriculture and rural areas; improving
the environment; improving the quality of life, and social activation.
Actions taken under axis I were to support the restructuring of farms and
improve the competitiveness of the agricultural and forestry sector. Axis
2 measures were aimed at encouraging farmers to use agricultural land in
a sustainable manner, including using agricultural production methods in
accordance with environmental protection standards. Axis III was aimed
at diversifying the economy of rural areas and improving the quality of
life of residents, mainly through the renovation of the village and
improvement of access to municipal services. Axis IV, constituting the
Leader approach, was to stimulate the activity of rural residents and
build social capital in the countryside.
The Rural Development Programme 2007-2013 was addressed to
rural areas, which were defined as: rural municipalities, urban-rural
municipalities with the exception of towns with a population exceeding
20 thousand residents, and urban municipalities with the exception of
towns with a population exceeding 5 thousand residents.
The Programme was financed from the European Agricultural Fund
for Rural Development. The largest amount of funds was allocated to the
implementation of axis I and II, and the least to the Leader approach
(Table 3.1.1).
Particular attention should be focused on the functioning of the Axis
IV [Wojewódzka-Wiewiórska 2017] which was the Leader approach
(Table 3.1.2.).
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Table 3.1.1
Rural Development Programme 2007-2013 in Poland diveded into
axises
Axis

Title of the axis

Axis 1

Improving the competitiveness of
the agricultural and forestry sector
Improvement of the environment
and the countryside
Quality of life in rural areas and
diversification of rural economy
LEADER
Technical support
Total

Axis 2
Axis 3
Axis 4

Limit of funds for axis of
RDP 2007-2013 (PLN)
33 053 180 359,96

%
45,8

21 826 266 732,21
30,2
13 198 207 908,38
3 013 212 475,60
1 075 042 986,64
72 165 910 462,80

18,3
4,2
1,5
100

Source: own elaboration [MARD 2017].

Table 3.1.2
The Leader approach 2007-2013 in Poland broken down into
measures
Measure
code

413

421
431

Title of the measure
Implementation of Local
Development Strategies:
- Diversification towards
non-agricultural activities
- Establishment and
development of microenterprises
- Village renewal and
development
- Small projects
Implementation of
cooperation projects
Running the Local Action
Group, acquisition of skills
and activation
Total

Payments made
(PLN)
%
2 812 807 932,92

Number of
beneficiaries

83,4

15 327

48 238 447,85

1,4

333

511 598 564,20

15,2

336

3 372 644 944,97

100

15996

Source: own elaboration [MARD 2017].

It represents the new EU approach to rural development with the
active participation of all those interested and related to the area. The
Leader approach is of a cross-cutting nature and involves simultaneous
involvement in the development of a given area of representatives of the
political, social and economic sectors who operate within the local action
group in the form of an association. Taking into account the needs of a
given place (rural areas) and resources in this place, all entities together
form a local development strategy, under which projects co-financed
from EU funds are implemented.
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In the 2007-2013 perspective, there were 336 local action groups in
Poland (they usually included several municipalities), which far
exceeded the initial assumptions. In addition to projects that were to
meet the objectives of local development strategies, projects involving
cooperation of local action groups with domestic and foreign entities as
well as strengthening the potential of local action groups were also
financed.
The total number of beneficiaries amounted to almost 16 thousand
entities, which were local government units (eg municipalities), schools,
libraries, volunteer fire brigades, private individuals, associations,
churches and religious associations.
Rural Development Programme 2007-2013 and tourism – research
results
Based on the analysis of projects implemented by beneficiaries cofinanced from the RDP 2007-2013, it can be stated that projects
concerning the creation of conditions for the development of tourism in
rural areas, including increasing their tourist attractiveness were
implemented under axis III and axis IV of the RDP, which were the most
important in this regard. It turned out that although the provisions of the
RDP did not directly indicate the possibility of co-financing activities
related to the development of tourism, the effects of the reported and
implemented projects significantly increased the tourist attractiveness. It
shows the real need and possibilities of developing tourism functions in
rural areas in Poland.
The projects implemented under the Programme have contributed to
the significant development of tourism assets, both natural and
anthropogenic, which in effect may be more often the subject of tourists'
interest than before. The Rural Development Programme has
significantly changed tourism management, mainly as a result of the
development of technical infrastructure, which can significantly affect
the tourist attractiveness of a given place. The measure ‘Basic services
for the economy and rural population’ was of great importance here,
where support related to water and sewage management, waste collection
system, generation of energy from renewable sources, construction of
marketplaces and access to broadband Internet. Although the projects
were primarily intended to provide better access to infrastructure (water
supply, sewerage) for rural residents and other users of the area, a
significant proportion of projects related to the development of
infrastructure dedicated in particular to tourists. Beneficiaries were
different, most often local self-government units (municipalities), but
also churches or private entities. The importance in the growth of tourist
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development also had so-called small projects (from the IV axis), which
were not eligible for support under Axis III measures, but contributed to
achieving the objectives of this axis, i.e. improving the quality of life or a
greater diversification of economic activity in the area of operation of the
local action group.
Another important measure is the ‘Village renewal and
development’, which was aimed at improving the quality of life in rural
areas by satisfying the social and cultural needs of rural residents and
promoting rural areas. It was expected that as a result of the
implementation of projects, the identity of the rural community will
develop, the cultural heritage and the specificity of rural areas will be
preserved, which will be reflected in the increase in tourism and
investment attractiveness of rural areas.
As a result, the projects contributed to revitalization of the
countryside, enforces the preservation of the natural environment and the
preservation of tradition, culture, history and preservation of the specific
character of rural areas (table 3.1.3). The importance of projects
implemented under the Leader approach differed depending on the
operations, which resulted from the relatively small financial resources
allocated to the Leader approach. Taking into account the effects of the
measure 'Village renewal and development', the greatest importance in
increasing the tourist attractiveness of rural areas was in the area of
construction of bicycle paths and tourist trails, as well as renewing
monuments of history and memorial sites, building and refurbishing
sports facilities, small architecture, improving the aesthetics of the place.
Looking at the great interest from the residents of the implemented
projects, it is necessary to indicate projects concerning traditional
products related to the development of culinary tourism. These activities
are part of shaping tourism assets and enriching the locally offered
tourist product.
The level of transport accessibility of rural areas has not changed
thanks to the RDP 2007-2013 - due to the provisions of the programme,
which make it impossible to act in this area.
An important element of the RDP was diversification of income of
rural residents (projects implemented under the measure ‘Diversification
into non-agricultural activities’ and ‘Establishment and development of
micro-enterprises’). New functions were introduced in farms, including
those related to rural tourism. Better equipment, rest and recreation
conditions, qualified staff were offered, which shaped holiday and
specialist values in rural areas. As for the diversification of activities,
farmers, farmer's spouses or other household members were beneficiaries
in tourist services and related to sport, recreation and leisure in 1107
cases.
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Table 3.1.3
Effects of projects implemented under the measure 'Village renewal
and development' (axis III and IV) RDP 2007-2013 in Poland related
to increasing the tourist attractiveness of rural areas
The value reached
Material effects of the
operation
built bicycle paths,
tourist routes
built, rebuilt or equipped
landscaping facilities
built, reconstructed or
renovated sports
facilities, playgrounds,
recreation areas, intended
for public use
decorated green areas,
parks and other places of
rest
developed reservoirs and
watercourses for
recreation or
improvement of the
aesthetics of the town
revitalized buildings
entered in the register of
monuments or covered
by the voivodship
register of monuments,
used for public purposes
restored or preserved
historical monuments
renovated or subject to
conservation of the
memorial site
renovated objects
characteristic for a given
region or tradition of
construction, adapted for
public purposes
renovated external
facades and roofs in
sacral architecture
buildings entered in the
register of monuments or
covered by the
voivodship register of
monuments and
cemeteries entered in the
register of monuments

Unit of
measure

Total value of the
investment
Total
% the
(thousand
Leader
PLN)
approach

Total

% the
Leader
approach

km

1196,15941

80,18

114 629,52

57,56

pc.

2365,55

55,15

119 860,95

44,14

pc.

6739

56,51

1 309 214,20

47,31

pc.

750

44,27

150 597,24

46,39

pc.

259

55,21

65 442,85

45,54

pc.

212

51,42

62 300,23

39,06

pc.

43

69,77

3 453,85

74,33

pc.

28

67,86

2 771,89

35,34

pc.

75

25,33

14 357,69

20,1

pc.

1049

36,03

311 391,95

26,25

Source: own elaboration [MARD 2017]
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The total value of the investment was PLN 208.6 million, 713
permanent jobs were created, and 144 seasonal ones. 1092 micro
enterprises related to tourist services supported the development of
microenterprises, of which 360 were newly created entities. The total
value of investments made by microenterprises amounted to PLN 755.2
million, and 1,198 jobs were created. The Leader approach was of lesser
importance in the development of tourist services in the Polish
countryside, under which the number of beneficiaries was 316, the total
investment value was 64 million PLN and 115 jobs were created
(differentiation). A total of 1368 micro-enterprises providing tourist
services were supported, including 407 new units. The total value of the
investment is PLN 93.8 million, 149 jobs were created.
It is particularly important in the context of tourist attractiveness to
promote a place that has appeared in many projects from various
measures. Until now, rural areas and their values were not widely
known, and the village was often perceived in the context of
backwardness. The goal of the projects implemented was to inform about
the available resources and the better rural tourism offer, reaching
different target groups. Under the Leader approach, projects were often
related to the organization of local events, which were very popular
among residents, tourists and potential tourists.
Surveys of the inhabitants of rural areas where RDP projects were
implemented also showed the impact of the Programme on various
aspects of local development related to shaping the tourist attractiveness.
The surveyed residents recognized that the greatest improvement is
visible in the development of recreational and sports infrastructure, as
indicated by 76 % of respondents. In addition, respondents pointed to
changes in the quality of public space, improvement of local historical
monuments, monuments, memorial sites, intensification of activities for
the cultivation of local community traditions and traditional professions
as well as promotion of rural areas.
The changes taking place in rural areas resulting from the
implementation of projects co-financed from the RDP and contributing
to the change in the perception of rural areas as an attractive place from
the point of view of the tourist are also perceived by representatives of
local action groups.
The most visible effect of the functioning of local action groups is
the promotion of rural areas, including the increase of knowledge about
the specific features of specific areas (history, traditions, functions). The
fact that the projects implemented under the Leader approach
significantly increased the attractiveness of rural areas was indicated by
75 % of the surveyed representatives of local action groups, 17%
considered this impact as medium. The respondents also pointed to
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changes in technical and social infrastructure and to a small extent the
possibility of finding work outside agriculture, which coincided with the
residents' opinions and real material effects obtained thanks to the
implementation of projects co-financed from the RDP 2007-2013.
It should be emphasized that tourism was present in local
development strategies of many local action groups due to the tourist
potential of Polish rural areas, as well as due to the fact that the tourist
function of rural areas can reduce many problems of the village, for
example related to with demography (reduction of migration,
depopulation of rural areas).
When assessing the importance of the Leader approach for rural
development in Poland, it should be noted that the very construction of
the IV axis and the principles of its operation required the cooperation of
many entities involved in rural development, which in Polish conditions
has so far been an unprecedented phenomenon on a wider scale. This
caused that many entities representing various spheres (local authorities,
leaders, entrepreneurs, etc.) as well as various municipalities forming
local action group were involved in shaping the tourist potential of rural
areas and building a tourist product.
Conclusions. The Rural Development Programme 2007-2013
significantly supported the changes in rural areas in Poland, including
those related to the development of tourism and favoring the perception
of rural areas as attractive for tourists.
It was found that support for tourism development in Poland under
the RDP 2007-2013 was indirect and direct, mainly thanks to the
implementation of projects under axis III and IV of the RDP 2007-2013.
It mainly concerned tourist values (especially natural, cultural and
specialist values), development of tourist infrastructure, promotion of
rural areas and enabled the creation of new jobs related to tourism.
The implementation of RDPs, especially the Leader approach,
required involvement in the rural development process of many entities,
both municipalities and residents themselves, who initiated the
development and spending of funds through the implementation of
projects. Thanks to this, the development of tourist values in rural areas
results from the real possibilities and needs of the area and the desire to
satisfy the needs reported by the surroundings.
Building tourism attractiveness of rural areas in Poland will be
strengthened in subsequent years, including thanks to the previous
experience of beneficiaries in this area used in the implementation of
projects under the RDP 2014-2020.
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3.2. Стан та перспективи розвитку спортивного туризму в
Україні
Блащак І. М.
Досліджено особливості спортивного туризму, його підвиди,
сучасний стан розвитку, проблеми, з якими постійно стикаються
туристи. Досліджено основні об’єкти, що можуть зацікавити
туристів. Проаналізовано основні напрями спортивного туризму.
Акцентується увага на розвитку спортивно-оздоровчого туризму,
що має соціально-економічний ефект. Розглядаються природні
умови для розвитку цих видів туризму, наводиться перелік
територій країни, придатних для проведення спортивних
маршрутів, та визначається їх категорія складності.
Виокремлена роль спорту в житті людини, порівняні різні
типи міст на предмет забезпеченості інфраструктурою для
розвитку туризму в сфері спорту. За основу взято центральну й
показано, що саме такі, середні за розмірами, обласні центри
України можуть бути привабливими як для занять спортом, так і
для історично-культурного збагачення професійних спортсменів,
спортсменів-дітей та підлітків, любителів спорту, які
приїжджають на змагання.
Спортивний туризм є активним, а часто і екстремальним видом
подорожей. Він передбачає автономне подолання великих відстаней
і різноманітних локальних перешкод, що вимагає від туриста
фізичної сили, доброго здоров’я і володіння різними навичками.
Головна особливість спортивного туризму полягає у тому, що
він, на відміну від більшості інших видів спорту, не потребує
відносно великих матеріальних видатків, адже, по-перше,
розвивається в існуючому навколишньому природному середовищі
і не вимагає значних капіталовкладень для підготовки та
проведення туристсько-спортивних масових заходів та зведення
спеціальних споруд для їх проведення, по-друге, матеріальнотехнічне та організаційне забезпечення зазначених заходів у значній
мірі здійснюється силами та засобами самих туристів, по-третє, вже
склалася і діє громадська система підготовки та підвищення кадрів,
яка з мінімальними видатками з боку держави може і надалі
ефективно функціонувати.
Розвиток нових напрямів спортивного туризму екстремального,
пригодницького, вітрильних та інших подорожей, проведення
комбінованих за видами туризму подорожей з використанням
наявних природно-рекреаційних, історико-культурних та кадрових
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ресурсів країни не тільки створює умови для залучення до активних
занять спортивним туризмом населення України, а й має
стимулюючий вплив на розвиток міжнародного та зарубіжного
туризму, сприяє загальному розвитку туристичної галузі України як
потенційно високорентабельної галузі економіки та її входженню
до світового туристичного ринку.
Однак на сьогодні, незважаючи на наявні можливості, свою
соціальну й економічну значущість, спортивний туризм в Україні
розвинутий недостатньо. Труднощі, з яким стикнувся в своєму
розвитку спортивний туризм, у першу чергу пов’язані з
економічними проблемами розвитку суспільства, а також з майже
повною відсутністю державної та громадської підтримки цього
виду спорту, недосконалістю, а в окремих випадках і відсутністю
сучасної нормативно-правової, методичної та інформаційної бази,
яка б враховувала його реалії, а також внутрішніми організаційними
проблемами в самому туристсько-спортивному русі, що
накопичилися за останні роки.
Базовою
умовою
подальшого
динамічного
розвитку
спортивного туризму є створення його ефективної національної
моделі як масового самодіяльного спорту та спорту вищих
досягнень, яка б сприяла зростанню спортивної майстерності
туристів.
Сучасний стан спортивного туризму в Україні
Відповідно до законодавства кожен громадянин нашої країни
має право на відпустку. Він може обрати певний вид туризму
залежно від своїх уподобань та бюджету подорожі. Туризм є
корисним не лише для мандрівників, але й для економіки держави.
Дедалі більша кількість високорозвинених країн будує свою
економіку, орієнтуючись на сферу послуг, левову частку якої
займають саме туристичні послуги.
Слід зазначити, що в Україні спортивний туризм розвивається
здебільшого завдяки туристам-аматорам, хоча останнім часом
з’являються фірми, що пропонують активний відпочинок.
Переважно вони орієнтовані на організацію даного виду туризму в
Карпатах, де організовуються піші та кінні прогулянки в гори,
рафтинг, велоекскурсії природними парками. Пропонуємо виділяти
такі рівні спортивного туризму:
1) професійний спортивний туризм, базований на професійній
або напівпрофесійній діяльності і контактах у спортивному
середовищі;
2) спеціалізований спортивний туризм, що має в якості
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основної мети поїздки активні заняття;
3) неспеціалізований спортивний туризм;
4) супутній спортивний туризм – додатковий, необов’язковий
елемент туристської поведінки, тому що участь у спортивній
активності в ієрархії мотивації туриста займає нижчу позицію.
Аналізуючи дане найбільш широке визначення, автори
вважають за можливе висловити сумнів у доцільності зарахування
до спортивного туризму так званого супутнього спортивного
туризму, тому що тут спорт є лише одним з варіантів проведення
часу під час в тому числі неспортивно вмотивованої туристської
поїздки.
Зауважимо, що, розробляючи спортивний тур, організатори
повинні враховувати ступінь фізичного навантаження, який
повинен бути під силу туристам, його дозування впродовж
маршруту, безпечність для життя та здоров’я, враховуючи місцеві
умови, тривалість туру (складні маршрути мають бути менш
тривалими), достатність часу на відпочинок та сон, можливість
дострокового вивозу туриста з маршруту. Маршрути повинні мати
можливості для зміни залежно від погодних умов, фізичної
підготовки туристів, кількості людей у групі тощо.
Реалізуючи
спортивний
тур,
організатори
мають
проінформувати туристів про можливі труднощі та небезпеки,
вимоги до фізичної підготовки туристів, подбати про наявність
страховки. Іноді для уникнення конфліктних ситуацій туристи
підписують спеціальні угоди, які включають додаткові положення,
пов’язані з небезпекою, та інформаційні листи, з якими вони
ознайомлюються перед поїздкою [5].
У збірнику Іллінойського університету С. Росс пропонує
поділити спортивний туризм на: туризм, присвячений спортивним
подіям; “ностальгічний” спортивний туризм; активний спортивний
туризм [6].
Туризм, присвячений спортивним подіям, передбачає передусім
відвідання визначних спортивних заходів, таких як Олімпійські
ігри, Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу, чемпіонати світу та
Європи з футболу. Здебільшого країни, що подають заявку на
проведення подібних змагань, сподіваються на надзвичайний
приплив туристів, що захочуть відвідати ці події і заразом
ознайомляться з визначними місцями країни. Також вони
сподіваються таким чином сприяти формуванню свого позитивного
іміджу, в тому числі й як надійної та безпечної країни, яка може
бути цікавою туристам.
Активний спортивний туризм – традиційна форма туризму, яку
зазвичай уявляють люди, говорячи про спортивний туризм. Це і
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веломандрівки, і пішохідні прогулянки, і катання на лижах, і
серфінг, і навіть риболовля. Основними причинами популяризації
спортивного туризму можна вважати вартість подібних подорожей,
адже вони потребують відносно невеликої кількості грошей (якщо
говорити про активний туризм), і також зміну пріоритетів та
цінностей, а саме: зміну ставлення до спорту та здорового життя у
суспільстві, моду на активний відпочинок тощо. Крім того, до
спортивного туризму спонукають і малорухливий спосіб життя,
забрудненість міст, стреси; людям необхідно зняти нервове
напруження, відчути справжні емоції, усвідомити, що вони живуть,
а не передивляються фільм по телебаченню, в якому щодня
відбуваються одні й ті самі рутинні події.
Розвиток спортивного туризму сприяє посиленню економіки,
збереженню довкілля та пам’яток природи й архітектури,
культурної спадщини, підтримує здоров’я нації та пропагує
здоровий спосіб життя, оскільки, по-перше, займатися спортивним
туризмом має як мінімум активна людина, а по-друге, навіть перше
залучення до спортивного туризму, якийсь невеличкий похід чи
веломандрівка вже спонукатимуть людину змінити щось у своєму
житті, більше рухатися, тренуватися, аби раз за разом, крок за
кроком підкорювати все вищі і вищі вершини. Крім того,
спортивний туризм може стати рушійною силою, що допоможе
привернути увагу як внутрішніх туристів, так і закордонних гостей
до певного регіону.
У цілому зазначають такі позитивні результати від розвитку
спортивного туризму:
 створення додаткового попиту на туристичні продукти, а
отже, стимулювання розвитку готельно-ресторанного бізнесу;
 формування позитивного іміджу держави та суспільства;
 створення нового туристичного продукту, а отже, й освоєння
нових туристичних можливостей;
 посилення взаємозв’язків між регіонами всередині та поза
межами країни;
 спонукання молоді до громадської активності, надання
альтернативних варіантів проведення дозвілля;
 стимулювання розвитку інфраструктури;
 створення нових робочих місць [6].
Можна помітити тенденцію до переходу від пляжного
відпочинку до активного, стверджують у Всесвітній туристичній
організації. Все більше країн роблять ставку на спортивний туризм.
Зазначається, що в 2017 р. у галузі спортивного туризму було
зароблено близько 600 млрд дол. США, половина з них була
зароблена країнами Європи, чверть припадає на Північну та
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Південну Америку, ще чверть – на Східну Азію та Тихоокеанський
регіон [7].
Якщо говорити про активний туризм, то можна сказати, що в
Україні він має здебільшого аматорський характер. Але не лише це
є причиною непрофесійності цього підвиду спортивного туризму.
Основними є відсутність налагодженої інфраструктури для таких
туристів, незначна кількість спортивних турів у масштабах країни,
мала кількість оздоблених стежок, промаркованих маршрутів тощо.
Як основні групи активного спортивного туризму, що популярні в
Україні, можна виділити: пішохідний туризм; велосипедний туризм;
альпінізм; лижний туризм.
Серед можливих місць розвитку спортивного активного
туризму є місця, вже популярні серед туристів, і такі, що поки що
не є загальновідомими. Оскільки люди, що займаються спортивним
туризмом, можуть не мати відповідної спортивної підготовки,
важливою є наявність визначних пам’яток у місцях відпочинку.
Слід зазначити, що найпридатнішими для розвитку
спортивного туризму є Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська,
Чернівецька, Київська та Черкаська області та Автономна
Республіка Крим. Утім, це не означає, що решта областей не
придатна для розвитку спортивного туризму. Проблема полягає в
тому, що інші регіони мають менш розвинену туристичну
інфраструктуру, зокрема спортивну. Усі регіони з нереалізованим
потенціалом є перспективними, але поки що не користуються
увагою спортивних туристів. Деякі з цих регіонів не є цікавими для
альпіністів або лижників, проте всі вони можуть зацікавити
велотуристів, а деякі й піших туристів. Основна проблема полягає у
відсутності будь-яких велодоріжок у більшості областей України,
кемпінгів, промаркованих та обладнаних маршрутів і, головне, якоїнебудь реклами активного спортивного туризму в “блідих”
регіонах.
Опис об’єктів спортивного туризму України
У табл. 3.2.1 подано міста різного типу та рівня самоуправління
з переліком необхідних (можливих) об’єктів спортивного туризму.
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Таблиця 3.2.1
Туристична інфраструктура міст різного типу

Об’єкт

Столиця
Велике місто
(населення – (населення –
більше
500-1000 тис.
1 млн ос.)
ос.)

Вокзал

аеропорти,
залізничні
вокзали та
автовокзали,
річковий
вокзал

аеропорт,
залізничний
вокзал та
автовокзали

Готель

велика
кількість
готелів,
хостелів,
будинків
відпочинку

велика
кількість
готелів,
декілька
хостелів

Село,
Районний
селище
Середнє місто
міського
центр
(населення –
(населення –
типу
100-499 тис.
20-99 тис. (населення –
ос.)
ос.)
менше 20
тис. ос.)
найближча
залізнична
залізничний
станція
автостанція,
вокзал,
знаходиться
залізнична
автовокзал,
в районстанція
ному центаеропорт
рі, автобусний шлях
значна
кількість
готелів

невелика
кількість
готелів

1-2 готелі

Для підрахунку було взято населені пункти, які є типовими
представниками своїх видів згідно з класифікацією за кількістю
населення. Слід зауважити, що м. Київ найбільш пристосоване до
спортивних змагань вищого рівня. Для цього є велика кількість
готелів, спортивних споруд, цікавих історичних об’єктів та музеїв,
які будуть цікаві іноземцям.
Дуже близьким до Києва є м. Львів, де зосереджена майже така
сама кількість спортивних споруд і майже на такому ж рівні
організована інфраструктура. Львів так само вирізняється цікавими
історичними пам’ятками і кількістю музеїв. У м. Суми та Сумській
області істотно менша кількість спортивних споруд, що спричинено
меншою кількістю населення на території самого міста й відносно
недавнім терміном існування порівняно з Києвом і Львовом.
Основним критерієм для вибору міста для змагань є його технічні
можливості.
Сюди
входить
характеристика
спортивних
майданчиків, місткість залів для глядачів і спортсменів, технічне
оснащення тощо. Також важливою є зацікавленість населення в
певному виді спорту та в рівні його розвитку в регіоні.
Можна зазначити, що для значних міжнародних змагань Київ і
Львів підходять найкраще – міста забезпечені аеропортами,
готелями високої категорії, є палаци спорту. Проте проводити
змагання на рівні країни та регіонів, а також інші змагання
місцевого значення, де учасниками є спортсмени з однієї або
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декількох областей, невигідно. Найкраще для такої мети підходить
місто середнього розміру, наприклад м. Суми. Це пов’язано з
нижчою ціною оренди спортивного комплексу для проведення
змагань, нижчою ціною на проживання й харчування, ближчим
розташуванням місця проживання спортсменів до місця проведення
змагань. Досить істотна різниця щодо вартості проведення змагань
зменшує бюджет змагань як для федерації, так і для учасників.
Перспективи розвитку спортивного туризму в Україні
Більшість учасників туристичного ринку ставилися до
спортивного туризму з певною зверхністю – нібито ця форма
відпочинку не має “ринкового формату”. Але, на думку автора, ця
форма відпочинку може найближчим часом зайняти належне місце
серед пропозицій турфірм.
На сьогодні в Україні сформовано висококваліфікований
кадровий корпус працівників оздоровчо-спортивного туризму, а
також громадського активу. Організаційними та методичними
центрами розвитку оздоровчо-спортивного туризму є туристські
клуби та секції. Діє спеціалізована контрольно-рятувальна служба
[17].
В Україні склалася й успішно діє система дитячо-юнацького
туризму і краєзнавства, яка є невід’ємною складовою позашкільної
освіти. У процесі пізнання історії рідного краю, витоків
національної культури, вивчення свого родоводу, історичних і
культурних надбань предків у юних туристів виховується почуття
дбайливого ставлення та поваги до історії краю, чуйності, доброти,
формується фізично здорова і духовно розвинена особистість.
На сьогодні в Україні діє близько ста центрів туризму і
краєзнавства учнівської молоді та станцій юних туристів, які є
базовими організаційно-методичними осередками розвитку дитячоюнацького туризму в регіонах. Слід відзначити, що останнім часом
серед позашкільних навчальних закладів зростає саме мережа
центрів туризму і краєзнавства Найбільшу кількість центрів
туризму мають: Дніпропетровська та Хмельницька області – по 8
кожна, Полтавська – по 7, Львівська, Черкаська, Волинська – по 6,
Донецька, Харківська – по 5.
Немає центрів туризму обласного рівня в Київській, Одеській
та Сумській областях, де відбулося злиття всіх позашкільних
навчальних закладів, але в комплексних позашкільних навчальних
закладах цих регіонів працюють відділи туризму і краєзнавства.
Розвиток спортивного туризму в Україні потребує підтримки,
узгодженого розвитку в межах усієї індустрії туризму країни.
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Спортивний туризм є одним з пріоритетних напрямків розвитку
внутрішнього та іноземного туризму в Україні, одним з найбільш
сталих видових туристичних ринків. Для забезпечення розвитку
спортивного туризму в Україні необхідне вирішення таких питань:
1) відпрацювати механізм створення сприятливих умов для
залучення інвестицій, спрямованих насамперед на будівництво
нових та реконструкцію діючих об’єктів туристської та курортнорекреаційної сфер, сприяти спрощенню процедури узгодження
інвестиційних проектів;
2) прийняти комплексне рішення відносно виділення земельних
ділянок під будівництво спортивно-оздоровчих комплексів та інших
об’єктів туристичної інфраструктури;
3) реалізувати комплекс заходів для розвитку масового
внутрішнього туризму, насамперед спортивного туризму як
чинника формування здорового способу життя та підвищення
якості життя громадян України;
4) розбудувати туристську інфраструктуру за напрямами
національної мережі міжнародних транспортних коридорів та
систему безпеки туристів.
Розвиток
нових
напрямів
спортивного
туризму
–
екстремального, пригодницького, наддалеких вітрильних та інших
подорожей, проведення комбінованих за видами туризму
подорожей з використанням наявних природно-рекреаційних,
історико-культурних та кадрових ресурсів країни не тільки створює
умови для залучення до активних занять туризмом населення
України, а й має стимулюючий вплив на розвиток міжнародного та
зарубіжного туризму, сприяє загальному розвитку туристської
галузі як високорентабельної галузі економіки України та її
входженню до світового туристичного ринку.
Слід зазначити, що спортивний туризм в Україні розвивається
під впливом низки політичних та економічних чинників, які
обумовлені трансформаційними процесами, які протікають в країні.
З одного боку, вони сприяли активному розвитку українського
туристського ринку й швидкому зростанню частки виїзного
туризму, з іншого, – економічна криза негативно вплинула на
формування туристської галузі та її інфраструктури, відсутня
впевненість у повноцінній реалізації стратегічних планів в
туристській сфері. Розвиток спортивного туризму має важливе
значення для розвитку економіки України. Цей вид туризму
придатний для нових форм власності й здатний принести найбільшу
віддачу.
Один з напрямків розвитку спортивного туризму полягає в
тому, що трохи сповільнився ріст складності походів, а також
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з’явилася потреба в пошуку більш складних маршрутів у вже давно
відомих і доступних районах країни. Останньою особливістю
розвитку спортивного туризму є те, що він, як і вся Україна,
входить у смугу великого державного регулювання всіх процесів і,
як наслідок цього, виникає велика увага з боку держави за його
розвитком. Більше того, спортивний туризм став якоюсь зоною
боротьби зацікавлених у його розвитку міністерств і відомств, які
курирують питання спорту, турбізнесу й освіти. Аналіз стану
розвитку спортивного туризму в Україні показує, що для
стабілізації ситуації та подальшого його розвитку нагальною
потребою стала консолідація зусиль туристської громадськості
країни у створенні потужної громадської організації як авангарду
туристсько-спортивного руху.
Процес прискореного розвитку спортивного туризму
відбуватиметься в нерозривному зв’язку з розширенням сфери дії
ринкових відносин. Туристична галузь і підприємства, що до неї
входять, орієнтуючись безпосередньо на споживача, покликані
відіграти активну роль у формуванні ринкового середовища.
Туристично-відпочинкова
складова
має
стати
важливою
компонентою розвитку регіональних культурних центрів з історикоетнографічними назвами.
Проаналізувавши усе вищевикладене, можна сказати:
спортивний туризм в Україні є національним видом спорту, що має
багаторічні традиції. Він містить у собі не тільки спортивну
складову, але й особливу духовну сферу і спосіб життя аматорів
мандрівок. Центрами розвитку спортивного туризму, як і раніше,
залишаються некомерційні клуби туристів (“турклуби”), хоча
багато туристів займаються ним самостійно; розвиток цієї
багатогранної громадської діяльності спортивного туризму
неможливий без організаційно-територіальної структури; останнім
часом спортивному туризму як ефективному засобу залучення
населення до здорового способу життя стало приділятися значно
більше уваги з боку органів державної влади.
Висновки. Стримуючим фактором у розвитку спортивного
туризму в Україні є відсутність або низький рівень розвиненості
інфраструктури, тому існує необхідність працювати над її
покращенням у регіонах, найбільш сприятливих для спортивного
туризму, де вже над її розвитком працюють аматори, та створювати
цю інфраструктуру в регіонах, які тільки починають шукати у себе
спортивно-туристичний потенціал, а саме:
 розробляти та промарковувати пішохідні та велосипедні
маршрути різної складності;
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 займатися підготовкою та облаштуванням гірських
маршрутів, які можуть зацікавити альпіністів різного рівня
підготовки;
 створювати гірськолижні комплекси не тільки в Карпатах, а
і в інших регіонах України, зокрема поблизу великих міст;
 приводити до ладу парки та заповідники, слідкувати за їх
станом;
 будувати якісні дороги, що дало б змогу значно скоротити
час, який необхідно провести в дорозі, аби потрапити в інше місто
України, та зробило б цю подорож комфортнішою та безпечнішою;
 стимулювати середні навчальні заклади залучати дітей до
активного способу життя: організовувати походи, проводити квести
на природі, які допомагатимуть школярам краще розуміти
навколишній світ та зацікавлять їх спортивним туризмом, тощо;
 створювати кемпінги з усіма необхідними для нормальної
життєдіяльності умовами;
 пропагувати здоровий та спортивний спосіб життя;
 поширювати інформацію серед населення про цікаві,
маловідомі та поки що нетуристичні місця України.
Попри економічні негаразди і численні проблеми, які стали на
заваді розвитку спортивного туризму в Україні (незадовільне
фінансування насамперед дитячо-юнацького туризму, застарілість
або втрата матеріальної бази місцевих туристських осередків,
практичний розвал системи підготовки громадських туристських
кадрів, недостатнє поповнення когорти ветеранів-ентузіастів
молодими спортсменами), з середини 2000-х років спостерігалися
певні позитивні тенденції як у розвитку окремих видів спортивного
туризму, так і масовості учасників.
Позитивні тенденції у розвитку як деяких видів туризму, так і
територіальних осередків спортивного туризму України стали
наслідком копіткої діяльності ентузіастів туризму та відновлення
регулярної методичної й організаційної роботи. Проте, починаючи з
2012 року, намітилися певні негативні тенденції, зумовлені значною
мірою соціально-економічними чинниками. 2014 рік став украй
несприятливим для проведення СП через низку причин, головною з
яких є анексія Криму. На жаль, після 2014 року негативні тенденції
продовжилися. Звичайно, їх подолання і виведення спортивного
туризму на належний рівень розвитку – це комплексна проблема,
яка вимагає виваженого підходу до її вирішення.
Сформульований підхід дозволяє запропонувати систему
класифікаційних критеріїв для спортивного туризму і визначити
дане явище як групу видів туризму, що виділяється за ознакою
єдності сфери реалізації різноманітних головних цілей туристичних
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поїздок: спортивний туризм являє собою поїздки в будь-яке основне
місце призначення, що знаходиться за межами звичайного
середовища туристів, на термін менше року з будь-якою особистою
або діловою метою (за винятком мети працевлаштування на
підприємстві, зареєстрованому в країні або місці відвідування), що
досягається в сфері спорту, обов’язковим атрибутом якого є
змагальність учасників.
Таким чином, спортивний туризм має аматорський характер,
тому він досі знаходиться на низькому рівні розвитку. Проте
залучення держави та бізнесу до вирішення цього питання сприяло
би збільшенню кількості внутрішніх та іноземних спортивних
туристів в Україні, а отже, мало б економічний ефект у вигляді
створення нових робочих місць, надходження додаткових коштів до
державного бюджету та соціальний ефект у формі оздоровлення
нації та пріоритетності здорового способу життя.
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3.3. Інфраструктурне забезпечення розвитку ринку туристичних
послуг
Гірняк Л. І., Коваль М. Н.
Аналіз стану інфраструктурного забезпечення туристичної
галузі дає можливість узагальнити перспективні тенденції її
розвитку та виявити проблемні ділянки та негативні чинники, що
гальмують її формування. Розвиток ринку туристичних послуг та
питання його інфраструктурного забезпечення є актуальним
питанням сучасних економічних досліджень. Оскільки об’єкти
інфраструктури відіграють вирішальну роль у формуванні
туристичної привабливості регіону, це обумовлює необхідність
пошуку шляхів розвитку інфраструктури ринку туристичних
послуг, підвищення ефективності управлінських рішень та
реалізації стратегії розвитку відповідно до стану та тенденцій
кон’юнктури туристичного ринку.
Розглянуто складові інфраструктури ринку туристичних
послуг та фактори, що впливають на їх розвиток. Основну увагу
зосереджено на дослідженні стану окремих складових туристичної
інфраструктури, на аналізі особливостей функціонування засобів
розміщення та підприємств, що надають послуги харчування
тощо.
Визначено
основні
проблеми
інфраструктурного
забезпечення ринку туристичних послуг в Україні.
Об’єкти інфраструктури відіграють вирішальну роль у
регіональній економіці туризму. Ефективно діюча сучасна
туристична інфраструктура є важливим чинником формування
конкурентоспроможної вітчизняної туристичної галузі у світовому
розподілі праці. Важливість інфраструктурного забезпечення для
функціонування туристичної галузі економічно обґрунтована. У
першу чергу це пояснюється тим, що безпосередньо в сфері
туристської діяльності формується не більше 10 % загального
доходу, одержуваного від туріндустрії. Решта 90 % припадають на
об’єкти інфраструктури туризму.
Відповідно до Г. Є. Долгопола та Я. С. Корабельнікової
“…інфраструктура саме у туристичній сфері представлена
будинками та спорудами, елементами транспортної інфраструктури,
закладами культури та ін., тобто закладами, які задіяні в наданні
туристичних послуг. До елементів основної (виробничої)
інфраструктури належать об’єкти розміщення, харчування та
транспортування туристів” [1, с. 111].
Щоб досягти високого рівня туристичної привабливості та
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отримати
максимальний
соціально-економічний
ефект,
туристичний регіон повинен мати сучасну розвинену матеріальнотехнічну базу туризму та туристичну інфраструктуру. Адже, якими
б багатими та унікальними не були природні ресурси та історикокультурна спадщина країни чи регіону, без матеріально-технічної
бази та інфраструктури туризму, які б відповідали міжнародним
стандартам, не слід очікувати, що туристична індустрія в межах
певної території буде отримувати високі прибутки.
Динаміка розвитку готельного господарства
Основою інфраструктури туризму є готельне господарство, що
матеріально забезпечує функціональну гостинність. У 2017 р.
готельне господарство України нараховувало 2474 готелі та
аналогічних засобів розміщення (мотелі, хостели, кемпінги та ін.), з
яких частка готелів становила майже 69 %, а також 1641
спеціалізованих засобів розміщування (санаторіїв, пансіонатів,
будинків відпочинку та ін.). Номерний фонд готельних закладів у
2017 р. становив 68224 номери, де було розташовано 359 тис. місць,
в яких було розміщено 6661,2 тис. осіб. Слід зазначити, що
тенденція зменшення кількості колективних засобів розміщення,
яка триває, починаючи з 2014 р., зберігається до сьогодні.
Порівняно з докризовим 2013 р. кількість закладів у 2017 р.
знизилася на 35,8 %, порівняно з попереднім 2016 р. – на 3,3 % [2, с.
163-165]. Основними причинами такої ситуації є зменшення
туристичного потоку, зниження рентабельності діяльності закладів
через низький коефіцієнт заселення, застарілу матеріально-технічну
базу, невідповідність цін рівню обслуговування та ін.
Підприємства
готельного
господарства
функціонують
здебільшого в курортних зонах, або бізнес-регіонах України.
Розподіл підприємств готельного господарства України за
регіонами відображено на рис. 3.3.1.
Найбільше підприємств готельного господарства знаходиться у
Львівській (11,2 %), Івано-Франківській (9,9 %), Одеській (8,4 %),
Закарпатській (8,4 %) областях та м. Київ (6,6 %). Найменше
готельних підприємств розташовано в Луганській області: 1 % від
загальної кількості готелів та аналогічних засобів розміщення. Як
свідчать результати аналізу туристичних потоків у межах України,
саме ці напрямки є найбільш популярними та затребуваними
туристами протягом останніх п’яти років.
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Рис. 3.3.1. Розподіл підприємств готельного господарства України у
2017 р. за регіонами [2, с. 164]
Слід також враховувати й те, що завантаження готелів є
сезонним (в областях, що не належать до активних туристичних
зон, влітку воно найнижче, в курортних же зонах – влітку та взимку
воно найвище). Також завантаження готелів протягом року, як
правило, нерівномірне і за днями тижня – на вихідних воно
знижується, зростаючи в будні за рахунок тих осіб, які перебувають
у відрядженні.
Суттєву конкуренцію підприємствам готельного господарства,
у т. ч. великим готелям, створюють фізичні особи – суб’єкти
підприємницької діяльності, які переважно утримують невеличкі
готелі та є власниками приватних будинків і квартир. Вони
пропонують відвідувачам повний спектр основних та додаткових
готельних послуг при значно нижчій їхній вартості. Питома вага
таких підприємств у 2017 р. складала майже 59 %. Це
підтверджують результати аналізу коефіцієнта використання
місткості готелів та аналогічних засобів розміщення у 2017 р., слід
зазначити, що він є доволі низьким (від 0,15 у Тернопільській обл. –
до 0,34 у Волинській обл.) [2, с. 165]. За даними Міжнародної
Асоціації готелів, завантаженість підприємств повинна складати
близько 60-70 %. Як свідчить міжнародний досвід, саме невеликі
готельні підприємства сьогодні формують основу розвитку сфери
гостинності – структурують ринок готельних послуг згідно з
попитом споживачів, формують конкурентне середовище та
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створюють додаткові робочі місця [3, с. 174].
Вітчизняні готелі, як правило, намагаються розвиватися
відповідно до світових тенденцій, однак у них є власні особливості.
Серед них: активне освоєння ринку західними мережами, які
переважно “захоплюють” висококласні сегменти і пропонують свої
послуги статусним гостям; відсутність чіткої “зірковості” готелів незважаючи на ту чи іншу кількість “зірок”, готелі можуть не
відрізнятися один від одного за якістю.
Відповідно до даних статистики в Україні у 2016 році діяло 35
п’ятизіркових готелів, 166 чотиризіркових та 305 тризіркових.
Найбільше п’ятизіркових готелів знаходяться в Києві, Одесі та у
Львові. Однак зареєстрована кількість є значно вищою, отже не усі
підприємства пройшли сертифікацію з подальшою категоризацією.
Тобто з майже 1700 зареєстрованих органами сертифікації готелів
перевірено та офіційно присвоєно категорію лише менше 1/3 від
загальної кількості. Дані підприємства мають сертифікати
відповідності, а послуги, які вони надають, відповідають критеріям
якості та безпеки. Така ситуація негативно позначається на
очікуваннях туристів щодо співвідношення показників якість:ціна.
Як наслідок, виникнення диспропорції у ціновій політиці та якості
обслуговування: ціна на ринку готельних послуг України вища, ніж
у провідних туристичних європейських державах, але якість
обслуговування, навпаки, набагато нижча.
У результаті жорстку конкурентну боротьбу витримують лише
ті готелі, котрі можуть запропонувати своїм клієнтам високоякісне
обслуговування, а це неможливо без професійно підготовленого
персоналу, сучасної матеріально-технічної бази та ще низки
чинників. За умов ринкових відносин надання туристичних послуг,
з одного боку, потребує уніфікації і стандартизації послуг, а з
іншого, – оскільки мотивом туристичних подорожей є прагнення до
знайомства і безпосереднього контакту з унікальною, самобутньою
культурою регіону, – воно має бути також неповторним і
самобутнім. Стандартизуватися повинні лише рівні комфортності,
ті сторони та властивості послуг, що мають вартісний характер і,
отже, можуть бути оцінені за певним грошовим еквівалентом. Всі
інші сторони та складові обслуговування мають бути унікальними,
етнічно, регіонально самобутніми, тобто їх стандартизація є
небажаною, але останніми роками в практиці готельних
підприємств України прослідковується тенденція тяжіння до
втілення
західноєвропейських
шаблонів
при
організації
туристичних послуг [4, с. 123].
Дослідження обсягу інвестицій в основний капітал туристичних
регіонів України показує, що станом на 2017 р. понад 78 %
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загального обсягу капіталовкладень спрямовано у розвиток готелів
та інших місць для короткотермінового проживання, 14% – у
розвиток ресторанів та припадає на Київ, Київську, Одеську,
Львівську області. У 2017 р. прибуток, спрямований на розвиток
матеріально-технічної бази туристичних підприємств, склав 16976,0
тис. грн., або 17,3 % від загального балансового прибутку
туристичних підприємств [5, с. 40].
Аналізуючи тенденцію розвитку готельного господарства
України, можна відзначити, що конкурентоздатність вітчизняних
підприємств готельного господарства з року в рік знижується
порівняно з європейськими та азіатськими підприємствами
туристичних та рекреаційних зон. Це спричинено низкою факторів,
зокрема політичного та економічного характеру, та вимагає
адаптації існуючих управлінських механізмів діяльності таких
підприємств, з одного боку, до потреб ринку послуг з тимчасового
розміщування та харчування серед населення України та
зарубіжних туристів, з іншого, підвищення ефективності
господарської діяльності самих підприємств як самостійних
господарських одиниць.
На загальному фоні негативних тенденцій у сфері діяльності
закладів розміщення дещо виділяється м. Львів. Протягом останніх
7 років ринок готельної нерухомості Львова вважається, за
українськими мірками, достатньо розвиненим та інвестиційно
привабливим. Він завжди відрізнявся від готельних ринків інших
українських міст значною концентрацією тематичних та бутикготелів, що створюють особливу атмосферу в індустрії гостинності.
За останні 3 роки (з 2014 – до початку 2017) Львів зробив великий
ривок уперед у галузях туризму та готельної нерухомості, що
особливо помітно на фоні повільного розвитку або тимчасової
повної зупинки розвитку готельних ринків інших міст України,
включно з Києвом. Частково на збільшення туристичних потоків до
Львова, а відповідно й появу нових готельних об’єктів, мали вплив
анексія Криму та економічна криза в країні. Ці фактори збільшили
внутрішні туристичні потоки в напрямку Західної України в цілому
та Львова зокрема. На збільшення зовнішніх туристичних потоків
мали вплив такі фактори, як організація міжнародних фестивалів
якісного європейського рівня, реалізація Програми розвитку
туристичної галузі міста, частково підписання Угоди про асоціацію
з ЄС, збільшення числа авіамаршрутів до міста, ін. [6, с. 2].
За результатами дослідження ABHG, у 2017 р. у Львові
зафіксовано 53 готелі із загальним номерним фондом 3116 одиниць
(до цієї кількості не входять відомчі готелі, малі готелі на менш ніж
20 номерів, гуртожитки готельного типу та санаторії). За три
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останні роки ці показники збільшилися на 15 готелів, 502 номера
(тобто на 39 % та 19 % відповідно). Та при цьому слід зазначити,
що лише 4 нових готелі мають номерний фонд більше 50 одиниць:
“Гелікон” (55), Ibis (77), Rius (52) та Taurus (93). Якщо аналізувати
структуру готельного ринку Львова за об’ємом номерного фонду,
то 84,81% належить готелям категорій budget, economy та midscale,
а 15,19% – готелям вище середнього цінового діапазону (upper
midscale, upscale та upper upscale). Крім того, на серпень 2017 року у
Львові налічується 2 готелі під міжнародним брендом: Ramada
(midscale) та Ibis Styles (economy). Готель Ramada на 103 номери
був відкритий ще у 2012 році, готель Ibis на 77 номерів – у 2015
році [6, с. 3-5].
Основний попит на готельні послуги у Львові генерується
двома потоками: leisure- та business-туристами. Львів займає
лідируючі позиції в Україні (нарівні з Києвом та Одесою) за
обсягом leisure-туристів. Ця ж трійка міст вважається лідерами по
кількості іноземних гостей. За даними ABHG, середня річна
заповнюваність львівських готелів крупного формату з достатньо
високою якістю послуг досягає у 2016-2017 рр. рівня 68-73 %.
Менш професійні готелі у середньому за рік заповнюються на 3555 %. Дані показники є вище середніх по Україні. У середньому 1
гість зупиняється у готелях Львова на 3-3,5 дні, тоді як у Києві чи
Дніпрі цей показник складає 1-2 дні [6, с. 10].
Сезонність у Львові не має чітких меж, однак “високим”
сезоном вважається період з квітня по жовтень, а також новорічні,
різдвяні, національні свята та дні проведення масштабних
фестивалів. Саме на цей час припадає основний потік leisureтуристів. У “низький” сезон домінують бізнес-туристи. Перепад
показників завантаження готелів у “високий” та “низький” сезони
складає приблизно 15-20 %. Останні 3 роки (з 2014 по 2017)
львівський ринок туризму та готельної нерухомості розвивається
стрімкими темпами, незважаючи на загальну економічну кризу в
країні та призупинення будівництва нових готелів в інших містах
України (включно з Києвом). Варто відмітити, що, окрім зростання
кількісних показників (кількості туристів та витрачених ними
коштів, кількості нових готелів та ресторанів), також відбулися
позитивні зміни якісних показників, зокрема покращився
менеджмент готелів, більш технологічно розвинулися системи
продажів та онлайн-бронювання номерів в діючих готелях,
збільшилася клієнтоорієнтованість операторів та готельного сервісу
в цілому.
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Тенденції розвитку закладів ресторанного господарства
Однією з основних послуг, що надається туристам і
включається в їх обслуговування цілком або частково, є
харчування. Середня вартість послуг харчування, що надаються
туристам, становить приблизно 25-30 % загальної вартості,
наприклад, пізнавального туру.
Харчування є однією з важливих потреб людини. Звичайно, що
під час відпочинку, туристичної подорожі виникають специфічні
вимоги щодо організації харчування. Можливості їх задоволення, з
одного боку, ґрунтуються на організації харчування протягом
подорожі в транспортних засобах. З іншого, – на організації
туристськими комплексами послуг повного (full board), тобто три-,
іноді навіть чотириразового харчування протягом доби, або
часткового пансіону (half board), тобто сніданок та обід або вечеря
по місцю розміщення. В останньому випадку мандрівники можуть
скористатися послугами закладів харчування (ресторанів, барів,
закусочних, таверн тощо), які пропонує місцева інфраструктура.
Обсяг всього українського ресторанного ринку станом на 2017
рік аналітики оцінюють у 30 млрд грн. Натомість за кількістю
закладів він вже досягнув показників докризового 2013 року (не
враховуючи закладів у Криму та зону АТО) [7]. Кількість офіційно
зареєстрованих суб’єктів господарювання, що здійснюють
обслуговування відвідувачів у сфері надання послуг харчування, за
даними Державної служби статистики, у 2017 р. становила 49950
од. (рис. 3.3.2).

Рис. 3.3.2. Кількість суб’єктів господарювання у сфері діяльності із
забезпечення стравами та напоями у 2010-2017 роках1 [8]
1

За 2014-2017 роки без тимчасово окупованої території Автономної
Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих
територій у Донецькій та Луганській областях
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Враховуючи середню чисельність наявного населення України
у 2017 р. – 42485473 осіб та загальну кількість іноземних туристів,
які відвідали Україну у 2017 р. – 14229642 осіб, а також середню
кількість місць у закладах, отримуємо забезпечення 53 місцями на
1000 осіб, при потребі 194 місця на 1000 осіб. Тобто наявне
інфраструктурне забезпечення закладами, що надають послуги
харчування, є недостатнім [8].
Слід зазначити, що загальна кількість суб’єктів господарювання
є дещо більшою, адже майже 90 % – це фізичні особи-підприємці і
лише трохи більше 10 % зареєстровані саме як підприємства.
Зокрема, за результатами 2017 р. в Україні було зареєстровано
49950 підприємств з організації харчування, з них 5559 – це
підприємства і 44391 – фізичні особи-підприємці. Саме цим
пояснюється розбіжність даних різних аналітичних компаній –
окремі заклади офіційно зареєстровані як фізичні особи-підприємці,
а фактично працюють як підприємства з метою зменшення
податкового навантаження на свій бізнес.
Крім того, в силу різних чинників розподіл об’єктів
інфраструктури за регіонами не є рівномірним. Розвиток
інфраструктури регіонального ринку туристичних послуг залежить
від низки факторів: загальноекономічного, галузевого, соціальнокультурного, екологічного та ін. Саме вплив тих чи інших факторів
зумовлює непропорційність та недостатній рівень розвитку
регіональної туристичної інфраструктури.
Основні проблемами розвитку інфраструктури у регіонах
країни зумовлені:
1) загальноекономічними
факторами:
низький
рівень
фінансування при створенні нових та оновленні існуючих об’єктів
інфраструктури туризму; проблема власності на окремі об’єкти
інфраструктури; нестача потужностей інфраструктури туризму;
диспропорції територіального розвитку, в тому числі значна
територіальна диференціація в забезпеченості сфери туризму
об’єктами соціальної та виробничої інфраструктури;
2) галузевою специфікою: сезонність використання об’єктів
інфраструктури; орієнтація на конкретний цільовий сегмент;
підвищені вимоги технологічної, екологічної, особистої безпеки та
ін.;
3) соціально-культурними факторами: порушення історичного
вигляду окремих туристичних об’єктів; збереження культури і
традицій та ін.;
4) екологічними факторами: невідповідність регіональної
інфраструктури туризму рівню пропускної здатності території;
перевищення в окремих туристичних зонах рівня антропогенного
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навантаження та ін. [7, с. 112].
Відповідно,
найкраще
інфраструктурне
забезпечення
туристичної галузі закладами харчування спостерігається у великих
містах – обласних центрах. Так, за даними дослідницької компанії
Nielsen, на вересень 2017 р. у шести найбільших містах України
(Києві, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі та Дніпрі) функціонувало
10994 підприємств у сфері харчування. Найбільша кількість
об’єктів громадського харчування знаходиться в Києві, який за цим
показником майже в 2,5 рази випереджає Харків та Одесу, більш
ніж в 4 рази Дніпро і майже в 10 разів – Запоріжжя. Цікаво, що
Львів, який вважається одним з центрів гастротуризму в Україні,
також значно відстає від столиці і налічує всього 1294 закладів
громадського харчування (рис. 3.3.3).

Рис. 3.3.3. Кількість підприємств харчування різних видів у шести
найбільших містах України, од. [9]
Враховуючи чисельність населення у м. Львів (758,7 тис. осіб)
та кількість туристів, що відвідали місто у 2017 році – 2,7 млн осіб,
забезпеченість місцями у закладах ресторанного господарства міста
є недостатньою (фактична наявність – 52 місця на 1000 населення;
потреба – 194 місця на 1000 населення). Частину даної потреби
покривають фізичні особи-підприємці, однак цього недостатньо [9].
Як відомо, попит породжує пропозицію. Аналіз розподілу
туристичних потоків у межах України демонструє найвищу
чисельність
туристів
саме
в
областях,
центри
яких
характеризуються більшою кількістю закладів харчування. Зокрема,
дані Державної служби статистики України щодо кількості
туристів, обслугованих туроператорами та турагентами у всіх
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областях України, демонструють, що найбільша їх кількість була
зафіксована у м. Київ у 2017 р. – 2006088 осіб, у Львівській обл. –
175150 ос., Дніпропетровській – 75526 ос., Одеській – 72302,
Харківській – 51929 ос. та Запорізькій – 47675 ос. областях.
Виключенням є Івано-Франківська обл., центр якої хоч і не
потрапив у рейтинг найбільших міст, відвідало 73309 туристів, що
скористались послугами туроператорів чи турагентів (рис. 3.3.4).
Звичайно, ці дані не демонструють загальної картини, адже відомо,
що більшість внутрішніх туристів, частка яких за останні три роки
значно зросла, не користуються послугами турагентів чи
туроператорів, а самостійно планують та організовують свої
подорожі. Однак напрямки туристичних маршрутів залишаються
аналогічними – з метою ділового туризму – Київ, Дніпропетровськ,
Харків, Запоріжжя, Одеса; відпочинковий туризм – Львів, Одеса,
Івано-Франківськ.

Рис. 3.3.4. Кількість туристів, обслугованих туроператорами та
турагентами, за регіонами1
1

У загальній кількості враховані юридичні особи та фізичні особипідприємці.
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Із загального переліку закладів харчування найбільша частка
припадала на заклади типу кафе і ресторани – 46 % (5009 од.).
Закладів у категорії Fast Food дещо менше – 40 % (4427 од.), частка
барів, пабів та нічних клубів найнижча – 14 % (1558 од.) [9].
У переважній більшості у структурі закладів харчування
переважають кафе та ресторани і лише у Києві – заклади
харчування типу Fast Food.
В основному розвиваються мережі ресторанів, кафе, закусочних
та буфетів, яких, по-перше, в мережі ресторанного господарства
України у сукупності більше, ніж закладів інших типів. А, по-друге,
ці заклади РГ, як правило, навіть у складних економічних умовах
намагаються зважати на фінансові можливості своїх відвідувачів і
відповідно до цього вибудовують свої стратегії дій на ринку (часто
забезпечуючи великі обсяги товарообороту завдяки орієнтації та
масового споживача і максимально можливу частоту покупок та /
або обертання місця за добу).
Висновки. Таким чином, серед головних причин, що
гальмують розвиток об’єктів туристичної інфраструктури, експерти
і дослідники виокремлюють такі:
− загальний економічний спад у країні та військові дії в зоні
АТО, що впливають на зниження попиту на ресторанні послуги,
погіршення показників фінансової стійкості та операційної
діяльності об’єктів РГ;
− недосконалість законодавства і нормативно-правового поля
України для ведення ресторанного бізнесу;
− високий рівень фінансового ризику і корумпованості в
Україні, що не сприяє залученню світових брендів ресторанного
бізнесу;
− зменшення чисельності контингенту потенційних споживачів
внаслідок змін в чисельності та структурі населення країни,
пришвидшення темпів зростання виїзних турпотоків;
− відсутність практичного досвіду антикризового управління в
керівників об’єктів РГ, що призводить до зменшення кількості
фінансово спроможних підприємств, які вдаються до реалізації
стратегії скорочення або ліквідації діяльності взагалі;
− високі ставки орендної плати за приміщення через брак
якісних площ, що негативно впливають на відкриття нових і цінову
політику діючих об’єктів РГ (в Україні плата за оренду приміщення
складає майже 50 % прибутку);
− велика кількість об’єктів РГ, які функціонують на межі
банкрутства, внаслідок зростання цін постачальників продуктів,
затримки платежів і збільшення кредиторської заборгованості, що
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негативно позначається на ритмічності виробництва тощо [10,
с. 75].
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3.4. Туристична інфраструктура Радехівського району
Львівської області
Ковальчук А. С., Фещин Ю. П.
У пропонованій статті розглядаються об’єкти туристичної
інфраструктури Радехівського району. Даний район є одним із
найбільш туристично депресивних районів Львівської області.
Щодо складових туристичної інфраструктури Радехівського
району у статті проводиться комплексне дослідження.
Аналізуються їх кількість, місце розміщення, особливості
діяльності, сильні й слабкі сторони тощо. Також за розробленою
шкалою здійснено оцінку наявних функціональних груп підприємств
інфраструктури. Для розвитку внутрішнього туризму необхідна
велика
кількість
різноманітних
послуг,
чого
сучасна
інфраструктура району не може забезпечити у повній мірі. Автори
даної статті бачать вихід у створенні агроосель на території
Радехівського району, забезпеченні їх рекламно-інформаційною
підтримкою, а також у більш раціональній інтеграції вже діючих
об’єктів туристичної інфраструктури (зокрема, підприємств
харчування) у туристичну діяльність.
Протягом вже ряду десятиліть між туризмознавцями точиться
дискусія щодо чіткої визначеності терміна “туристична
інфраструктура”. І досі про це немає одностайної думки, – мабуть,
через саму природу того, що розуміється під туристичною
інфраструктурою.
Організаторів
туризму
(туроператорів,
турагенцій, екскурсійні та інші підприємства з організування
дозвілля й відпочинку) одні автори схильні віднести до туристичної
індустрії (чи індустрії туризму), нарівні із закладами управління та
контролю, навчальними і науково-дослідними закладами,
підприємствами розміщення, транспорту, розваг й харчування. Інші
ж стверджують, що подібні підприємства слід об’єднувати з
транспортно-логістичною, рекламно-інформаційною та побутовоторгівельною мережами під одним терміном “інфраструктура
туризму”. Ще інші кажуть: “Ні, помешкання і харчування (а часто –
й транспорт) мають для туризму вирішальне значення, тому це не
може бути "інфра" (з лат. – під(порядкована) вищим)”. І тут же
виділяють “туристичну супраструктуру”; чи об’єднують у складову
туристичного (готельно-туристичного, туристично-рекреаційного)
комплексу. Подібна багатоманітність щонайменше втомлює. Не
знаходимо вирішення цього питання й у сучасному законодавстві.
Ми не будемо детально аналізувати авторство кожної думки на
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рахунок змісту терміна “туристична інфраструктура”, не будемо
висвітлювати та аргументувати й власну думку. Це не є метою
нашого дослідження. Про вищеназвану неодностайність ми згадали
лише тому, щоб внести ясність, що під туристичною
інфраструктурою розуміємо ми, у даній статті.
Для цього звернімося до мети і завдань написання нашої статті.
Метою є аналіз сучасного стану функціонування закладів,
підприємств, що задіяні (чи можуть бути задіяні) у туристичнорекреаційній сфері на території Радехівського району Львівської
області. Відповідно, аналіз кожної з функціональних груп даних
підприємств і закладів, їх проблеми і потенційні можливості щодо
туристського обслуговування є окремими завданнями нашого
дослідження. У практиці туристично-рекреаційної діяльності
зручно до туристичної інфраструктури відносити ВСЕ, що
стосується обслуговування туриста, екскурсанта чи загалом –
рекреанта, і сприяє формуванню туристичного продукту
організаторами: від готелів і закладів харчування до транспортної та
торгівельної мережі, від аптек та інших закладів охорони здоров’я
до туалетів та банкоматів. Хоч загалом ми дотримуємося думки, що
організатори туризму аж ніяк не відносяться до інфраструктури, а є
основою індустрії туризму, проте думаємо, що не буде крамолою,
якщо ми проведемо у статті короткий аналіз діяльності ще й
туристичної фірми, до того ж єдиної у Радехівському районі. Також
слід навести (хоча б поверхнево) соціально-економічну
характеристику району як “тло” для висвітлення питань розвитку
туристичної інфраструктури.
Попри ряд досліджень інфраструктури та туристичноіндустріального потенціалу Карпатського регіону чи Львівської
області, наявні та потенційні можливості окремо взятого
Радехівського району вивчені недостатньо. Розрізнені дослідження
ресурсів чи інфраструктури на території цього адміністративного
району у контексті вивчення більших регіонів не можуть
задовольняти усю палітру туристичної “картини” Радехівщини. З
іншої сторони: відомий ряд важливих, унікальних та (на жаль) часто
малопоширених публікацій місцевих краєзнавців (Є. Войтович,
Т. Дзьобан, І. Дік, І. Гілевич, В. Лаба, О. Костюк, В. Сироїд та
багато інших). Це яскраві, насичені, самобутні дослідження з історії
окремих (або кількох) поселень району чи дослідження особливих
історичних періодів у розвитку краю. Туристично-рекреаційні
підприємства, з точки зору їх використання для створення
туристичного продукту, у цих історико-краєзнавчих нарисах подано
дуже фрагментарно.
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Соціально-економічна характеристика Радехівського району як
передумова розвитку туристично-рекреаційної діяльності
Радехівський район розташований у північно-східній частині
Львівської області (переважно у рівнинному Малому Поліссі) та
межує з такими районами: Сокальським – на заході та північному
заході, Кам’янко-Бузьким – на південному заході, Буським – на
півдні, Бродівським – на південному сході та сході; Волинською
областю на півночі. Район у сучасних межах був утворений у
1965 р. і займає територію площею 1144 км2, що становить 5,2 % від
загальної площі Львівської області. Усього в районі є 71 населений
пункт: 1 місто (Радехів), 1 селище міського типу (Лопатин) та 69
селищ. Станом на перше березня 2018 р. у Радехівському районі
проживало 47,4 тис. осіб, які становлять 1,9 % від загальної
кількості населення Львівської області [1]. Радехів – районний
центр Радехівського району. Його географічні координати - 50°16'
північної широти і 24°38' східної довготи. На його північній околиці
знаходиться найвища точка Радехівщини – г. Могила (також
місцева назва – “Радехівська гора”) (276 м над рівнем моря). Місто
розташоване в північній частині Львівської області у 72 км від
обласного центру, 30 км від Кам’янки-Бузької, 33 км від Сокаля і
16 км від Лопатина [2, с. 11].
У структурі економічного розвитку району переважає сільське
господарство. За обсягами сільськогосподарського виробництва у
2016 р. Радехівський район посів 8 місце серед інших районів
Львівської області. На території Радехівщини нараховується 58
сільськогосподарських підприємств та 37 фермерських господарств.
Посівні площі становлять 29008 га – 25% від загальної площі
району. Район спеціалізується на вирощуванні зернових, кормових,
технічних культур та розведенні великої рогатої худоби [3, с. 94152; 4]. У 2016 році найбільші суми прибуткового фінансового
результату були зосереджені на підприємствах Радехівського
району – 586,7 млн грн. Найбільшу роль у розвитку промисловості
району (а також часто й усього Західного регіону України)
відіграють: ТзОВ “Радехів цукор”, ЗАТ “Галичина”, Павлівський
спиртовий завод, ЗАТ “Ремонтно-механічний завод”, Стоянівський
та Лопатинський торфобрикетні заводи та ін. [5, с. 16; 6].
Виходячи з наявного економічного потенціалу, на території
Радехівського району можна розвивати технологічно-промисловий
туризм та виробничі екскурсії, домовившись про дозвіл на
відвідування підприємств. Ситуація така, що більшість з власників
підприємств не зацікавлені в туризмі, оскільки даний вид діяльності
не приноситиме значних доходів у порівнянні з прибутками від
власне підприємницького функціонування. Однак варто перейняти
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досвід європейських компаній, які вважають, що бути відкритими
для суспільства – частина іміджу. Тому вітчизняним підприємствам
варто задуматися про розвиток даного виду туризму. Особливо,
якщо потужні агропромислові компанії Радехівського району часто
виступають меценатами для розвитку регіонального туризму –
надають кошти на реставрацію чи відкриття нових об’єктів,
проведення туристично-культурних подій тощо.
Незважаючи на присутність середніх та великих (за сучасними
мірками) промислових підприємств на території району, –
Радехівщина
виступає
здебільшого
як
сільський
та
сільськогосподарський край, що має сприятливі ресурси для
розвитку сільського зеленого туризму. Частка міського населення
досліджуваного району становить – 13,1 тис. осіб (27,6 % загальної
кількості населення), частка сільського населення – 34,3 тис. осіб
(72,4 %) [7, c. 11]. Варто зазначити, що у районному центрі –
м. Радехові проживає понад 9,7 тис. осіб (74 % всього міського
населення). Ще чверть міського населення краю припадає на
смт. Лопатин. Значна частина міського населення Радехівського
району живе з сільськогосподарської діяльності (обробітку землі та
вирощування дрібного тваринництва), так само як і більшість
сільських мешканців. Велике значення для жителів району мають
сезонні та довготривалі трудові поїздки, зокрема за кордон.
Через міграції, високу смертність та низький природний
приріст (що, в свою чергу, є наслідком соціально-економічнополітичної ситуації) кількість жителів району повільно, але
постійно зменшується. Якщо згідно з переписом 1989 р. на
території Радехівщини проживало 54,3 тис. наявного населення, то
у 2005 р. – 51,3 тис., а на початок 2018 р. – 47,4 тис. осіб [8]. З яких
понад 13 тис. (27,4 %) жителів району – пенсіонери.
Середньооблікова кількість штатних працівників на підприємствах
району в 2016 році становила 5968 осіб (12,5 %), – 1,4 % від
загальної кількості зайнятих працівників Львівської області [4,
c. 35]. Отже, на одного працюючого припадає понад два пенсіонери
(тут неврахована прихована трудова діяльність).
Радехівщина подарувала Україні та світу чимало відомих
постатей, які в різні часи активно працювали на благо нашого народу.
Серед них: мовознавець та один із керівників українського
національного відродження у Буковині Степан Смаль-Стоцький
(родом із с. Немилів), Начальний вождь УГА генерал Мирон
Тарнавський (с. Барилів), співаки та композитори Олександр Мишуга
(с. Новий Витків) й Ігор Білозір (м. Радехів, с. Бабичі). Із
Радехівщиною пов’язані життєві долі Маркіяна Шашкевича, Івана
Вагилевича, Левка Лук’яненка, Романа Шухевича та багатьох інших.
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Наприклад, мати головнокомандувача УПА Євгенія Стоцька та
дружина Наталія Березинська були доньками парохів у с. Оглядів, а
батько у 1920-х роках працював повітовим суддею у Радехові.
По видатних місцях життєвого шляху всіх відомих особистостей
слід прокласти нові туристично-екскурсійні маршрути. Також
доцільно розробити екскурсійний маршрут історичними місцями
національно-визвольних змагань І пол. ХХ ст. Даний маршрут буде
більш вагомим, якщо він охопить декілька районів Львівської
області: Радехівський, Сокальський та Бродівський.
Не відстають від своїх відомих земляків й сучасні мешканці
Радехівщини. Унікальною є творчість гурту священнослужителів
Сокальсько-Жовківської єпархії УГКЦ – тріо священиків “Новий
час”, більшість з яких служили парохами у Радехівському районі
(Вузловому, Бабичах, Павлові, Гоголеві). Керівник гурту, о. Роман
Назаркевич, започаткував у 2007 р. у Радехівському районі
фестиваль духовно-патріотичної пісні “Пісенні передзвони”. Також
чи не в кожному поселенні району діє церковний хор чи хор
місцевого Народного дому. Гостям буде цікаво побувати у кожному
поселенні району на святкуванні Дня села, Свята обжинків чи
іншому подібному заході. Велику кількість гостей та туристів
збирає вже два роки поспіль західноукраїнський фестиваль
“Куховарня RadoFest”, що відбувається у кінці липня у м. Радехові.
Для розвитку туризму велике (часто – вирішальне) значення
мають природні ресурси. На теренах краю функціонує державне
підприємство “Радехівське лісомисливське господарство”. До
складу цього підприємства входить сім лісництв: Сокальське,
Бендюзьке, Витківське, Радехівське, Лопатинське, Нивицьке,
Бабичівське. Крім двох перших, всі інші лісництва діють на
території Радехівщини. Серед природно-туристичних ресурсів на
території району виділяються: Лопатинське лісництво із заказником
“Лопатинський” і урочищем “Грицеволя”, Нивицьке лісництво із
заповідним урочищем “Топорівське” та зоологічний заказник
місцевого значення “Пукачів”. У самому м. Радехові збереглося
кілька старих атрактивних ясенів.
У східній частині Радехівського району у Лопатинському
лісництві закладається заказник загальнодержавного значення
“Лопатинський”. У заказнику “Лопатинський” туристам можуть
бути цікавими унікальні насадження сосни “лопатинської”. Крім
чистого пахучого та цілющого повітря, сосна має оригінальний
колір та форму, що відрізняє “лопатинську” від інших хвойних
дерев. Цей благодатний куток, віддалений від великих поселень та
промислових
підприємств,
є
потенційною
туристичнорекреаційною зоною.
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Нивицьке лісництво розташовується неподалік перетину
Радехівського, Бузького та Бродівського районів, що сприяє
прибуттю сюди відпочивальників із усіх трьох названих районів.
Особливо Нивицьке лісництво славиться промисловим туризмом
“тихого полювання”: збиранням ягід, зокрема чорниць (Vaccinium
myrtillus), лікарських рослин та грибів.
Найбільшим заповідним об’єктом на території досліджуваного
району є загальнозоологічний заказник “Пукачів”, створений у
1984 р. Заказник знаходиться неподалік Радехова та представлений
двома урочищами – Пукачів і Криви (Криве). Заказник створений з
метою збереження і розмноження цінних видів мисливської фауни,
а саме: козулі звичайної, зайця-русака, білки звичайної, куниці,
лисиці звичайної, кабана дикого, а також охорони і збереження
сосново-дубового насадження як середовища проживання
мисливської фауни. Для приваблення туристів та рекреаційної
диференціації тут закладається дендрологічний парк, де
висаджуються близько сотні різноманітних видів деревних та
чагарникових порід. Заказник “Пукачів” відомий не лише серед
місцевих мешканців (вони його називають “Пукачеве”), а й за
межами Радехівського району.
Радехівщина має сприятливі й кліматичні умови для життя,
трудової діяльності місцевих жителів – ведення сільського
господарства, відпочинку, організації туристично-екскурсійної
діяльності. Найбільш активно залучати туристів до відвідання
місцевих об’єктів та рекреаційних видів відпочинку можна з кінця
березня і до середини листопада. Адже дані місяці є найбільш
комфортними відносно температурного режиму для подорожуючих
та популярними для надання канікул школярам і відпусток
працюючим.
Отже, як ми показали вище, у Радехівському районі є природні
та історико-культурні передумови для розвитку туризму. Відстає
лише соціально-економічна складова, а саме для її покращення міг
би бути спрямований розвиток туристично-екскурсійної та
рекреаційної діяльності. Яка чітка взаємозалежність: туризм
“робить” економіку, – економічні складові визначають розвиток
туризму. Однією з таких вагомих економічних складових є
підприємства чи заклади туристичної індустрії та інфраструктури.
У ході нашого аналізу окремих функціональних груп
підприємств
туристичного
обслуговування
ми
будемо
характеризувати їх за п’ятибальною шкалою (табл. 3.4.1), яка
відповідатиме їхній кількості і / чи інтенсивності діяльності. У
висновках до статті ми підведемо загальну оцінку всієї туристичної
інфраструктури Радехівського району у балах.
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Таблиця 3.4.1
Шкала оцінки функціональних груп підприємств (чи закладів)
туристичної інфраструктури Радехівського району Львівської
області
Кількість
балів
1
2
3
4
5

Стан функціональних груп підприємств чи закладів
Підприємства майже відсутні / їх діяльність зовсім мала
Підприємств / закладів мало / їх діяльність незначна
Підприємств / закладів відносно багато / їх діяльність помітна,
але далеко не достатня
Підприємств / закладів досить багато (проте їх кількість та
діяльність не повністю задовольняє всі потреби)
Підприємств чи закладів цілком достатньо, а їх діяльність
повністю задовольняє всі потреби

Проведений нами аналіз, що ґрунтувався як на використанні
офіційної статистики, так й на власних польових спостереженнях,
показав, що на даний час у Радехівському районі функціонує одна
туристична фірма, 5 закладів розміщення та понад 15 закладів
громадського харчування (рис. 3.4.1). Це є значно меншим (на
одиницю площі території чи на одиницю чисельності жителів), ніж
у середньому по Львівщині, не кажучи вже про окремі туристично
високорозвинуті райони області, зокрема гірські.

Рис. 3.4.1. Основні підприємства туристичної інфраструктури
Радехівщини
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Аналіз туристичної інфраструктури Радехівського району
Єдина у районі туристична фірма “Raketa Travel” знаходиться
у м. Радехові, поруч з автостанцією та базаром “Торговиця”,
недалеко від залізничної станції та безпосередньо тяжіє до
центральної частини міста. Це туристична агенція, що пропонує
своїм клієнтам відпочинок як в Україні, так й за кордоном. Окрім
цього, агенція надає консультації та допомогу по відкриттю віз,
легалізації і апостилю документів. Підприємство співпрацює із
такими відомими туроператорами як: “Алголь”, “Аккорд”,
“Диліжанс-тревел”, “Turtess Travel”, “Корал”, “Анекс Тур”, “Pegas
Touristik”, “ТПГ”, “ТУЇ”, “Гал-круїз”, “Міст-тур”, “Музенідіс” та ін.
Доцільно розпочати активну співпрацю туристичної агенції “Raketa
Travel” із львівським туроператором “Відвідай”. Останній вже
розробив одноденну екскурсію Радехівським районом – подорож
“Радехівські ремінісценції”, в якій передбачено відвідування таких
поселень як: Нестаничі, Вузлове, Лопатин, Радехів, Стоянів,
Йосипівка та Новий Витків. Наразі це єдиний діючий туристичноекскурсійний маршрут у Радехівський край, який розроблений, як
бачимо, не працівниками місцевого турагентства, а львівською
турфірмою “Відвідай” – відомим туроператором із внутрішнього
туризму. Оскільки зусилля туристичної агенції “Raketa Travel”
спрямовані на розвиток туризму не у Радехівському районі, то її
діяльність у цьому плані можна оцінити як таку, що наближається
до нуля. Проте, якщо брати до уваги включення Радехівщини у
маршрути інших організаторів туризму (львівська турфірма
“Відвідай”, активність деяких міжрегіональних і міждержавних
туроператорів, зокрема – білоруських), то загалом оцінюємо всю
туристично-організаторську діяльність у Радехівському районі
одним балом із п’яти.
Всі чотири засоби розміщення знаходяться у центральнопівнічній частині Радехівського району і тяжіють до транспортних
шляхів. Два готельних заклади у Вузловому, два готелі у Радехові
та кемпінг у Стоянові (табл. 3.4.2) обслуговують осіб, які переважно
їдуть у відрядження в досліджуваний район або проїжджають
транзитом. Серед гостей зустрічаються поодинокі іноземці.
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Таблиця 3.4.2
Підприємства розміщення Радехівського району
Назва
Галант
Світлиця
Софія
Астра
Хосен

Місце розташування
м. Радехів,
вул. Витківська, 18а
м. Радехів,
пр. Відродження, 5
с. Вузлове,
вул. С. Бандери, 11
с. Вузлове,
вул. Львівська, 16
с. Стоянів

Тип

К-сть
номерів

Категорії
номерів

К-сть
місць

Готель

7

2-3-4-місні

17

Готель

7

2-3-4-місні

25

Мотель

11

1-2 і 4місні

21

5

1-2-місні

8

-

-

12

Мебльовані
кімнати
Кемпінг

До конкурентних переваг даних підприємств розміщення ми
можемо віднести: розташування в центрі населених пунктів (або в
пішій доступності від них); цінову політику (вартість з особи за
добу становить від 70 до 200 грн. – в залежності від категорії
номера); відсутність на місцевому ринку великої кількості подібних
послуг. Найновішим закладом розміщення є комфортабельний
готель “Галант” із такими ж комфортабельними рестораном та
баром. Сильною стороною мотелю “Софія” є також наявність
додаткових послуг (автостоянки, сауни, ресторану). Суттєвими
недоліками інших закладів розміщення є: застарілий номерний
фонд, який потребує капітального ремонту (особливо готель
“Світлиця”), недостовірна та неповна інформація в рекламних
оголошеннях, відсутність Інтернет-реклами, слабка організація
маркетингової інформаційної системи, певна відсутність частини
кваліфікованого персоналу.
Як бачимо, сама кількість місць у закладах розміщення може
одночасно задовольнити нічліжні потреби лише однієї-двох
туристичних груп. Це без врахування потреб більшої кількості
індивідуальних мандрівників і при умові, якщо велику туристичну
групу (орієнтовна місткість стандартного комфортабельного
туристичного автобуса – близько півсотні осіб) розподіляти
одночасно у двох, а то й у трьох готелях. Враховуючи ще й
вищепроаналізований рівень якості готельних послуг, група
підприємств
розміщення
у
шкалі
оцінки
туристичної
інфраструктури Радехівського району (табл. 3.4.1) оцінюється
всього одним балом.
На даний час на території Радехівського району функціонує 15
основних чи більш-менш відомих підприємств громадського
харчування (табл. 3.4.3), з яких 9 – у м. Радехові. Основною
причиною розміщення тут стількох підприємств харчування є те,
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що Радехів – єдине місто району та водночас районний центр, у
якому проживає близько 10 тис. осіб (для порівняння у більшості
сіл досліджуваного району проживає від 400 до 1000 осіб), а ще
кілька (а то й кільканадцять) тисяч жителів без проблем і без
значних витрат часу можуть сюди добратися транспортом, а то й
пішки. Будівництво та функціонування інших закладів
громадського харчування (у смт. Лопатин, с. Бабичі, с. Новий
Витків та в інших поселеннях) зумовлене їхнім розташуванням
поруч із автомобільними шляхами обласного та місцевого значень.
Місцеві жителі – основні відвідувачі підприємств харчування, хоч
інколи перекусити зупиняються туристи чи водії, які їдуть
транзитом, або особи, яких відправили у відрядження на
підприємства Радехівського району.
Таблиця 3.4.3
Основні підприємства громадського харчування Радехівського
району
№
з/п
1
2
3
4
5
6
7

Назва

Місце розташування

Еней
Арома
Анна
Перевесло
Леокс
Піцерія
Гриль-бар

8

Кафе

9

Леокс

10

Олімп

11

Берізка

12

Кафе-бар

13

Фільварок
Стоянівцентр
На Ставчині
(Бляшанка)

м. Радехів, вул. О. Мишуги, 20
м. Радехів, вул. Львівська, 55
м. Радехів, вул. О. Мишуги, 10
м. Радехів, вул. Спортивна, 3
м. Радехів, пр. Відродження, 5
м. Радехів, вул. Тарнавського 18
м. Радехів, вул. Тарнавського, 4
м. Радехів, вул. Витківська
(торговий ряд “Галант”)
м. Радехів, вул. Львівська, 27
смт. Лопатин,
вул. Центральна, 25
смт. Лопатин, вул. 1-го травня
с. Новий Витків,
вул. Центральна, 33
с. Бабичі

14
15

Тип
підприємства
Ресторан
Кафе
Кафе
Ресторан
Кафе
Піцерія
Бар
Закусочна
Кафе
Кафе
Кафе
Бар
Ресторан

с. Стоянів

Кафе

с. Стоянів

Бар

Ми можемо поділити заклади громадського харчування
Радехівщини на два типи: 1) заклади, які “відживають своє” та 2)
нові, більш сучасні заклади. До першої категорії можна віднести
підприємства із застарілою матеріальною базою, відсутністю
якісної пропозиції та зацікавлених власників у розвитку бізнесу. На
противагу їм існують ресторатори, які в конкурентній боротьбі за
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споживачів використовують різні інструменти: поєднання
національної кухні з європейською, сучасний дизайн, музичне
обслуговування, в тому числі шоу-програми тощо. Так, за нашими
оцінками, туристам чи екскурсантам можна організувати
харчування у кафе “Анна” (м. Радехів) та в ресторанах “Фільварок”
(с. Бабичі), “Еней” та “Перевесло” (м. Радехів). Вище перелічені
заклади є сучасними, з новим ремонтом, доступними цінами; до
вибору гостей пропонуються різноманітні страви та напої.
Крім вищеназваних, у поселеннях Радехівського району
функціонує ще ряд закладів харчування вищого чи нижчого рівня,
що задовольняють потреби переважно місцевих жителів (у
проведенні дозвілля, банкетів тощо), але при тому можуть
задовольнити кулінарні вимоги окремих туристів, а то й цілих
туристичних чи екскурсійних груп. Тобто ситуація з
підприємствами харчування та супутньою їм інфраструктурою
(туалети, вода, обігрів, електрика, подекуди – якісний зв’язок та
банкомати) у Радехівському районі значно краща, ніж із закладами
розміщення. Організаторам екскурсійно-туристично-рекреаційної
діяльності можна здійснити попередні домовленості про
обслуговування із подібними закладами харчування заздалегідь
(кілька днів чи навіть кілька годин наперед), що при сучасних
засобах зв’язку зовсім не становить проблем. Із врахуванням цього
група підприємств громадського харчування Радехівщини
оцінюється у високих чотири бали із 5-ти можливих.
Ймовірність отримання максимальної кількості балів
понижується все ж недостатнім рівнем сервісу у більшості закладів
харчування, розрахованих на невибагливого споживача з невисокою
платоспроможністю. До того ж, підприємства харчування по
території району розміщені нерівномірно, тяжіють до центральних
транспортних шляхів, а у віддалених селах (де є найвища
концентрація ресурсів для екологічного чи сільського зеленого
туризму) є досить проблематично замовити харчування саме для
організованих груп, хоч туристи-індивідуали тут переважно не
відчуватимуть проблем із харчуванням.
Із всіх соціально-економічних передумов розвитку туристичнорекреаційної діяльності у Радехівському районі найбільш
сприятливою передумовою є наявність тут розвинутої
транспортної інфраструктури. Особливо це посилилося з
нещодавнім
ремонтом
ключової
автомобільної
дороги
міжобласного значення “Львів – Луцьк”, що проходить через
територію району і пов’язує ряд великих поселень (Радехів,
Вузлове, Бабичі, Стоянів та ін.). Ще раніше було впорядковано
території залізничних станцій та залізничних вокзалів, що
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найчастіше пов’язують із діяльністю міністра транспорту та
керівника залізничного транспорту, світлого у пам’яті вдячних
жителів, Георгія Миколайовича Кірпи. Водночас багато доріг до
ряду туристично атрактивних поселень (як й дороги та вулиці у
межах самих поселень, зокрема й у районному центрі) потребують
негайного капітального ремонту. Транспортна мережа з супутніми
їй станціями, вокзалами, закладами харчування, торгівлі та ін. є
беззаперечною та чільною складовою інфраструктури, зокрема
туристичної. Загалом рівнинний Радехівський район має вищу
транспортну доступність, ніж, наприклад, туристично визнані
гірські райони Львівської області. Малодоступними залишаються
хіба що окремі заболочені чи лісові ділянки району. Тут доцільно
розвивати гужових (кінний) транспорт, що є популярним саме серед
туристів.
Отже, територію району перетинають шосейні шляхи Львів –
Луцьк, Броди – Червоноград, Радехів – Берестечко, Вузлове –
Буськ, Сокаль – Стоянів, а також шляхи залізничного сполучення:
Львів – Луцьк – Ківерці, Ковель – Львів – Чернівці. Раніше
залізничні поїздки через територію району були міжнародні: у
Брест (Білорусь) та Санкт-Петербург (Росія). Ще раніше біля
Вузлового діяв аеродром сільськогосподарської та місцевої авіації,
який варто було б відновити, щоб не було соромно перед творцями
й трударями – нашими батьками та дідами. У с. Стоянові збереглася
вузькоколійна залізниця на території місцевих торфорозробок, що
при належній реконструкції може стати ще однією туристичною
атракцією.
Завдяки наявності автошляхів різного значення місцеві жителі
та туристи надають перевагу автомобільному транспорту –
рейсовим автобусам, власним автомобілям та туристичним
автобусам. Туристи-індивідуали з обласного центру можуть
добратись у більшість населених пунктів Радехівського району з
автобусної
станції
№2
(автовокзал
“Північний”
на
вул. Б. Хмельницького, 225) маршрутами Львів-Радехів, ЛьвівЛопатин, Львів-Броди, Львів-Сморжів, Львів-Луцьк, Львів-Сушне,
Львів-Бишів та інші. Також деякі автобусні рейси у Радехівський
район можна здійснити з Центрального автовокзалу “Львів” (вул.
Стрийська, 109). Значної уваги заслуговує розвиток і популяризація
залізничного сполучення Львів-Луцьк-Ківерці та Ковель-ЛьвівЧернівці. Залізниця є зручним засобом сполучення для
транспортування будь-яких категорій туристів, починаючи від
туристів-індивідуалів і закінчуючи великими туристичними
групами. Тому варто продумати туристичний маршрут на декілька
днів із залученням суто залізничного виду транспорту. Потяг
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№ 668 К із сполученням Чернівці-Ковель зупиняється на станціях
Коломия, Івано-Франківськ, Львів, Радехів, Стоянів, Луцьк, Ківерці
та інших. Даний пасажирський потяг можна використати для
організації подорожі за такою трасою маршруту: Чернівці-ЛьвівРадехів-Стоянів-Луцьк. Запропонована залізнична подорож буде
унікальною пропозицією як на місцевому, так і на національному
туристичних ринках; сприятиме більш інтенсивному міжобласному
туристичному обміну.
Враховуючи все вищесказане і враховуючи високий рівень
сільськогосподарського
освоєння
території,
транспортна
інфраструктура Радехівського району “отримує” цілком заслужених
чотири бали із 5-ти можливих. Можливо, з часом (за кілька чи
кільканадцять років) ми будемо радіти й найвищій оцінці
транспортного комплексу району. Наразі цьому заважають досі ще
невідремонтовані шляхи та вулиці; некомфортне приміщення нової
районної автостанції, що зараз знаходиться у стадії побудови;
недоступність району для окремих видів транспорту, зокрема
відсутність електрифікованих залізниць; замуленість річок і
окремих ділянок річок, придатних для водних мандрівок;
скорочення кількості транспортних засобів, що виїжджають на
автобусні маршрути, їх часта переповненість і малокомфортність;
відсутність маркування (та й знакування часто теж) екологічних
шляхів у лісах та ін.
Великого розвитку у Радехівському районі набула торгівля.
Практично кожний населений пункт району має підприємства
торгівлі, більш чи менш впорядковані. Від районного центру, де діє
популярний міжобласний ринок “Торговиця” (два дні на тиждень)
та міський базар “Галя” (постійно) до віддаленого села, де функції
постачальника товару та його продавця виконує (часто нелегально)
хтось із місцевих мешканців. Попри неоднакову різноманітність
асортименту у торговельних “точках” району, речі першої
необхідності тут можна купити. Чого не скажеш про аптеки.
Останні знайдеш далеко не у кожному поселенні району, а
асортимент ліків діючих аптек бажає кращого. Загалом медицина у
Радехівському районі існує. У багатьох населених пунктах
працюють лікарі, що можуть надавати допомогу з лікування
окремих хвороб. А у м. Радехові та смт Лопатині функціонують
відповідно центральна районна та районна лікарні. Проте туристи
при дуже вже термінових випадках погоджуються госпіталізуватися
у місцевих лікарнях. В інших – надають перевагу придбанню ліків в
аптеках (які тут не завжди знайдеш) та лікуванню в обласних
лікарнях чи поліклініках.
При деякому ваганні між двома і трьома балами ми все ж
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оптимістично оцінюємо медицину Радехівського району на
“трієчку” (з надією на майбутню дієвість поточної медичної
реформи та з надією на відсутність потреб потенційним туристам
звертатися до органів охорони здоров’я). Не те, щоб лікарі не були
фахівцями, а скоріше відсутність належної матеріально-технічної
бази та зосередженість всіх вагомих медичних послуг в одномудвох місцях робить місцеву медицину непопулярною серед
мандрівників. А от магазини та базари Радехівщини без вагань
“заробляють” тверду “четвірку”. На підтвердження цього варто
назвати лише той факт, що кожного тижня у неділю (попри деякі
протести віруючих) і у середу на міжобласний базар “Торговиця”
з’їжджаються не лише мешканці сіл району та сіл прилеглих
районів, а й жителі обласних центрів: Луцька і навіть Львова.
Водночас місцеві жителі за окремими категоріями товарів їздять у
той же Львів, Луцьк, Чернівці, Хмельницький. Шоп-поїздки у
Радехівщину можна організовувати переважно за продуктами та
продукцією сільськогосподарського призначення (зокрема, за
молодняком кролів, свиней, птиці) та за одягом, який тут дещо
дешевший. Водночас в окремих невеликих поселеннях Радехівщини
туристи позбавлені можливості купити певні товари (особливо
промислового виробництва) або навіть не знайдуть тут магазину з
причини або його відсутності, або недоступності для немісцевого
жителя (зокрема, через відсутність інформації із місцезнаходження
магазину чи небажання мати справу з незнайомцем при нелегальній
торгівлі). Що, при розвитку транспорту, власне й не становить
великої проблеми: завжди знайдеться магазин у сусідньому
поселенні або у районному центрі.
Надіємося: читач розуміє, що автори оцінюють туристичну
інфраструктуру Радехівського району з точки зору туриста чи
рекреанта, а не місцевого жителя. Наприклад, з точки зору
місцевого жителя та ж система охорони здоров’я у краю може
оцінюватися на зовсім іншу кількість балів (особливо порівняно з
радянськими часами), ніж це зробили ми (на оптимістичних три
бали). Банківська система туристу потрібна переважно як засіб
зняття грошей із карточки у банкоматі, а не як засіб отримання
кредиту під заставу майна (як місцевому жителеві). Місцевий
житель заклад харчування, поблизу якого він живе та щовечора
користується його послугами, може оцінювати позитивно на всі сто
відсотків, а не лише на приблизно вісімдесят, як це зробили ми. Ми
оцінюємо туристичну інфраструктуру Радехівщини з точки зору
придатності її для організації туристично-рекреаційної діяльності,
зокрема щодо приуроченості її до туристично-рекреаційних
ресурсів, а не до щоденного побуту місцевих мешканців. Хоч
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останні теж можуть бути екскурсантами, туристами чи
рекреантами.
Для мандрівників важливе значення мають туалети як
неодмінна частина цивілізованого життя. Громадські туалети є і в
міських, і в сільських поселеннях Радехівського району; і в
туристично атрактивних місцях, і в місцях, не багатих на
туристичні ресурси. Інша річ, що їх використання у туристичних
подорожах пов’язане принаймні з двома вагомими труднощами. Поперше, інформації про їх точне місцезнаходження майже не
публікується і про це доводиться довідуватись у місцевих
мешканців (які часто й самі того не знають). По-друге, при всій
своїй привабливості як чи не єдиний безкоштовний заклад
туристичної інфраструктури переважна більшість туалетів грішать
ну вже зовсім спартанськими умовами їх використання: без води,
без тепла (часто без вікон), із запахом, а іноді й без дверей. Тому
туристичним організаторам найкраще розраховувати на туалети при
закладах харчування, що відносно є комфортними, а іноді й
безплатними. Якщо оцінювати лише громадські туалети окремо (без
туалетів, розташованих у закладах харчування, транспорту та ін.),
то ми їх б оцінили одним балом: не так за їх відсутність чи
рідкісність, як за некомфортабельність та за переважну
непридатність саме для туристичних подорожей.
На наш погляд, банкоматів різноманітних банків у районі
достатньо для знаття туристами при потребі коштів. Інша річ, що їх
концентрація є досить нерівномірна по території Радехівського
району: від понад 10 (від кількох різних банків) у районному центрі
до одного-двох (часто: Приватбанку) у великих селах. У частині
поселень банкомати відсутні зовсім, що при транспортній
мобільності туристами майже не відчувається. У районі діють
відділення банків (перш за все Ощадбанку), де, крім отримання
готівки, при потребі можна здійснити й інші фінансові операції.
Правда, в деяких випадках необхідно мати місцеву приписку, що не
підходить для туристів. Загалом всю банківсько-банкоматівську
можливість Радехівського району ми б оцінили на чотири бали. І
навіть чотири бали плюс. Єдине, що розміщення нерівномірне, і
далеко не всі банки тут представлені, що тягне за собою певні
комісійні.
Зв’язок старої традиційної пошти (яка, до того ж зараз терпить
значні пертурбації) у сучасних туристів є непопулярним. Відділення
“Нової пошти” є у всіх значимих поселеннях Радехівського району
(Радехів, Лопатин, Вузлове, Стоянів, Павлів). Та її послуги для
туристів чи рекреантів не надто потрібні: хіба що переслати якийсь
товар, який з певної причини неможливо перевезти громадським чи
273

туристичним транспортом. Але таке буває рідко. Інша справа –
мобільний зв’язок, що зараз використовується, без перебільшення,
всім населенням майже стовідсотково. Мобільний зв'язок провідних
операторів покриває всю територію Радехівського району і є в
основному якісним. Це чи не єдина складова туристичної
інфраструктури, яку ми оцінюємо максимальними п’ятьма балами.
Правда, не всюди можна здійснити поповнення рахунку, але це
здійснюють перед початком туристичної подорожі.
Натомість Інтернет-зв’язок вимагає покращення. В окремих
місцевостях не підтримуються певні види покриття. Наразі на
території Радехівського району зовсім відсутнє 4G-покриття. Якість
(зокрема, швидкість) попередніх поколінь Інтернет-зв’язку бажає
покращення. Зовсім у небагатьох закладах (знову ж таки у певних
закладах харчування) можна знайти Wi-Fi. З Інтернетом тісно
пов’язане сучасне рекламно-інформаційне забезпечення туристичної
діяльності. Хоч інформація, призначена для туристів, екскурсантів
чи рекреантів присутня на багатьох Інтернет-сайтах, досить часто
ця інформація невелика, неповна, а іноді – й неточна. На
спеціалізованих сайтах, зокрема на офіційному сайті Радехівської
районної державної адміністрації [6], питанням туризму присвячено
небагато інформації. Трохи краща ситуація з маркетинговоінформаційним забезпеченням суміжних сфер діяльності, зокрема
культурно-мистецьких заходів (концертів, фестивалів, патріотичних
заходів тощо). Вся робота районної адміністрації з культури,
туризму, національностей та релігій зосереджується в одному
відділі. В одних, але єдиних руках. Окремі ентузіасти поширюють
інформацію про своє поселення, його історію, цікавих жителів,
атрактивні об’єкти та ін. Показовим у цьому є сайт села Стоянова
[9]. Майже немає туристичної інформації про Радехівщину на
неелектронних, зокрема паперових, носіях. Радехівський край не
представлений на щорічних туристичних виставках, що
проводяться
у
Львові.
Загалом
рекламно-інформаційне
забезпечення розвитку туризму у Радехівському районі, як й сам
Інтернет-зв’язок (для туристів!), ми б оцінили двома балами з п’яти
можливих.
Висновки. Функціональні можливості різноманітних засобів,
підприємств, закладів туристичної інфраструктури Радехівського
району разом (по відношенню їх до прийому туристів) ми оцінюємо
середніми трьома балами за п’ятибальною шкалою. З десяти
розглянутих нами груп закладів туристичної інфраструктури лише
мобільний телефонний зв’язок сягає найвищої оцінки. Всі інші
функціональні групи туристичної інфраструктури не задовольняють
потреб розвитку туризму у районі (табл. 3.4.4).
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Таблиця 3.4.4
Оцінка функціональних груп підприємств (чи закладів)
туристичної інфраструктури Радехівського району Львівської
області
№
з/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Функціональні групи підприємств чи закладів
туристичної інфраструктури
Підприємства розміщення
Заклади громадського харчування (за межами готелів)
Транспортна інфраструктура
Магазини, базари та інші заклади торгівлі
Заклади охорони здоров’я
Громадські туалети (без туалетів у закладах
харчування)
Банки й банкомати
Мобільний телефонний зв’язок
Інтернет-зв’язок
Рекламно-інформаційне забезпечення туризму
Разом

Кількість
балів
1
4
4
4
3
1
4
5
2
2
30

Діяльність організаторів туризму ми теж оцінюємо низько
(один бал із п’яти). Незважаючи на велику кількість історикокультурних ресурсів на території Радехівського району, тут
функціонує всього три музеї – історико-краєзнавчий музей в
м. Радехові, музей Олександра Мишуги у с. Новий Витків та музейсадиба Маркіяна Шашкевича в с. Нестаничі. Зрештою: історикокультурні заклади далеко не всі теоретики туризму відносять до
туристичної інфраструктури.
За нашими дослідженнями, на території всього Радехівського
району (понад 70 поселень) немає жодної агросадиби. А саме
приватні садиби, пристосовані для приймання туристів, могли б
стати базою розвитку туризму. Яким би ставленням до туризму не
відзначалося населення району, особисті відпочинкові подорожі
пересічний житель Радехівського району здебільшого не може собі
дозволити через бідність та спосіб мислення. Проте виділити
частину власного житла для прийому гостей та забезпечити їх
здоровою їжею може значна кількість мешканців краю. На відміну
від підприємств розміщення, які “живуть” повністю за рахунок
своїх гостей та витрачають кошти на утримання персоналу,
незалежно від наповненості номерного фонду, сільські агрооселі
відзначаються економічною дешевизною в їх отриманні внаслідок
невимушеності функціонування у час відсутності приїжджих та
завдяки диференціації сільськогосподарської праці їх господарів.
Практично у кожному поселенні Радехівського району
знайдеться декілька впорядкованих добротних сільських будинків,
власники яких можуть виділити пару кімнат для прийому туристів.
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В агросадибах надаватиметься більшість послуг, необхідних
туристу: проживання, харчування, побутових, анімаційнорозважальних, транспортних. На нашу думку, тут справа лише за
інформаційною діяльністю: необхідно показати власнику такої
садиби, чому він має перелаштовувати свою оселю під прийом
рекреантів і який зиск у майбутньому він матиме з туристичної
діяльності, а також рекламно-інформаційне забезпечення
потенційних гостей таких садиб. До справи агітаційноінформаційного
та
рекламно-інформаційного
забезпечення
сільського зеленого туризму повинна долучитися місцева та
районна влада, а також громадські туристичні організації,
навчально-наукові заклади.
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3.5. Управління природними лікувальними ресурсами на ринку
лікувально-оздоровчого туризму України
Куреда Н. М., Юхновська Ю. О.
У статті досліджується базова умова ефективного
функціонування лікувально-оздоровчого туризму – раціональне
використання природних лікувальних ресурсів України. Виявлено
елементи природних лікувальних ресурсів та їх роль у розвитку
лікувально-оздоровчих дестинацій України. Проаналізовано вплив
господарських суб’єктів на стан природних лікувальних ресурсів у
деяких курортних дестинаціях України. Зокрема, проаналізовано
проблеми використання природних лікувальних ресурсів у
промислових регіонах України. Визначено слабкі сторони
менеджменту щодо ефективного використання природних
лікувальних ресурсів на ринку лікувально-оздоровчого туризму
України. Запропоновано деякі напрямки оптимізації менеджменту
щодо ефективного використання природних лікувальних ресурсів.
Природні лікувальні ресурси є основою розвитку лікувальнооздоровчих рекреацій і умовою розвитку регіональних лікувальнооздоровчих дестинацій країни. Останні десятиліття економічні
ресурси України інтенсивно інтегруються у світову економіку, у
тому числі і у світовий ринок лікувально-оздоровчого (медичного)
туризму. Цьому сприяє наявність різноманітних унікальних
природних лікувальних ресурсів та вигідне для подорожуючих
громадян географічне положення України з розвинутими
транспортними комунікаціями.
Дослідження тематики різних аспектів природних лікувальних
ресурсів є стабільно актуальними на усіх етапах соціальноекономічного розвитку людства й України зокрема. У працях
українських вчених і практиків можна виділити наступні напрямки
вивчення природних лікувальних ресурсів: вивчення лікувальних
властивостей певних природних ресурсів та показання їх для
лікування, оздоровлення чи профілактики різних захворювань
людей [4; 5]; у контексті досліджень лікувально-оздоровчих
дестинацій України інформація про природні лікувальні ресурси
подається для підтвердження спеціалізації лікувально-оздоровчих
закладів регіонів [2; 3].
Разом з тим, акцентуємо увагу на те, що, знаходячись на
території країни, природні лікувальні ресурси стають об’єктами
власності, по відношенню до них складаються певні відносини між
продавцями, покупцями та споживачами цих ресурсів, вони
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функціонують у ринковому механізмі цінностей та стимулів. Тому,
на наш погляд, наведені напрямки досліджень доцільно було б
доповнити вивченням специфіки управління природними
лікувальними ресурсами на ринку лікувально-оздоровчого туризму
України та наслідків ринкових умов їх функціонування.
Структура природних лікувальних ресурсів та механізм їх
використання у лікувально-оздоровчому туризмі
Перш за все зазначимо, що об’єктивно необхідною складовою
частиною ринку лікувально-оздоровчого туризму в Україні є ринок
природних лікувальних ресурсів, які є державною власністю.
Використання джерел мінеральних вод, родовищ лікувальних
грязей та інших природних лікувальних ресурсів здійснюється
органами управління курортів, а контроль за правильністю їх
експлуатації й охороною від псування і передчасного виснаження
покладений на органи Державного комітету по нагляду за
безпечним веденням робіт у промисловості й гірському нагляді.
Право на розробку родовищ мають тільки ті організації, які
використовують мінеральні води з лікувальною метою або для
розливу. Кожен курорт, санаторій, бальнеолікувальниця, завод
розливу повинні мати:
1) затверджені експлуатаційні запаси мінеральних вод і
детально розвідані запаси лікувальних грязей;
2) дозвіл на спеціальне водокористування і розробку родовищ
лікувальних грязей;
3) технологічну схему розробки і ділянку санітарної охорони
родовища;
4) затверджену програму режимних спостережень.
Така процедура повинна забезпечити цілеспрямовану й
ефективну, технологічно правильну й економну експлуатацію
мінеральних вод і лікувальних грязей, яка б попереджувала їх
виснаження, забруднення, зміну складу і погіршення властивостей.
Метою санітарної охорони курортів є збереження природних
лікувальних факторів і запобігання їх виснаженню і забрудненню.
Дієвим заходом з охорони курортних ресурсів є встановлення
округу санітарної охорони, тобто виділення певної за площею і
конфігурацією території, в межах якої організовуються або
забороняються заходи, які негативно впливають на санітарний
режим і стан курортних ресурсів. З метою регламентації видів
обмежень і оздоровчих заходів та врахування специфіки
формування курортних ресурсів в межах округу виділяють три
зони: строгого режиму, обмежень і спостережень. У зоні строгого
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режиму знаходяться місця виходів джерел мінеральних вод та їх
каптажі, родовища лікувальних грязей, мінеральні озера і лимани,
пляжі і т.д., тобто все те, що становить лікувальні курортні ресурси.
У зоні обмежень знаходяться площі, які безпосередньо
впливають на лікувальні ресурси, а саме: області стоку поверхневих
і ґрунтових вод, місцевості, які оточують сховище мінеральних вод
та лікувальних грязей і зайняті курортно-санаторними закладами,
парки і місця відпочинку. У межах зони заборонені всі види робіт,
прямо не пов’язані з розвитком і благоустроєм курорту. Заборонено
вирубування зелених насаджень, використання отрутохімікатів,
облаштування полів зрошення, кладовищ та ін.
У зоні спостережень знаходяться області живлення і
формування курортних ресурсів, включаючи лісові насадження
навколо курорту. У цій зоні дозволені тільки ті види робіт, які
негативно не впливають на лікувальні ресурси і природнокліматичні умови курорту.
Враховуючи
різноманітний
характер
курортних
і
гідромінеральних ресурсів, які включають родовища мінеральних
вод, лікувальних грязей, нафталіну, глин, виходи парів і газів,
прибережні частини водойм, морів, озер, річок, пляжі, повітря,
ґрунти, рослинність і т.д., їх охорона здійснюється різними
відомствами. Відповідальність за охорону і раціональне
використання поверхневих та підземних мінеральних вод несе
Міністерство екології і природних ресурсів України. Міністерство
охорони здоров’я України відповідає за ті аспекти охорони
повітряного басейну, поверхневих і підземних вод, які
безпосередньо стосуються санітарних умов проживання населення.
Контроль за станом навколишнього середовища людини
здійснює Головне санітарно-епідеміологічне управління і підлеглі
йому санітарно-епідеміологічні служби. Вони мають право
заборонити експлуатацію діючих підприємств, цехів, водозаборів
при відсутності споруд, які б забезпечували ефективне очищення
газових викидів, стічних вод і чистоту поверхневих і підземних вод.
Вказані служби забезпечені спеціалізованими лабораторіями, які
проводять стаціонарні спостереження за чистотою навколишнього
середовища. Міністерство екології і природних ресурсів України
вивчає хімічний склад поверхневих вод і його зміни під впливом
діяльності людини. На основі отриманих матеріалів складаються
огляди стану забруднення водних джерел по стаціонарних постах.
Спеціальні станції ведуть спостереження за якістю води
поверхневих водойм, включаючи морські побережжя.
В основі державної стандартизації природних лікувальних
факторів
поряд
із
загальноприйнятими
(заборонними)
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токсикологічними, санітарними і органолептичними показниками
лежать також специфічні компоненти, які мають лікувальний вплив.
Перш за все визначаються гранично допустимі концентрації (ГДК)
забруднень навколишнього середовища, тобто привнесення в
середовище нових, не властивих для нього хімічних, біологічних і
фізичних елементів або перевищення багаторічного рівня (фону). В
результаті привнесення цих елементів погіршується якість
навколишнього середовища. Природний багаторічний фон у ряді
випадків може перевищувати ГДК забруднень і не бути пов’язаним
з антропогенним фактором. Вода, забруднена органічними
речовинами, може мати не тільки токсичну, але і канцерогенну,
мутагенну, тератогенну й алергічну дію.
З метою уніфікації різноманітності факторів впливу на організм
вводяться три ознаки шкідливості: загальносанітарний, санітарнотоксикологічний і органолептичний. Гранично допустима
концентрація речовини встановлюється за лімітуючою ознакою
шкідливості (найменша порогова концентрація), що забезпечує
більшу надійність за двома останніми ознаками.
Поверхневі водостоки і водойми, а також прісні підземні води
(верховодка, ґрунтові, артезіанські) як найменш захищені є
надійним індикатором стану навколишнього середовища в межах
курортної зони. Забруднення прісних вод у кінцевому результаті
відобразиться на мінеральних лікувальних водах, оскільки більша
частина останніх формується за безпосередньої участі вод суші і
підземних вод, які не мають лікувального впливу. Несприятливі
показники складу прісних вод можуть негативно впливати на склад
води, яка використовується при лікувальних процедурах
(розведення і змішування). І, нарешті, забруднені поверхневі води є,
як правило, головним джерелом накопичення шкідливих речовин і
елементів у лікувальних грязях.
Вміст токсичних елементів у мінеральних водах у цілому не
повинен перевищувати ГДК, прийнятих для прісних вод, або може
бути дещо вищим (селен – 0,05 мг/л, миш’як – 3 мг/л, фтор – 10
мг/л). Остання обставина враховує специфіку хімічного складу
мінеральних вод, а також той факт, що цільове вживання
мінеральної води, в тому числі і її дозування, проводиться за
призначенням лікаря.
Мінеральні води зовнішнього застосування (вуглекислі,
сульфідні, радонові, йодні, бромні, розсільні та ін.) за своїми
основними показниками складу, виключаючи терапевтично активні
компоненти, до недавнього часу не “гостовані”. Безумовно, як
поверхневі (морські, озерно-солені), так і підземні мінеральні води
зовнішнього застосування повинні бути чистими в бактеріальному
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відношенні. За своїми органолептичними показниками вони можуть
різко відрізнятися від прісної води і мінеральних вод питного
призначення. Однак і в цьому випадку не допускається присутність
плаваючих речовин, плям, накопичень різних домішок.
Для підземних мінеральних вод, які використовуються в
лікувальних басейнах і ваннах, колі-індекс не повинен
перевищувати 10. Одночасно вміст деяких компонентів складу,
зокрема амонію, в окремих типах мінеральних вод може
перевищувати нормативи, прийняті для питних лікувальних вод.
Для мінеральних вод зовнішнього застосування широко
використовуються методи знезараження води (плавальні басейни), а
також методи знезалізування. Вміст залишкового хлору при
експлуатації лікувальних вод повинен триматися на рівні 0,2-0,4
мг/л.
Лікувальні грязі в більшості випадків є природними
поверхневими утвореннями, тому дуже чутливі до стану
навколишнього середовища. Лікувальні грязі мають велику
адсорбційну здатність і можуть вилучати з водних розчинів і
накопичувати в собі різні, в тому числі і шкідливі для людини,
елементи і речовини. Нерідко в лікувальних грязях створюються
сприятливі умови для зберігання і навіть для розвитку патогенних
мікроорганізмів (збудників газової гангрени, стовбняку та ін).
Специфіка методики грязелікування, а саме: тісний контакт
грязьової маси з тілом людини, її статичність під час процедури,
контакт із слизовими оболонками, багатократність застосування
грязі (хоча і після регенерації) визначає строгий підхід щодо норм і
вимог, що ставляться до цього виду курортних ресурсів. Це перш за
все стосується санітарно-бактеріологічних показників лікувальної
грязі. І хоча якісні показники для лікувальних грязей донедавна не
гостувалися, загальноприйнятими є санітарно-бактеріологічні
норми: загальна кількість аеробів в 1 г – не більше 1 млн в
сапропелевих і торфових грязях; не більше 500 тис. в намуляних
сульфідних і сопкових грязях і не менше 10 в інших групах грязей.
Крім того, при наявності незадовільних санітарних обставин на
території, що оточує грязьове родовище, в пелоїдах рекомендують
визначати бацили стовбняку, а у використовуваній лікувальній грязі
– кокову мікрофлору. При цьому, якщо дані види патогенної і
гнійної мікрофлори
будуть знайдені,
лікувальна
грязь
використанню не підлягає.
Стосовно фізико-хімічних показників, беручи до уваги
відсутність норм на вміст у лікувальних грязях як корисних, так і
шкідливих компонентів, зазвичай керуються загальним правилом,
що обставини навколо грязьового родовища повинні забезпечувати
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збереження наявних у ньому корисних компонентів або
збільшувати їх вміст. Це стосується перш за все сірководню,
сульфідів заліза, колоїдної сірки, бітумів, гумінових речовин,
ферментів, вітамінів та ін. Шкідливими в лікувальних грязях
визнані важкі метали, радіоактивні речовини, отрутохімікати,
багато речовин, що містяться в миючих засобах, промстоках,
нафтопродуктах. Виявлення більшості цих речовин ускладнюється
відсутністю методик їх визначення, особливо кількісного їх вмісту в
лікувальних грязях. У зв’язку з цим при визначенні санітарного
стану грязьового покладу і розробці заходів з його охорони
особливо важливими є візуальне обстеження площ водозбору
грязьових родовищ і санітарна оцінка озерних або болотних вод. У
випадку виявлення джерел забруднення всі вони підлягають
ліквідації, навіть якщо якість лікувальної грязі за встановленими
показниками відповідає прийнятим нормам.
При санітарній оцінці родовищ лікувальних грязей (водойми
або торфовища) спеціальних нормативів немає, а загальні вимоги,
які ставляться до вод питного і культурно-побутового призначення,
для оцінки грязьових водойм в ряді випадків не прийнятні. Так,
запах сірководню і навіть гнійний запах, пов’язаний із
закономірними процесами сульфатредукції і розкладу органічних
залишок для багатьох грязьових водойм, є позитивним моментом.
Реакція середовища у воді може змінюватися від 2,5 до 10, якщо це
зумовлено іонним складом грязьового розчину й озерної води.
Сухий залишок, який залежить від різновиду грязі, досягає 300 г/л і
більше. Розчинений кисень у воді родовищ сульфідних грязей
взагалі може бути відсутнім. Біохімічна потреба в кисні може
значно перевищувати допустиму для питних вод межу (6 мг/л) за
рахунок формування корисної для перетворювальних процесів
біомаси. Тому перераховані критерії оцінки, прийняті для питних
вод, можуть бути використані при вивченні санітарного стану
грязьових водойм тільки в комплексі з аналізом умов водносольового і біологічного режимів. Одночасно з цим інші показники
складу вод питного і культурно-побутового призначення (вміст
отруйних речовин і важких металів, бактеріологічні показники,
радіоактивність) щодо розробки спеціальних нормативів можуть
бути використані при санітарній оцінці родовищ лікувальних
грязей.
Повітряне середовище є активним терапевтичним фактором у
лікувально-оздоровчому туризмі. Гірськокліматичні, приморські та
інші курорти в значній мірі розглядають повітря як основний
лікувальний фактор. В 1 см3 повітря міститься від декількох сотень
до декількох десятків тисяч іонів. Легкі іони з негативним зарядом
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позитивно впливають на організм. З повітрям переносяться не
тільки пил, дим, мікроорганізми, пара повітря, але і кристали солі,
іони, фітонциди.
Природні ліси і культурні насадження підсилюють дію інших
лікувальних природних факторів і одночасно є самостійним
елементом серед курортних ресурсів. Правильно підібраний
видовий склад зелених насаджень служить джерелом фітонцидів.
Наприклад, виразною бактерицидною здатністю володіють біла
акація, береза, ялина, тополя та ін. Особливе значення має вибір
оптимальних навантажень кількості відпочиваючих у санаторіях і
курортах на лісовий ландшафт. Ліси, які виконують санітарногігієнічні та оздоровчі функції, віднесені до першої групи лісів
державного значення і в них допускаються тільки рубки для
догляду за лісом і санітарні рубки.
Ґрунтовий покрив є складовою частиною навколишнього
середовища, але не є безпосереднім курортним фактором. І все ж,
будучи в тісному контакті з останніми, стан ґрунтів відображає
загальний рівень порушення системи природної рівноваги.
Забруднення ґрунту (промислове, сільськогосподарське, побутове)
служить одним з головних каналів надходження шкідливих речовин
у підземні води і поверхневі водойми. Викиди промислових
підприємств, пестициди і добрива не тільки розсіюються в
навколишньому середовищі, але і, попадаючи в ґрунт, здатні
накопичуватися, створюючи нові сполуки хімічних елементів.
Охорона ґрунтового покриву в межах курортних зон переважно
зводиться до встановлення ступеня впливу забруднень ґрунту на
решту курортних ресурсів (води, лікувальні грязі, рослинність).
Охорона ґрунтів потребує санітарних заходів по видаленню,
знешкодженню й утилізації твердих і рідких відходів, безперебійної
роботи систем каналізації й очищення рідких викидів, своєчасного
збирання і видалення твердих відходів, що є умовою захисту
ґрунту, ґрунтових і мінеральних вод від забруднення.
Вплив господарської діяльності на стан природних лікувальних
ресурсів України
Природні лікувальні ресурси використовуються у конкретних
лікувально-оздоровчих
дестинаціях,
тобто
на
територіях
конкретних регіонів України. Це використання супроводжується
управлінськими заходами муніципальних органів влади, а також
різних господарських суб’єктів, які безпосередньо використовують
природні лікувальні ресурси для виробництва лікувальних та
оздоровчих послуг і які складають інфраструктуру ринку
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лікувально-оздоровчого
туризму
(заклади
гостинності,
громадського харчування, транспортні фірми, культурнорозважальні заклади та інші). Наприклад, діяльність господарських
суб’єктів впливає на стан такого важливого для життєдіяльності
громадян природного ресурсу, як повітряний басейн. За деякими
розрахунками, при цій діяльності щорічно використовується 1016 % кисню біогенного походження. З іншого боку, спалювання
палива щорічно вносить в атмосферу не менше 0,5 % загального
вмісту вуглекислоти. Систематичні спостереження за вмістом СО2 в
атмосфері показують його зростання за останні десятиліття. При
середньому вмісті СО2 в атмосфері 0,03 % в міському повітрі СО2
більше на 0,01-0,02 %, ніж поза містом. У результаті забруднення
атмосфери викидами автотранспорту, промислових підприємств,
теплових електростанцій у повітрі накопичуються зола, сірчистий
газ, оксиди азоту, вуглецю, вуглеводні, сполуки свинцю і т.д.
Дослідження українського вченого Головатого М. В. стану та
використання природних ресурсів у Львівській області дозволило
зробити висновки, що бальнеологічні курорти регіону володіють
незначною кількістю індивідуальних переваг, а в деяких вони
взагалі відсутні, натомість перелік загроз є достатньо великими, а
саме [2]:
 Трускавцю притаманні зростання об’ємів викидів від
пересувних джерел забруднення; наявність перевищень ГДК
забруднюючих речовин в атмосфері протягом року, перевищень
ГДК забруднюючих речовин у водних об’єктах; небезпека
відновлення карстових процесів; висока зношеність водопровідних
мереж, що сприяє втратам води при транспортуванні; відсутність
очисних споруд для дощових стоків;
 Моршину притаманний високий показник щільності викидів
забруднюючих речовин (від пересувних джерел забруднення та
неконтрольованість викидів від промислових підприємств);
 Східниці в останній час притаманні зростання викидів від
стаціонарних джерел забруднення; наявність перевищень ГДК
забруднюючих речовин в атмосфері та у водних об’єктах протягом
року; наявність проблем із санітарним станом водних об’єктів;
наявність негативних фізико-географічних процесів; недостатнє
облаштування джерел витоку мінеральних вод, недоліки в
дотриманні режиму охорони навколишнього середовища;
зношеність
магістральних
водопроводів;
функціонування
комунальних мереж з високою аварійністю; неповне очищення
стоків на локальних очисних спорудах;
 Великий Любінь має проблеми з санітарним станом водних
об’єктів; наявні негативні фізико-географічні процеси; 30% селища
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не охоплені централізованим водопостачанням; 35 % селища не
охоплені централізованим водовідведенням; 40 % селища не
охоплені вивозом відходів;
 Немирів ще не вирішив проблеми з неконтрольованістю
викидів від промислових підприємств; наявністю негативних
фізико-географічних процесів;
 Шкло також потерпає від неконтрольованості викидів від
промислових підприємств; наявності негативних фізикогеографічних процесів; незадовільного стану дорожнього покриття;
60 % селища не охоплені централізованим водовідведенням; 40 %
селища не охоплені вивозом відходів;
 Розлуч також має ряд невирішених проблем: наявність
негативних фізико-географічних процесів; відсутність загального
обліку прийнятих відпочивальників; мале різноманіття лікувальних
закладів і кількості ліжко-місць; недостатнє облаштування джерел
витоку мінеральних вод, недоліки в дотриманні режиму охорони
навколишнього
середовища;
відсутні
централізоване
водопостачання та централізоване водовідведення; вивіз відходів
нерегулярний.
У районах з розвинутою мережею курортно-санаторних
об’єктів, які користуються особливою популярністю в літні місяці,
різко зростає навантаження на всю систему природної рівноваги.
Зростає комунально-побутове забруднення, знижується якість
ґрунтових вод.
Під впливом діяльності людини відбувається не тільки
забруднення навколишнього середовища в районах великих
курортів, але і виснаження курортних ресурсів. Введення в дію
нових і, як правило, все глибших свердловин змінює балансове
співвідношення у формуванні гідромінеральних ресурсів.
Виснажуються старі джерела, змінюється якість води в раніше
пробурених свердловинах. У результаті технічної недосконалості
свердловин можливе проникнення забруднення в глибші водоносні
горизонти. Збільшення водовідбору приводить до зростання
навантаження на очисні споруди, що, як правило, не розраховані на
специфічний склад мінеральних вод. Самі стічні мінеральні води
можуть бути джерелом забруднення навколишнього середовища.
Особливого значення ця проблема набуває при використанні
хлорних розсолів санаторіями і бальнеолікувальницями в районах,
які відчувають нестачу прісної води, із слабо розвинутою мережею
поверхневих водостоків.
Особливо актуальною є проблема раціонального використання
природних лікувальних ресурсів у промислових регіонах України,
де знаходяться природні лікувальні ресурси і є особлива потреба
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населення у лікувально-оздоровчих послугах через несприятливе
екологічне навантаження на життєве середовище. Наприклад,
тільки на території м. Запоріжжя зареєстровано понад 240
підприємств, що здійснюють викиди шкідливих хімічних речовин в
атмосферне повітря. Галузева структура промисловості Запоріжжя
представлена підприємствами практично всіх галузей індустрії:
чорної і кольорової металургії, авіаційної промисловості,
машинобудування, легкої, харчової промисловості, виробництва
будівельних матеріалів, поліграфії, а також великими хімічними
виробництвами. Крім того, через територію обласного центру
проходять великі автотранспортні магістралі. В атмосфері
Запоріжжя виявлено більше 150 хімічних сполук. Багато з них є
речовинами, що відносяться до 1-2 класів небезпеки (двоокис
марганцю, бенз(а)пірен, з’єднання свинцю, хрому та ін.). Інтенсивне
забруднення пилом, фенолом і сірководнем, а також оксидами
азоту, фтором і хлором визначає фон цього неблагополуччя. Річка
Дніпро забруднюється недостатньо очищеними промисловими
стоками. Зливові стоки з території міста не проходять очищення, а
їх обсяг не скорочується. Зі зливовими стоками у річку змиваються
токсичні речовини, які входять у викиди в атмосферу (важкі метали
та ін). Фінансування природоохоронних заходів по Департаменту
екології та природних ресурсів Запорізької обласної державної
адміністрації за період 2015-2017 роки та І півріччя 2018 р. не
виконується. Так, за 2015 р. воно склало 97 % від запланованого
обсягу, а у 2016 р. – 12 %, у 1 півріччі 2018 р. – 0 %. На цей період
не заплановано фінансування розробки місцевої схеми формування
екологічної мережі основних курортних зон регіону Приазовського,
Приморського та Якимівського районів [7]. У таких умовах у
м. Запоріжжя працює 18 санаторно-курортних закладів, більшість з
них знаходяться на балансі великих промислових підприємств
цього регіону і надають лікувально-оздоровчі послуги не тільки
багатотисячним колективам працівників цих заводів, але й
громадянам з інших регіонів України. Азовське море є унікальним
водним об’єктом Запорізького регіону та являє собою обширне та
мілководне водоймище, зі специфічним гідрологічним режимом,
яке отримує в силу багатьох обставин багате мінеральне живлення.
Воно має значне антропогенне навантаження внаслідок
господарської діяльності промислових підприємств. На території
Запорізької області контроль за екологічним станом Азовського
моря здійснює Державна Азовська морська екологічна інспекція.
Оцінка екологічного стану Азовського моря проводиться за
результатами моніторингу в пунктах спостереження, що
знаходяться в акваторії Бердянської затоки в районах випусків
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зливової каналізації м. Бердянськ, Бердянського торговельного
порту, в районі випуску глибоководного колектору очисних споруд
каналізації міста Бердянськ та в моніторингових пунктах
спостереження Молочного та Утлюкського лиманів. Складна
екологічна ситуація залишається в рекреаційній зоні села Кирилівка
Якимівського району через відсутність
централізованого
водопостачання та водовідведення. У межах Кирилівської
оздоровчої зони, включаючи коси Пересип та Федотову, за
відсутності системи централізованої системи каналізування й
очистки стічних вод, функціонують близько 400 оздоровчих
закладів, відходи накопичуються у вигребах в обсягах, що 66
перевищують 1 м3/добу та вивозяться на полігон рідких побутових
відходів, облаштований у прибережній захисній смузі Молочного
лиману,
що
має
статус
гідрологічного
заказника
загальнодержавного значення та входить до складу Приазовського
національного природного парку. Таким чином, постійно існує
загроза забруднення Азовського моря, Утлюкського та Молочного
лиманів і ґрунтових вод господарсько-побутовими стічними водами
та втрати цінного природного рекреаційного ресурсу. Даний фактор
негативно впливає на соціально-культурний розвиток лікувальнооздоровчих дистинацій регіону, тим більше, якщо врахувати той
факт, що саме лікувально-оздоровча спеціалізація регіону є місто
(селище) утворюючим фактором. З метою припинення негативного
впливу забруднених стічних вод на довкілля, збереження
екосистеми узбережжя Азовського моря в Кирилівській
рекреаційній зоні Регіональною цільовою програмою “Питна вода
Запорізької області на 2012-2020 роки” передбачено виконання
заходів: “Зовнішні мережі та споруди водопостачання”. Але на
період 2015-2017 рр. взагалі не було заплановано фінансування
розробки місцевої схеми формування екологічної мережі основних
курортних зон регіону – Приазовського, Приморського та
Якимівського районів [7].
Найбільша
кількість
об’єктів
туристично-оздоровчого
призначення в Одеському регіоні зосереджена у м. БілгородДністровському,
Кілійському,
Комінтернівському,
Татарбунарському та Овідіопольському районах. Загальний обсяг
капітальних інвестицій, залучених у сферу туризму і рекреації, за
2013 рік склав 151,6 млн грн. Найбільша частка від загального
обсягу освоєних інвестицій припала на діяльність готелів та інших
засобів тимчасового розміщення (81,5 млн грн), решта – на
діяльність туроператорів, турагентів і санаторно-курортних закладів
області. Екологічну небезпеку для розвитку рекреації і туризму
складають: неякісна питна вода, забруднення поверхневих водойм,
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пляжного піску, повітря тощо. У великих приморських містах все
ще існує загальносплавна мережа для відведення зливових та талих
вод, яка має єдину водовідвідну мережу, призначену для відведення
стоків усіх видів: побутових, виробничих, зливових і талих. Під час
сильних дощів частина суміші виробничо-побутового і дощового
стоку скидається у морські води через аварійні зливовипуски.
Зливові та талі води із значними концентраціями забруднюючих
речовин надходять до загальносплавних колекторів глибокого
залягання, де змішуються з нечищеними стічними господарськофекальними та промисловими водами. При цьому загальний обсяг
змішаних вод настільки сильно зростає, що відвести цю суміш на
очисні споруди неможливо і тому основна кількість неочищених
стічно-зливових вод скидається безпосередньо до Чорного моря [6].
Висновки. Актуальність досліджень ефективності управління
природними та лікувальними ресурсами визначається, по-перше,
властивостями цих ресурсів – їх унікальністю, обмеженістю та
вичерпністю. По-друге, відновлення цих ресурсів потребує значних
витрат додаткових ресурсів (і не тільки фінансових). По-третє,
значимістю цих ресурсів у вирішенні завдань забезпечення здоров’я
нації. По-четверте, виробництво лікувально-оздоровчих послуг на
основі цих ресурсів забезпечує доходи всіх суб’єктів ринку
лікувально-оздоровчого туризму.
Розвиток туристичної галузі спричиняє як позитивні, так і
негативні наслідки. Одним з негативних є вплив туризму на
екологічний стан навколишнього середовища. Адже зараз
туристична галузь насамперед розглядається як одне з основних
джерел поповнення державного та місцевого бюджетів. Ринкові
стимули розвитку бізнесу на ринку лікувально-оздоровчого туризму
в Україні на даному етапі призвели до інтенсивного використання
природних лікувальних ресурсів. З розвитком туристичної галузі
збільшуються тенденції до розвитку рекреаційних зон. Разом з тим,
ні у державних, ні у регіональних програмах розвитку туризму та
курортів не виділяються проблеми та заходи щодо інвентаризації
природних лікувальних ресурсів, їх раціонального використання та
подальшого розвитку. Для того, щоб не загальмовувати розвиток
лікувально-оздоровчого туризму в Україні та не знищувати
природу, необхідні сучасна інвентаризація природних лікувальних
ресурсів у їх кількісних та якісних характеристиках, постійний
моніторинг їх використання. Доцільна розробка цільової програми
використання, збереження, відновлення та розвитку природних
лікувальних ресурсів у регіонах країни із зобов’язаннями суб’єктів
господарювання – власників, орендаторів, користувачів, вона має
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супроводжуватися
фінансовими
зобов’язаннями
суб’єктів
господарювання на ринку лікувально-оздоровчого туризму щодо
формування фондів для відновлення і подальшого розвитку
природних лікувальних ресурсів. Синергетичний ефект цих заходів
буде досягнутим, якщо відповідальність за розвиток природних
лікувальних ресурсів та його фінансування буде здійснюватися на
основі державно-приватного партнерства.
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3.6. Героїко-патріотичний туризм як перспективний напрямок
розвитку туризму в Галичині у сучасних умовах
Кучинська І. В., Дорош Ю. С.
Стаття присвячена актуальним проблемам використання
героїко-патріотичної тематики для створення інноваційних
туристичних продуктів та підвищення туристичної привабливості
регіону на прикладі Галичини. У роботі окреслено основні підходи
до розуміння поняття героїко-патріотичного туризму та його
місця серед інших видів туризму. Проаналізовано основні види
ресурсів, які використовуються при організації героїкопатріотичних турів, досліджено їх територіальну структуру та
основні центри розвитку героїко-патріотичного туризму в регіоні.
Здійснено комплексну оцінку ресурсів героїко-патріотичного
туризму в Львівській, Івано-Франківській та Тернопільській
областях із застосуванням видозміненого варіанта методики
оцінки ІКТР, що враховує особливості досліджуваного виду
туризму. На базі цієї оцінки визначено території, які є найбільш
привабливими та перспективними для розробки туристичних
маршрутів та створення нових туристичних продуктів
патріотичного спрямування. Обговорюються основні проблеми
розвитку героїко-патріотичного туризму в регіоні та шляхи їх
вирішення.
У сучасних умовах розвитку та становлення України
особливого значення набуває проблема патріотичного виховання,
підвищення національної свідомості громадян та популяризація
знань про історію національно-визвольної боротьби українського
народу. Важливою складовою цього процесу є організація
туристичних подорожей власною країною, зокрема відвідання
музеїв, пам’ятних місць та об’єктів, пов’язаних із героїчними
сторінками минулого, визначними провідниками національновизвольного руху, а також вшанування пам’яті героїв у місцях
їхнього поховання. Галичина з огляду на історичні особливості має
значні ресурси для розвитку цього виду туризму, оскільки тут
сконцентрована найбільша кількість пам’яток національновизвольної боротьби періоду новітньої історії. Значна частина цих
об’єктів сьогодні ще недостатньо використовуються в туризмі і
залишаються невідомими для широкого загалу.
З огляду на це метою даної статті є виділення героїкопатріотичного туризму як окремого напрямку туристичної
діяльності, оцінка ресурсного потенціалу для розвитку цього виду
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туризму на території Галичини, а також аналіз сучасного стану та
перспектив використання об’єктів героїко-патріотичної тематики
для створення нових туристичних продуктів.
Стан вивчення та методика дослідження
Поняття героїко-патріотичного туризму як окремого напрямку
туристичної діяльності є відносно новим і в такому формулюванні
раніше не наводилося у науковій літературі. Частково його зміст
характеризують близькі за значенням терміни, зокрема військовоісторичний, військово-патріотичний, патріотичний, повстанський
туризм тощо. Зокрема, Ф. Шандор та М. Кляп у своїй праці
“Сучасні різновиди туризму” серед підвидів військового туризму
виділяють військово-історичний, під яким розуміють відвідування
місць боїв та історичних битв, історичних військових об’єктів, а
також пам’яток і музеїв, пов’язаних із ними [9, с. 205-206]. Поняття
військово-історичного туризму наводиться також у статті
І. Голибороди, під яким він розуміє відвідання військовоісторичних об’єктів (об’єктів, що відносяться до військового
минулого) – військових меморіалів і цвинтарів, полів битв, давніх
оборонних споруд і фортифікацій, елементів колишньої військової
інфраструктури, спеціалізованих музеїв, збірок, експозицій та ін. [5,
с. 45]. В обох випадках поза увагою авторів залишається
патріотичний аспект та тематика національно-визвольної боротьби.
З іншого боку, термін “патріотичний туризм” у багатьох
випадках вживається як синонім внутрішнього туризму, щоб
підкреслити свідомий вибір туристів подорожувати власною
країною. У радянських та російських джерелах часто можна
побачити вислів “військово-патріотичний туризм”, який стосується,
головним чином, відвідування пам’яток Великої Вітчизняної війни.
У засобах масової інформації, туристичних путівниках та
пропозиціях українських туроператорів наводяться також терміни
“повстанський туризм”, “патріотичні тури”, “історико-патріотичні
тури”, “патріотичні екскурсії” тощо, які вживаються в
публіцистичному стилі і не мають належного наукового
обґрунтування.
З огляду на все вищесказане ми пропонуємо вживати термін
“героїко-патріотичний туризм”, під яким розуміємо різновид
культурно-пізнавального (а саме: історичного) туризму, що
охоплює подорожі власною країною з метою відвідання пам’яток та
пам’ятних місць, пов’язаних із історією національно-визвольної
боротьби, героїчними подіями та постатями минулого, і
спрямований на підвищення почуття патріотизму. За своєю
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сутністю цей вид туризму спрямований в першу чергу на
внутрішніх туристів. Для іноземців такі тури можуть мати значний
пізнавальний інтерес, однак без патріотичної складової.
Недостатньо вивченою залишається і проблема використання
об’єктів героїко-патріотичної тематики в туризмі. Найбільш
детально питання використання історичної спадщини УПА в
туризмі розкрито в роботі Д. Каднічанського [7]. Автор виділяє
основні групи об’єктів (музеї; пам’ятники, пам’ятні знаки, могили,
меморіальні комплекси; архітектурні споруди) та подає коротку
характеристику найвідоміших із них на території Західної України.
Об’єкти, що можуть бути використаними для створення
героїко-патріотичних турів, належать здебільшого до групи
історико-культурних туристичних ресурсів. Тому для їх
класифікації та оцінки можна використати одну з існуючих
методик, представлених у роботах С. Кузика, О. Бейдика,
Л. Безручка, О. Клапчук та ін. [2, 3, 8, 10]. Проте, ці методики не
завжди дозволяють врахувати специфіку досліджуваних об’єктів. З
огляду на специфічні особливості героїко-патріотичного туризму
пропонуємо дещо видозмінений підхід, згідно з яким всі об’єкти
можна розділити на п’ять основних груп.
1. Криївки – підземні військово-оборонні та господарські
споруди Української Повстанської Армії, розташовані зазвичай на
селянських подвір’ях та в будинках і створені для переховування
людей, техніки, зброї, боєприпасів, друкарень та інших важливих
об’єктів.
2. Поховання  некрополі, військові меморіальні комплекси,
братські могили та поодинокі поховання воїнів, полеглих на полі
бою, або ж поховання визначних провідників національновизвольної боротьби.
3. Музеї та музейні експозиції – історичні та меморіальні
музеї, а також їх відділи та окремі експозиції, з оригінальними та
неоригінальними експонатами, які представляють певний період
національно-визвольної боротьби України та окремих видатних
діячів.
4. Пам’ятки та пам’ятні місця, пов’язані з визначними
подіями національно-визвольної боротьби та їх учасниками – місця,
де відбувалися важливі історичні події, на згадку про які
встановлено пам’ятник, пам’ятний знак чи меморіальну дошку, або
існує їх документальне підтвердження. До цієї групи віднесено
також збірні пам’ятники борцям за волю України, воїнам УПА чи
УСС, встановлені в різних населених пунктах і не пов’язані з
похованнями.
5. Пам’ятки та пам’ятні місця, пов’язані з визначними
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діячами національно-визвольної боротьби – пам’ятники, пам’ятні
знаки чи меморіальні дошки, встановлені на честь відомих осіб у
місцях їх народження, проживання або смерті, а також в інших
населених пунктах.
У табл. 3.6.1 наведено місце ресурсів героїко-патріотичного
туризму в існуючих системах класифікації ІКТР.
Таблиця 3.6.1
Місце ресурсів героїко-патріотичного туризму в системі
існуючих класифікацій історико-культурних туристичних
ресурсів [1, 2, 3, 8]
Ресурси

ЗУ “Про
охорону
культурної
спадщини”

об’єкти військової інфраструктури
(криївки)

-

Бейдик О. О.

Клапчук О. О.

архітектурноісторичні

-

поховання

пам’ятки та
пам’ятні місця,
пов’язані з
визначними
подіями та їх
учасниками

Пам’ятники та
пам’ятні місця,
пов’язані з
визначними
діячами
музеї та
музейні
експозиції

історичні
об’єкти

об’єкти
монументального
мистецтва

подієві

біосоціальні

-

-

меморіальні
пам’ятки,
пов’язані з
історичними
подіями,
національновизвольними
змаганнями,
війнами,
бойовими та
культурними
традиціями
пам’ятки та
пам’ятні місця,
пов’язані з
життям та
творчістю
діячів історії,
культури
музеї та
музейні
експозиції

Безручко
Л. С.

пам’ятки
історії

Так, згідно із Законом України “Про охорону культурної
спадщини” 1 більшість досліджуваних об’єктів відносяться до
групи історичних (поховання та меморіали, місця, пов’язані з
важливими історичними подіями, з життям та діяльністю відомих
осіб), рідше – до об’єктів монументального мистецтва (пам’ятники
визначним діячам національно-визвольного руху). Більше половини
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з них мають статус пам’яток (головним чином місцевого значення).
У даній класифікації не враховані музеї, а також криївки, які часто
займають проміжне положення між історичними об’єктами та
музеями.
Згідно з класифікацією О. Бейдика [3] досліджувані об’єкти
належать до суспільно-історичних ресурсів, які, в свою чергу,
поділяються на архітектурно-історичні, біосоціальні та подієві. До
архітектурно-історичних відносяться, зокрема, об’єкти військової
архітектури та архітектурні монументи, до подієвих  знакові події
в історії певної території (в т.ч. політичні та військові), а до
біосоціальних  об’єкти, пов’язані з певним життєвим циклом
(епізодом) тієї чи іншої видатної особи.
Ще однією важливою класифікаційною ознакою для об’єктів
героїко-патріотичного туризму є хронологія подій. Історично
склалося так, що на території Галичини найактивніші події
національно-визвольної боротьби відбувалися протягом Першої та
Другої світових воєн, про що свідчить і найбільша кількість
пам’яток цього періоду.
Важливим етапом дослідження є оцінка туристичних ресурсів
території для потреб певного виду туризму. На основі поширеної
методики оцінки ІКТР С. Кузика [10] та її вдосконаленого варіанта,
наведеного у роботі О. Клапчук [8, с. 19-23], нами було розроблено
власну бальну шкалу оцінки туристичної привабливості території
для розвитку героїко-патріотичного туризму з врахуванням його
специфічних особливостей (табл. 3.6.2).
Таблиця 3.6.2
Шкала оцінки ресурсів героїко-патріотичного туризму в
Галичині
Види об’єктів
1
І. КРИЇВКИ УПА – 1-5 балів
Криївки
не
збережені,
місця
розташування
підтверджуються історичними джерелами
Криївки частково збережені та відзначені на місцевості
пам’ятним знаком чи меморіалом
Добре збережені або відновлені криївки без музейної
експозиції
Криївки розташовані в приміщеннях і є частиною
музейної експозиції або інших об’єктів
Добре збережені або відновлені криївки з музейною
експозицією або з елементами туристичної інфраструктури
ІІ. МУЗЕЇ ТА МУЗЕЙНІ ЕКСПОЗИЦІЇ – 3-5 балів
Приватні та шкільні музеї, а також окремі музейні
експозиції з переважанням неоригінальних експонатів
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1
2

Кількість балів
2 3 4 5
3 4 5 6

+
+
+
+
+

+

Продовження табл. 3.6.2
1
музеї видатних діячів
руху з переважанням

2 3 4 5 6
Меморіальні
національновизвольного
оригінальних
+
експонатів
Історичні музеї, їх філіали чи відділи з переважанням
оригінальних експонатів, які представляють певний
+
період національно-визвольної боротьби України
ІІІ. ПОХОВАННЯ – 1-5 балів
Поховання частково або повністю зруйноване, існування
+
підтверджується лише історичними джерелами
Окремі поховання та братські могили, розташовані за
+
межами населених пунктів, з обмеженою інформацією
Окремі поховання та братські могили, розташовані на
міських та сільських кладовищах разом із загальними
+
похованнями, або поодинокі братські могили у межах
населених пунктів
Облаштовані меморіальні комплекси та окремі поховання
визначних діячів із добре видимими надгробними
+
знаками та відповідною інформацією
Великі меморіальні комплекси з похованнями визначних
діячів із збереженими та реставрованими надгробними
+
знаками, що мають мистецьку та естетичну цінність
ІV. ПАМ’ЯТКИ ТА ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИЗНАЧНИМИ
ДІЯЧАМИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ – 1-4 бали
Місця, пов’язані з біографією визначних діячів, які
+
підтверджені лише історичними джерелами
Меморіальні дошки та пам’ятні знаки простих форм,
+
встановлені на честь визначних діячів
Пам’ятники визначним діячам, встановлені в будь-яких
+
місцях
Пам’ятники визначним діячам, встановлені в місцях,
+
пов’язаних з їх біографією
V. ПАМ’ЯТКИ ТА ПАМ’ЯТНІ МІСЦЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИЗНАЧНИМИ
ПОДІЯМИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ ТА ЇХ УЧАСНИКАМИ
– 1-3 бали
Місця, пов’язані з історичними подіями, що
підтверджуються історичними джерелами, проте не +
позначені на місцевості
Місця, пов’язані з історичними подіями, де встановлені
меморіальні дошки, пам’ятники та пам’ятні знаки
+
простих форм
Місця, пов’язані з визначними історичними подіями та їх
учасниками, де встановлено пам’ятники чи меморіали, що
+
мають мистецьку та естетичну цінність

Суть бального підходу оцінки туристичних ресурсів полягає в
тому, що кожна група ресурсів оцінюється за певною шкалою (як
правило, 5-бальною), причому кількість балів залежить від
туристичної привабливості того чи іншого об’єкта. Це дозволяє
виділити найпридатніші для розвитку даного виду туризму території.
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Для кожного адміністративного району розраховувалася
загальна сума балів. Коефіцієнт туристичної привабливості
визначався як відношення суми отриманих балів по кожному
району до максимальної кількості балів у регіоні. Виходячи із
значення коефіцієнта за рівнем туристичної привабливості для
даного виду туризму, всі території були поділені на 4 групи:
малоатрактивні (0 – 0,25); середньоатрактивні (0,26 – 0,50);
високоатрактивні (0,51 – 0,75); унікальні (> 0,75).
Географія та оцінка ресурсів героїко-патріотичного туризму
За результатами аналізу доступних інформаційних матеріалів та
літературних джерел на території Галичини виявлено 572 об’єкти
героїко-патріотичного туризму, в т. ч. у Тернопільській області –
236 об’єктів, у Львівській – 169 та в Івано-Франківській – 167 (табл.
3.6.3).
Таблиця 3.6.3
Розподіл ресурсів героїко-патріотичного туризму в Галичині у
розрізі адміністративних областей
Область
Види ресурсів
Об’єкти військової
інфраструктури
(криївки)
Поховання
Пам’ятки та пам’ятні
місця, пов’язані з
визначними подіями
та їх учасниками
Пам’ятники та
пам’ятні місця,
пов’язані з
визначними діячами
Музеї та музейні
експозиції
Всього

Тернопільська

Львівська

ІваноФранківська

Всього

13

17

15

45

111

52

61

224

72

27

29

128

23

55

38

116

17

18

24

59

236

169

167

572

Серед них найбільшу групу складають поховання (39,2 %), на
другому і третьому місцях – пам’ятки, пов’язані з визначними
подіями (22,4 %) та відомими діячами (20,2 %). Найменшу частку
складають криївки (7,9 %), а також музеї та музейні експозиції (10,3
%).
Тернопільська область лідирує за кількістю об’єктів героїкопатріотичного туризму. Майже половину від їх загальної кількості
займають поховання (47 %). Найвідомішими з них є цвинтар
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Українських січових стрільців у с. Посухів Бережанського району,
меморіал УСС на Микулинецькому цвинтарі у м. Тернопіль,
кладовище воїнів УПА у Шумському районі на території музею під
відкритим небом “Табір ВО УПА” “Волинь-Південь”.
На другому місці пам’ятки та пам’ятні місця, пов’язані з
визначними історичними подіями та їх учасниками (31 % у
загальній структурі). Однією з найважливіших пам’яток з цієї
категорії є хрест скорботи і слави на г. Лисоня, встановлений у 1994
р. Ще один приклад – скульптурна композиція “Борцям за волю
України” у с. Новосілці Заліщицького району. Більшість із пам’яток
постало за роки незалежності України.
Пам’ятники та пам’ятні місця, пов’язані з визначними діячами,
займають третю позицію (10 %). На території області є чимало
пам’ятників не лише Степану Бандері та Роману Шухевичу,
Ярославу Стецьку, а також іншим провідникам, зокрема командиру
УПА “Північ” Климу Савуру, командиру Третьої Військової Округи
“Лисоня” Омеляну Польовому тощо.
Значний інтерес представляють музеї та музейні експозиції,
незважаючи на те, що їх частка складає всього близько 7 %. Одним
із найвідоміших є музей під відкритим небом “Табір ВО УПА”
“Волинь-Південь”. Вартий відвідання також історико-меморіальний
музей політичних в’язнів у м. Тернополі, а також тематичні музеї,
присвячені певній події (наприклад, музей “Зборівська битва” у
м. Зборів та музей “Молотківська трагедія” у с. Молотків
Лановецького району). Експозиції, присвячені історії національновизвольної боротьби, представлені у багатьох історико-краєзнавчих
музеях області, зокрема у Бережанському, Чортківському,
Денисівському, Теребовлянському та інших. Серед меморіальних
музеїв варто згадати музей Ярослава Стецька у с. Великий
Глибочок Тернопільського району.
Останню позицію займають криївки (5 % у загальній
структурі). Тернопільські печери свого часу не один рік слугували
для повстанців унікальними “криївками”, адже територія
Борщівського та Чортківського районів Тернопільщини була місцем
активної боротьби ОУН-УПА. У літературі описано шість таких
криївок: у печерах “Озерна” (Борщівський район, с. Стрілківці),
“Вертеба” (Борщівський район, с. Більче-Золоте), “На Хомах”
(Борщівський район, с. Кривче), “Глинка” (Борщівський район,
с. Кривче), “Кришталева” (Борщівський район, с. Кривче),
“Угринська” (Чортківський
район,
с. Угринь).
Під час
археологічних розкопок було віднайдено скелети повстанців,
зброю, а також викарбувані слова клятви членів УПА 12.
Прикладом реконструйованих об’єктів є криївка-музей у с. Глібів
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Гусятинського р-ну.
Результати оцінки туристичної привабливості адміністративних
районів Тернопільщини для героїко-патріотичного туризму
наведено в табл. 3.6.4.
Таблиця 3.6.4
Оцінка туристичної привабливості Тернопільщини для героїкопатріотичного туризму (у розрізі адміністративних районів)
V

Всього

бали

к-сть

бали

к-сть

бали

к-сть

бали

к-сть

бали

к-сть

бали

Бережанський
Борщівський
Бучацький
Гусятинський
Заліщицький
Збаразький
Зборівський
Козівський
Кременецький
Лановецький
Монастириський
Підволочиський
Підгаєцький
Теребовлянський
Тернопільський
Чортківський
Шумський
м. Тернопіль

Категорії
ІV

ІІІ

к-сть

Адміністративні
райони

ІІ

1
5
0
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
2
1
1
0

3
5
0
5
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
5
1
3
0

2
0
1
1
1
0
1
2
0
1
0
1
1
1
1
1
1
2

8
0
2
5
3
0
3
8
0
3
0
3
3
3
3
3
5
8

3
5
11
6
8
4
12
6
4
4
6
6
6
3
7
11
2
2

8
15
26
15
18
10
33
16
12
11
13
17
17
11
19
31
7
8

2
1
2
0
1
1
2
3
0
0
0
1
0
1
2
3
2

5
3
6
0
3
3
5
8
0
0
0
3
0
3
5
8
8

6
1
2
2
3
6
8
0
2
5
5
2
4
5
6
8
2
1

14
2
5
4
8
13
18
0
5
15
11
5
8
13
10
15
5
3

14
12
16
10
13
12
23
11
6
10
11
10
11
10
18
24
6
7

38
25
39
29
32
28
56
34
17
29
24
28
28
30
42
58
20
30

Коефіцієнт

І

0,59
0,39
0,61
0,45
0,50
0,39
0,88
0,53
0,27
0,45
0,38
0,44
0,44
0,47
0,66
0,91
0,31
0,47

Примітка: І – об’єкти військової інфраструктури (криївки); ІІ – музеї
та музейні експозиції; ІІІ – поховання (військові та меморіальні); ІV –
пам’ятники та пам’ятні місця, пов’язані з визначними діячами
національно-визвольної боротьби; V – пам’ятки та пам’ятні місця,
пов’язані з визначними подіями та їх учасниками.

За результатами оцінки, до унікальних територій (К>0,75)
відносяться Чортківський та Зборівський райони, в яких налічується
найбільша кількість туристичних об’єктів, у т. ч. з високим рівнем
привабливості. До високоатрактивних (0,51-0,75) належать чотири
райони Тернопільщини: Бережанський, Бучацький, Козівський та
Тернопільський. Територія цих районів відома своїми ресурсами
героїко-патріотичного туризму, зокрема цвинтарем УСС у
Бережанському районі, багатьма пам’ятниками “Борцям за волю
України” у різних населених пунктах.
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Решта 11 районів (Борщівський, Гусятинський, Заліщицький,
Збаразький,
Кременецький,
Лановецький,
Монастирський,
Теребовлянський, Підволочиський, Підгаєцький, Шумський, а
також м. Тернопіль) відносяться до групи середньоатрактивних
(0,26-0,5).
Львівська область. За результатами здійснених досліджень на
території Львівської області на даний час виявлено 169 об’єктів
героїко-патріотичного туризму. Серед усіх видів найбільшу частку
займають пам’ятники та пам’ятні місця, пов’язані з визначними
діячами національно-визвольної боротьби (32 % у загальній
структурі). Найвідомішими з цієї категорії є пам’ятники Степану
Бандері у різних населених пунктах, Роману Шухевичу
(с. Білогорща, смт. Краковець), Євгену Коновальцю (с. Зашків,
м. Жовква), Ярославу Стецьку (м. Стрий), Василю Куку (м. Буськ)
та інші.
Поховання знаходяться на другому місці (31 % від загальної
кількості). Серед найвідоміших поховань на території Львівщини є:
Личаківський цвинтар (меморіальний комплекс воїнів УГА, могили
Д. Вітовського, Є. Петрушевича, Олени Степанів-Дашкевич
(“Степанівни”), П. Дужого тощо), меморіальний цвинтар УСС на
г. Маківка (Сколівський р-н), Славська Млака (меморіальний
цвинтар-пантеон жертвам комуністичного режиму у смт. Славське)
та інші.
Пам’ятки та пам’ятні місця, пов’язані з визначними
історичними подіями та їх учасниками на Львівщині, займають
третю позицію (16 %). Серед них, зокрема у Львові, цікавими є
меморіальні таблиці на честь створення ЗУНР 1 листопада 1918 р.
(будинок колишнього Народного Дому по вул. Театральна, 22) та
проголошення “Акту відновлення Української Державності” 30
червня 1941 р. (колишній будинок товариства “Просвіта”, пл.
Ринок, 10).
Частка музеїв та музейних експозицій героїко-патріотичної
тематики на Львівщині складає 11 %. Насамперед варто згадати
меморіальні музеї трьох провідників УПА, а саме: історикомеморіальний музей Євгена Коновальця у с. Зашків, музей генералхорунжого УПА Романа Шухевича у с. Білогорщі та музей Степана
Бандери у Дублянах. Не менш важливе значення мають Музей
визвольної боротьби України та музей-меморіал “Тюрма на
Лонцького” у Львові, меморіальний комплекс “Борцям за волю
України” у Стрию, Карпатський музей визвольної боротьби України
Юрія Микольського у смт. Славсько, а також низка тематичних
сільських музеїв у різних районах Львівщини.
На останньому місці за кількістю знаходяться об’єкти
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військової інфраструктури (10 %). Більшість криївок на території
Львівщини потребує відновлення, оскільки ними довгий час ніхто
не опікувався. Найцікавішими з погляду туризму є криївки з
музейною експозицією та багатою історією, зокрема у
с. Гавареччина Золочівського р-ну, с. Сприня Самбірського р-ну
тощо. Цікавим туристичним об’єктом була криївка-музей у
с. Басівка Пустомитівського р-ну, знищена у 2017 році.
Результати оцінки ресурсів героїко-патріотичного туризму на
Львівщині наведені в табл. 3.6.5.
Таблиця 3.6.5
Оцінка туристичної привабливості Львівщини для героїкопатріотичного туризму (у розрізі адміністративних районів)
І

бали

к-сть

бали

к-сть

бали

0
0
1
0
0
2
0

0
0
4
0
0
8
0

1

2

0

0

2
0

4
0

0
0

0
0

0

0

0

1

5

0
1
2
1
0

Коефіцієнт

к-сть

бали

0
0
5
0
5
6
5

Всього

бали

к-сть

0
0
1
0
2
2
1

V

к-сть

бали

Бродівський
Буський
Городоцький
Дрогобицький
Жидачівський
Жовківський
Золочівський
Кам’янкоБузький
Миколаївський
Мостиський
Перемишлянський
Пустомитівський
Радехівський
Самбірський
Сколівський
Сокальський
Старосамбірсь
кий
Стрийський
Турківський
Яворівський
м. Львів

Категорії
ІV

ІІІ

к-сть

Адміністратив
ні райони

ІІ

3
2
4
0
4
6
6

9
6
10
0
13
16
17

2
3
0
6
2
3
0

5
11
0
19
7
10
0

1
0
1
0
3
0
0

3
0
3
0
8
0
0

6
5
7
6
11
13
7

17
17
22
19
33
40
22

0,26
0,26
0,34
0,29
0,51
0,62
0,34

3

8

2

6

0

0

6

16

0,25

3
1

11
2

0
1

0
3

3
0

9
0

8
2

24
5

0,37
0,10

0

2

9

2

4

0

0

4

13

0,21

1

5

4

9

2

5

5

10

13

34

0,52

0
5
5
5

0
3
1
0

0
11
5
0

1
0
3
0

2
0
10
0

1
2
3
5

3
5
10
14

1
0
1
1

3
0
3
2

3
6
10
7

8
21
33
21

0,13
0,32
0,51
0,32

0

0

0

3

8

1

3

0

0

4

11

0,17

1 4 5
1 3 0
3 11 1
1 4 4

20
0
3
17

1
3
1
3

3
8
3
11

11
1
4
5

35
3
12
15

1
1
2
7

2
2
6
16

19
6
11
20

64
16
35
63

1,00
0,24
0,54
0,98

Примітка: І – об’єкти військової інфраструктури (криївки); ІІ – музеї
та музейні експозиції; ІІІ – поховання (військові та меморіальні); ІV –
пам’ятники та пам’ятні місця, пов’язані з визначними діячами
національно-визвольної боротьби; V – пам’ятки та пам’ятні місця,
пов’язані з визначними подіями та їх учасниками.
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Згідно з отриманими результатами найвищою привабливістю
для героїко-патріотичного туризму в Львівській області володіють
Стрийський район (64 бали) та м. Львів (63 бали), які віднесені до
категорії унікальних (коефіцієнт привабливості >0,75). Варто
зазначити, що Стрийський район за кількістю балів є лідером не
лише на Львівщині, але й у всій Галичині. Зокрема, тут знаходиться
4 музеї, експозиція яких пов’язана з національно-визвольною
боротьбою України. Це музей родини Бандерів (м. Стрий), музейсадиба Степана Бандери (с. Воля-Задеревацька), меморіальний
комплекс “Борцям за волю України” (м. Стрий) та меморіальний
музей Олекси Гасина (с. Конюхів). До високоатрактивних належать
5 районів Львівщини: Жовківський, Яворівський, Жидачівський,
Сколівський та Пустомитівський. Зокрема, в Яворівському районі
переважають криївки, у Жовківському – музеї, а на території
Жидачівського району знаходиться багато поховань. Групу
середньоатрактивних утворюють 8 районів: Бродівський, Буський,
Городоцький,
Золочівський,
Миколаївський,
Самбірський,
Дрогобицький та Сокальський. Туристичні ресурси даних районів
представлені, головним чином, пам’ятниками та пам’ятними
місцями, які пов’язані з визначними діячами та учасниками
національно-визвольної боротьби. Решта районів області, а саме:
Старосамбірський, Турківський, Кам’янко-Бузький, Радехівський,
Перемишлянський та Мостиський, - за даними оцінки, є
малоатрактивними для даного виду туризму.
Івано-Франківщина належить до тих областей України, де
національно-визвольний рух у 1940-1950-х рр. в Україні був
наймасовішим і найактивнішим, що знайшло своє відображення у
великій кількості матеріальних і духовних пам’яток. Характерною
рисою сучасної Івано-Франківщини є активна музеєфікація та
розробка туристичних маршрутів у краї, пов’язаних із визвольним
рухом середини минулого століття [21, с. 354]. За результатами
здійснених досліджень, на території Івано-Франківської області на
даний час виявлено 167 об’єктів героїко-патріотичного туризму.
Найбільша частка їх (37 %) припадає на поховання, що на території
області представлені як поодинокими, так і братськими могилами.
Найбільше поховань знаходиться у Богородчанському, Галицькому
та Долинському районах.
На другому місці на Івано-Франківщині знаходяться
пам’ятники та пам’ятні місця, пов’язані з визначними діячами
національно-визвольної боротьби (23 %). В області є значна
кількість пам’ятних знаків, меморіальних дошок, а також
пам’ятників Степану Бандері, Роману Шухевичу, Дмитру
Вітовському, Ярославу Мельнику, Ярославу Стецьку, а також менш
301

відомим діячам національно-визвольної боротьби. Вони встановлені
у містах і селах, звідки походять герої, або на місцях, пов’язаних із
їх героїчним подвигом.
Третю позицію займають пам’ятки та пам’ятні місця, пов’язані
з визначними історичними подіями та їх учасниками (17 % у
загальній структурі). Серед них – пам’ятні знаки у місцях боїв (с.
Рушнір Косівського р-ну, с. Гринівці Тлумацького р-ну), символічні
монументи “Борцям за волю України” у низці населених пунктів по
всій області, пам’ятник на честь проголошення столиці ЗУНР у
Станіславові (м. Івано-Франківськ) та ін.
На четвертому місці – музеї та музейні експозиції (14 %).
Кількість музеїв патріотичного профілю на Івано-Франківщині є
найбільшою серед трьох досліджуваних областей. Всі музеї можна
поділити на три категорії:
 меморіальні музеї (історико-меморіальний музей Степана
Бандери у с. Старий Угринів Калуського р-ну, музей Ольги Басараб
у с. Підгороддя Рогатинського р-ну);
 музеї національно-визвольної боротьби (музей визвольних
змагань Прикарпатського краю у м. Івано-Франківськ, музей
визвольних змагань Галицького району у м. Бурштин, Косівський
музей визвольних змагань Прикарпатського краю у м. Косів);
 окремі експозиції у музеях історичного профілю (наприклад,
у історико-етнографічному музеї “Берегиня” с. Саджавка
Богородчанського району – виставлені повстанські однострої,
зброя, набої, предмети з побуту воїнів УПА, а також численні
світлини).
Останню позицію, як і в двох попередніх областях, займають
криївки (9 %), причому тут вони найкраще збережені. Деякі з
криївок повністю реставровані з музейною експозицією, а інші –
відновлені. Відомими є криївка Роберта (Ярослава Мельника)
поблизу с. Липа Долинського району 5, с. 22, криївка “Підпільна
друкарня” у с. Тишківці Городенківського р-ну, “Бункер Грома”
біля с. Зелена Надвірнянського р-ну, музей-криївка у с. Спас
Коломийського р-ну та ін.
Результати оцінки туристичних ресурсів Івано-Франківської
області для героїко-патріотичного туризму наведені в табл 3.6.6.
Проведені дослідження дозволяють виділити чотири найбільш
привабливі райони – Богородчанський, Галицький, Долинський та
Рогатинський, які за значенням коефіцієнта привабливості належать
до категорії унікальних. Територія цих населених пунктів
представлена всіма групами героїко-патріотичних ресурсів.

302

Таблиця 3.6.6
Оцінка туристичної привабливості Івано-Франківщини для
героїко-патріотичного туризму (у розрізі адміністративних
районів)
Категорії
І

ІV

V

Всього

к-сть

бали

к-сть

бали

к-сть

бали

к-сть

бали

к-сть

бали

Коефіцієнт

бали

Богородчанський
Верховинський
Галицький
Городенківський
Долинський
Калуський
Коломийський
Косівський
Надвірнянський
Рогатинський
Рожнятівський
Снятинський
Тисменицький
Тлумацький
м.ІваноФранківськ

ІІІ

к-сть

Адміністративні
райони

ІІ

2
0
5
1
2
1
1
0
1
1
0
0
1
0

6
0
14
3
10
2
5
0
2
2
0
0
2
0

1
1
2
3
2
1
1
1
3
3
1
3
0
0

3
3
8
12
6
5
3
5
11
10
3
14
0
0

9
3
7
2
8
4
2
3
4
6
2
1
4
4

23
7
20
5
23
10
5
9
12
18
7
3
11
11

3
0
3
1
3
6
2
6
2
4
2
1
0
1

9
0
9
3
10
16
6
13
4
14
7
4
0
4

3
2
3
1
2
0
0
5
2
2
0
0
3
3

8
7
6
2
5
0
0
14
6
5
0
0
8
7

18
6
20
8
17
12
6
15
12
16
5
5
8
8

49
17
57
25
54
33
19
41
35
49
17
21
21
22

0,76
0,27
0,89
0,39
0,84
0,52
0,30
0,67
0,55
0,76
0,27
0,33
0,33
0,34

0

0

2

10

4

15

2

7

4

12

12

44

0,69

Примітка: І – об’єкти військової інфраструктури (криївки); ІІ – музеї
та музейні експозиції; ІІІ – поховання (військові та меморіальні); ІV –
пам’ятники та пам’ятні місця, пов’язані з визначними діячами
національно-визвольної боротьби; V – пам’ятки та пам’ятні місця,
пов’язані з визначними подіями та їх учасниками.

До високоатрактивних належать три райони: Калуський,
Косівський та Надвірнянський, а також місто Івано-Франківськ.
Середньоатрактивними є 7 районів, а саме: Верховинський,
Городенківський, Коломийський, Снятинський, Тисменицький,
Тлумацький та Рожнятівський. Туристичні ресурси даних районів
представлені, зокрема, музеями, криївками, а також пам’ятниками
та пам’ятними місцями, пов’язаними з визначними учасниками
національно-визвольної боротьби. Малоатрактивних районів на
Івано-Франківщині немає.
Висновки. Таким чином, героїко-патріотичний туризм –
перспективний напрямок культурно-пізнавального туризму,
головною метою якого є підвищення почуття патріотизму та
національної свідомості шляхом ознайомлення з невідомими
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сторінками історії національно-визвольної боротьби, героїчними
подіями та постатями минулого, що спричинилися до становлення й
утвердження української державності. Результати проведених
досліджень переконливо свідчать, що Галичина володіє значним
ресурсним потенціалом для розвитку цього виду туризму (рис.
3.6.1).

Рис. 3.6.1. Результати оцінки туристичної привабливості Галичини
для розвитку героїко-патріотичного туризму
Всього на її території виявлено 572 туристичні об’єкти, серед
яких найчисельнішими є поховання, а також пам’ятки і пам’ятні
місця, пов’язані з визначними історичними подіями та їх
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учасниками.
Всі об’єкти
нерівномірно розташовані на
досліджуваній території, мають різну історичну та мистецьку
цінність, ступінь збереження та доступність, що суттєво впливає на
ступінь їх туристичної привабливості. Зокрема, значний інтерес для
туристів складають музеї та об’єкти військової інфраструктури
(криївки), особливо з облаштованими музейними експозиціями,
частка яких у загальній структурі всіх ресурсів є найменшою. За
загальною кількістю об’єктів лідирує Тернопільська область,
водночас за середнім показником туристичної привабливості вона
дещо поступається Івано-Франківщині (відповідно 0,51 та 0,53), а
Львівщина із значним відривом займає третю позицію (0,39).
Проведена нами оцінка туристичних ресурсів Галичини з
використанням видозміненого варіанта методики оцінки ІКТР
дозволила виділити території, найбільш перспективні для розвитку
героїко-патріотичного туризму. До них ми відносимо на Львівщині
– Стрийський район та місто Львів, на Івано-Франківщині –
Рогатинський, Галицький, Долинський та Богородчанський райони,
а також місто Івано-Франківськ, на Тернопільщині – Зборівський та
Чортківський райони. Можна зробити висновок, що більшість
районів,
які
потрапили
до
категорії
унікальних
та
високоатрактивних, сконцентровані в центральній частині
Галичини на межі Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської
областей. Таке розташування, а також близькість ключових
автомобільних трас, що сполучають обласні центри між собою та з
іншими регіонами України, є сприятливим для прокладання нових
тематичних туристичних маршрутів та планування турів з
відвідуванням низки цікавих об’єктів, розташованих у різних
адміністративних районах та областях. Дослідження показало, що
значна частина ресурсів на сьогодні ще недостатньо
використовується в туристичних цілях. Лише кілька українських
туроператорів мають у своїй пропозиції тематичні тури, які
включають відвідування найбільш відомих об’єктів, таких як музеї
С. Бандери в Старому Угринові, Волі Задеревацькій та Дублянах,
музей Є. Коновальця у Зашкові тощо. В останнє десятиліття
зусиллями обласних адміністрацій та громадських організацій
видано кілька путівників [4; 6], які пропонують низку цікавих
туристичних маршрутів героїко-патріотичної тематики, однак
більшість із них існують лише “на папері” і активно не
використовуються.
Серед проблем, що стримують розвиток даного напрямку
туризму у регіоні,  недостатня кількість інформації про наявні
ресурси, занедбаний стан частини пам’яток, зокрема криївок, часті
акти вандалізму, віддаленість багатьох об’єктів показу від
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транспортних шляхів сполучення, низький інтерес туристичних
фірм до цієї тематики, а також штучно створений негативний імідж
УПА у інших регіонах України тощо. На нашу думку,
інвентаризація та оцінка ресурсного потенціалу, а також виділення
найбільш привабливих об’єктів та територій для створення нових
туристичних продуктів стане одним із важливих кроків до
вирішення цих проблем та сприятиме подальшому розвитку і
популяризації героїко-патріотичного туризму не лише в Галичині,
але й в Україні у цілому.
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3.7. Проблеми та перспективи розвитку етнофестивального
туризму Львівщини на національному та міжнародному рівнях
Топорницька М. Я., Миронов Ю. Б.
Досліджено дестинації етнофестивалів Львівської області у
контексті географії національного та міжнародного туризму та
виокремлено осередки етнофестивального туризму, що формують
основні туристичні потоки. Проведено аналіз сучасного стану
етнофестивального туризму та охарактеризовано актуальні
проблеми розвитку етнофестивального туризму досліджуваного
регіону. Оцінено перспективи розвитку фестивального туризму,
його місце серед інших масових видів туризму. Доведено, що
етнічна самобутність етнографічних областей регіону може
виступати ексклюзивною туристичною конкурентною перевагою,
що надасть змогу бути осередком розвитку етнофестивального
туризму не тільки Львівської області, але й України загалом.
Перехід до сталого розвитку в усіх сферах людської діяльності
є однією з першочергових та актуальних тенденцій у сучасному
світі. Оскільки туризм – це найдинамічніша галузь у світі, вагомий
чинник економічного та культурного розвитку, захисту
навколишнього середовища та історико-культурної спадщини, шлях
до міжнародного взаєморозуміння, миру, поваги до інших рас, мов
та релігії, то сталий розвиток не обійшов і цієї сфери. Серед
основних причин, які спонукають людей подорожувати, –
прагнення розваг і бажання урізноманітнити звичне побутове
середовище.
За спостереженням Ф. Котлера, останнім часом характер і
структура туризму у світі змінюються. На зміну масовому,
стандартному та комплексному туризму приходять його нові
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нетрадиційні види, одним із яких є подієвий туризм. Подорожі з
метою відпочинку і розваг становлять основу світового
туристичного обміну. На їх частку припадає близько 70% світового
туризму [9, с. 20]. Великим і стабільним сегментом сучасного
міжнародного подієвого туризму є карнавальні і фестивальні тури.
Дослідження проблем та перспектив розвитку подієвого туризму
загалом та фестивального зокрема має важливе значення за
сучасних умов, оскільки дає змогу ефективно визначати попит і
формувати
ринок,
вирішувати
проблеми
оптимальної
територіальної організації туризму, планувати розвиток туристичної
інфраструктури, розробляти та реалізувати спеціалізований
туристичний продукт.
Дестинації етнофестивального туризму Львівської області у
контексті географії національного та міжнародного туризму
Досліджуючи роль фестивалів у сучасному культурномистецькому житті Європи, учасники проекту “Arts Festivals and
European Public Culture” дійшли висновку, що саме численні
фестивалі “творять” модерну молодіжну культуру та прищеплюють
генерації молодих європейців любов до мистецтва в усіх його
проявах [8].
Привід розглядати фестивалі як геопросторове (а не тільки
мистецьке) явище з’явився не так давно, з розвитком в Україні
нового напрямку “географія культури” [2], тому предметом
глибокого аналізу ця проблематика ще не стала, а основну
інформацію про подібні заходи, причому зазвичай описовофактичну, надають переважно ЗМІ культурного спрямування.
Аналітичний характер мають лише поодинокі статті та інтерв’ю
активістів фестивального руху.
Організація фестивальних дійств, фольклорних свят тощо є
однією з активних форм безпосереднього залучення іноземних
туристів у країну або вітчизняних туристів у регіони. Унікальні
тури фестивального туризму, що поєднують традиційний
відпочинок з участю в найвидовищніших заходах планети, регіону,
країни, поступово набувають дедалі більшої популярності. Для
туризму й плекання національної культури особливе значення
мають етнофестивалі.
Серед цілей сталого розвитку, затверджених на засіданнях
Генеральної Асамблеї ООН наприкінці вересня 2015 року, було
активізувати зусилля із захисту та збереження всесвітньої
культурної і природної спадщини.
У даний час великим і стабільним сегментом подієвого туризму
є карнавальні та фестивальні тури. Натомість найбільшим
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сегментом фестивальних турів є етнофестивальний туризм. Адже
саме етнофестивальний туризм дає людям змогу не тільки
ознайомитися з життям один одного, а й порівняти різні, часто
доволі екзотичні етнокультурні надбання. Ознайомлення зі
звичаями, побутом, культурою народу іншої країни, з її історією і
етнічними надбаннями спонукає до міжетнічного порозуміння та
консолідації довкола спільних гуманістичних цінностей. Саме цим
цілям служить етнофестивальний туризм.
В останні роки на Львівщині етнофестивалі – це дуже
популярне явище. Етнофестивалі – це заходи, спрямовані на
повернення до місцевих традицій, їх відновлення та збереження, на
розвиток та популяризацію звичаїв і обрядів, автентичного
фольклору тощо. Адже всі ми живемо в мультинаціональному
середовищі, і кожна етнокультурна громада має свою
неповторність, культуру, історію, традиційні види занять,
притаманні для певної місцевості.
Розвиток
етнофестивального
туризму
приводить
до
вдосконалення
економічної,
соціальної,
туристичної
інфраструктури Львівщини і господарського комплексу загалом. Це
пояснюється тим, що сучасна індустрія туризму пропонує широкий
спектр послуг для туристів під час фестивальних подорожей. Це
перш за все такі послуги:
− доставка туристів у місце проведення фестивалю;
− розміщення туристів (готелі, мотелі, кемпінги і т. ін.,
створення і забезпечення функціонування наметових містечок);
− забезпечення туристів харчуванням (кейтеринг, організація
польової кухні і виїзної торгівлі продовольчими товарами, кафе,
продуктові лотки і т.ін.);
− PR, брендинг, промоція і реклама фестивалів;
− задоволення культурних потреб туристів (відвідування
визначних пам’яток, музеїв і виставок і т. ін.);
− майстрів народних ремесел, представників творчих спілок,
організації дозвілля й фестивальних розваг (концерти, майстеркласи тощо);
− торговельних підприємств як загального, так і спеціального
призначення (продаж сувенірів, буклетів, листівок, путівників,
туристичного спорядження).
Узагальнюючи, можемо констатувати, що фестивальний туризм
виконує важливу функцію в розвитку господарського комплексу
Львівщини, оскільки: збільшує місцеві доходи; створює нові робочі
місця; сприяє розвитку галузей, орієнтованих на виробництво
туристичних
послуг;
розвиває
соціальну
і
виробничу
інфраструктуру в місцях проведення фестивалів; формує
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позитивний імідж та здійснює туристичну промоцію регіону;
збільшує валютні надходження в бюджети області та країни
загалом.
Територіальна організація етнофестивалів Львівської області
має чітку моноцентричну структуру. Місто Львів – жвавий центр
міжнародного та міжрегіонального туризму – приймає понад 50 %
усіх етнофестивальних заходів, що відбуваються упродовж року на
теренах області. Фестивальний туризм у Львівській області не надто
рівномірний, що пояснюється насамперед різними рівнями
соціально-економічного
розвитку
окремих
субрегіонів,
інфраструктурним забезпеченням тощо [3; 5].
Фестивалів, які представляють Львівську область, окрім
Львова, є понад тридцять. Зокрема, Львівщина представлена такими
типами фестивальних дійств:
− музичні (“На хвилях Стрия”, “Цвіт папороті”, “Молода
Галичина”, Славське-рок, “Захід”, “Кордон”, “Різдвяні дзвіночки”,
фестиваль в Старому Селі);
− літературні (Tribute на Сколівщині);
− етномистецькі (Кульчиці-фест);
− патріотичні (фестиваль у Зашкові);
− етнічні (Бойківські фестини, “Підкамінь”, фестиваль у
Звенигороді, “Карпатія”, “Ту Стань!”);
− козацькі (“Руда – родове містечко Виговських”);
− етноекологічні (фестиваль у Глинянах, “Чисті джерела
Бугу”);
− змішані (фестиваль Бруно Шульца, “Джерела Моршина”,
Форт-місія, “Свірж”, “Кришталевий Трускавець”).
Зрозуміло, місце проведення більшості етнофестивалів
приурочене до якогось туристичного ресурсу чи об’єкта. Найбільше
етнофестивалів проводиться в місті Лева, оскільки Львів нагадує
музей під відкритим небом, у ньому міститься понад дві тисячі
історичних, архітектурних і культурних пам’яток. Також місто
завжди відігравало роль значного історичного, культурного,
політичного й економічного центру. Окрім цього, проводяться
фестивалі, які пропагують екологічне виховання відвідувачів,
звернення уваги до проблем навколишнього середовища (фестиваль
“Tribute” в Національному природному парку “Сколівські Бескиди”,
мистецько-туристичні фестивалі в Моршині та Трускавці, які
володіють унікальними лікувально-рекреаційними ресурсами), до
місць народження видатних українців приурочено ряд фестивалів у
Дрогобичі, Стрию, Руді, Кульчицях, Зашкові та інших населених
пунктах (фестиваль “Зашків” проводиться на батьківщині
полковника армії УНР Євгена Коновальця та пропагує патріотичне
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виховання й організацію молодіжного руху; етнохоровий фестиваль
відбувається в місті Стрий, оскільки це батьківщина Остапа
Нижанківського – композитора, диригента, громадського діяча,
автора дуже популярних й донині хорових творів “Гуляли”, “З
окрушків” на слова Ю. Федьковича, “В’язанка слов’янських
гімнів”).
У Львівській області формується мережа альтернативних по
відношенню до Львова регіональних центрів етнофестивального
туризму. Це такі центри як Дрогобич, Трускавець, Славське,
Кульчиці, Моршин, Стрий, Самбір, Турка, Яворів, Золочів, Броди і
Сокаль. Інші ж найпопулярніші серед туристів етнофестивалі
Львівської області розташовуються в околі таких традиційних
центрів притягання туристичних потоків:
− осередків компактного проживання певної етнічної групи
(Бойківський фестиваль у Турці, “Карпатія” в Трускавці);
− замків (Золочів, Свірж, Старе Село);
− старовинних монастирів (Підкамінь, Лаврів, Крехів, Унів);
− атракційних залишків оборонних фортифікацій (“Фортмісія”
в с. Поповичі);
− літописних міст Давньої Русі (фестиваль у Звенигороді, “Ту
Стань!” у с. Урич) тощо.
Завдяки проведенню різних фестивалів підвищується рівень
обізнаності про Львівську область та про її туристичні можливості,
що сприяє активному розвитку цільових туристичних поїздок на
фестивалі. За останні роки Львівщина поступово набуває іміджу
етнофестивального регіону, де з кожним роком стає все більше й
більше фестивалів.
Проблеми розвитку етнофестивального туризму Львівщини
Попри хороші потенційні тенденції розвитку та “життя”
етнофестивальної діяльності Львівської області існує коло проблем
етнофестивального туризму. Але ці проблеми чи перешкоди
існують у сфері туризму у державі загалом [4; 7]:
− законодавча база в сфері інвестування й спонсорингу
фестивальних заходів недосконала;
− місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого
самоврядування недостатньо активно взаємодіють у справі
забезпечення розвитку подієвого туризму в окремих населених
пунктах і адміністративних районах;
− чиновники здебільшого залишаються байдужими до
збереження етнокультурної спадщини рідного краю, формально
підходячи до організації культурно-масових заходів;
− інфраструктура загального призначення (незадовільний стан
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доріг і транспортного сполучення, готельна мережа, торгівля і
громадське харчування) в осередках етнофестивального туризму
поза столицею та обласними центрами недостатньо розвинена;
− туристично-рекреаційний потенціал сільської місцевості як
одного з чинників зменшення безробіття використовується
неефективно;
− незадовільне транспортне сполучення з багатьма осередками
етнофестивального туризму у депресивних і периферійних районах,
недостатньо відповідних дорожніх вказівників і туристичноінформаційних знаків;
− кваліфікація працівників сфери культури і туризму на
місцях низька;
− стан більшості пам’яток історико-архітектурної спадщини
незадовільний, що унеможливлює їх використання для туристичних
потреб;
− заходи фестивального життя слабо пропагуються серед
населення України;
− бракує доступної широким верствам населення друкованої
продукції (рекламних буклетів, календарів і карт подієвого
туризму).
Усі ці проблеми вимагають спрямування регіональної політики
на розвиток фестивального туризму. Рухаючись у цьому напрямі,
управління туризму та курортів Львівської обласної державної
адміністрації розробило “Програму розвитку туризму, курортів і
рекреації у Львівській області на 2018-2020 роки”, в якій визначило
такі стратегічні завдання: формування позитивного іміджу
Львівщини як туристичної дестинації; підвищення якості
регіонального туристичного продукту; розвиток туристичнорекреаційної інфраструктури; управління людськими ресурсами у
сфері туризму, курортів і рекреації; гарантування безпеки для
туристів; міжнародна співпраця.
Метою Програми стало створення умов для забезпечення
сталого розвитку області, підвищення ефективності використання її
внутрішнього природно-ресурсного потенціалу, поліпшення якості
життя населення, вирішення соціально-економічних проблем.
Проблеми етнофестивального туризму на Львівщині ми
досліджували “у польових умовах” – на найбільших
етнофестивальних майданах просто неба методом опитування
відвідувачів цих дійств різних вікових і соціальних категорій.
Актуальні проблеми розвитку етнофестивального туризму слід
аналізувати в двох площинах: з боку відвідувачів і з боку учасників.
На підставі аналізу відповідей респондентів ми уклали перелік
недоліків, притаманних сучасним фестивалям: низький рівень
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культури відвідувачів, однотипність, масовість фестивалів,
комерційність, недостатність охорони, контролю, неякісний сервіс,
брак інфраструктури, погана якість організації, забрудненість
території, екологічні проблеми та ін.
Узагальнивши відповіді на запитання “Чого не вистачає
сучасним етнофестивалям, що зробило б їх кращими і
привабливішими?”, ми виокремили такі: різноманітності,
оригінальності, самобутності; міжнародного рівня організації із
залученням відомих виконавців, знаменитостей; кращої організації,
якісної апаратури; комфортної інфраструктури; насиченості,
драйву, більше конкурсів і майстер-класів, ярмарок; недорогого
здорового харчування; активнішого залучення глядачів до програми
фестивалю; фінансування; змістового наповнення; пропаганди
здорового способу життя та охорони природи.
Організація самобутнього етнофестивалю – складна праця, що
вимагає як професіоналізму, так і нестандартного мислення,
креативних рішень, творчого підходу. Кожен етнофестиваль – це
окремий інтелектуальний, культурний, духовний продукт, сума
ціннісних орієнтирів, самобутні сценарій і режисура, адекватна
організація простору, врешті-решт, це ефективні менеджмент і
маркетинг.
Незважаючи на важливе позитивне значення фестивального
туризму для суспільства, він часто може негативно впливати на
стан довкілля, наприклад, збільшуючи антропогенне навантаження
на природні екосистеми та безпосередньо засмічуючи довкілля.
Також розвиток фестивального туризму неможливий без належного
функціонування різноманітних служб сервісу. Важливою для
фестивального туризму є підтримка таких служб, як пожежна,
правоохоронна, медична та ін.
На даний час, як свідчить здійснений аналіз, туристична
інфраструктура фестивального туризму Львівщини ще недостатньо
розвинена і раціональна, особливо поза межами великих міст, що в
поєднанні з низькою якістю сервісу зумовлює її низьку
привабливість і, відповідно, прибутковість на фоні аналогічних
показників інших країн Європи. Проте, незважаючи на деякі
соціально-економічні та організаційні проблеми, етнофестивалі
Львова та області відіграють надзвичайно важливу роль у
культурному та економічному житті регіону.
Якщо позбутися усіх перелічених недоліків, то на
етнофестивалі спрямуються потужніші туристичні потоки, а це
дасть змогу місцевим фестивалям Західної України вийти на
міжнародний ринок, позиціонуючи у свідомості пересічного
європейця свій край як осередок колоритного етнотуризму.
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Перспективи розвитку та урізноманітнення територіальної
мережі етнофестивального туризму в Львівській області
В оцінці перспектив розвитку фестивального туризму
Львівщини фахівці не одностайні: одні вважають за доцільне
збільшувати кількість фестивалів, інші ж рекомендують, щоб ця
кількість була меншою, але щоб культурно-масові дійства ставали
масштабнішими та якіснішими.
Львівська область – це один з найкращих в Україні регіонів, в
якому чітко виражені перспективи розвитку етнофестивального
туризму завдяки багатій історико-культурній спадщині, вигідному
географічному розташуванню, етномистецькому потенціалові та
багаторічному досвіду подієвого туризму, що є достатньо вагомими
передумовами пріоритетного розвитку фестивального туризму,
орієнтованого як на внутрішнього споживача, так і на іноземних
відвідувачів.
У розвинених країнах світу практично кожне місто і навіть село
мають якийсь свій фестиваль [8]. Для порівняння наводиться такий
факт: лише 5 травня, у День Свободи, в Нідерландах, країні, за
площею меншою від Київської та Полтавської областей разом
узятих, відбувається 15 фестивалів. І це фестивалі не
“містечкового” масштабу, а справді великі свята за участі
всесвітньовідомих гуртів. До цього варто прагнути, адже будь-яке
подібне дійство згуртовує народ. Фестивалі є важливим елементом
сучасного демократичного суспільства. Вони є носіями духу
свободи, творчості та патріотизму [1]. Фестивальний рух зміцнює
країну зсередини, стимулюючи внутрішній туризм і відкриваючи
дорогу молодим талантам, даючи користь не лише місцевим
громадам, а й громадянському суспільству загалом.
На нашу думку, слід зосередити питання тематичноконцепційного
урізноманітнення
геопросторової
мережі
етнофестивального туризму в регіоні за рахунок запровадження
низки нових оригінальних проектів, опертих на місцеві туристичні
ресурси.
Враховуючи туристичну привабливість та етнокультурний
потенціал Львівської області (а не тільки Львова), доцільно
підкреслити значущість туристичних об’єктів, що можуть бути
використані як майданчики для організації туристичних
етнофестивалів, а саме:
− пам’ятки давньої галицької міської культури, що
репрезентують архітектурно самобутні ансамблі міст (Жовква,
Сокаль, Броди, Радехів, Кам’янка-Бузька, Буськ, Стрий, Дрогобич,
Самбір, Турка, Хирів);
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− пам’ятки селянської культури (наприклад, хутірська система
розселення Малого Полісся у Жовківському районі, бойківські села
та ін.);
− пам’ятки замково-палацової архітектури (Золочів, Олесько,
Підгірці, Свірж, Жовква, Старе Село й ін.);
− пам’ятки релігійної культури (понад 2400 церков і костелів);
− пам’ятки археологічних культур далекого минулого
(наприклад, Стільське городище, Звенигород тощо);
− військові та меморіальні пам’ятки (гора Маківка, Зашків,
Миколаїв, Броди, Жидачів та ін.);
− пам’ятки промислової культури (старі броварні, млини,
музеї деревообробки, ділянки карпатської вузькоколійки тощо).
Більшість з перелічених атракцій розміщена саме в історичних
селах, малих містах і містах районного значення, що уможливлює
урізноманітнення геопросторової мережі етнофестивального
туризму в регіоні.
З метою захисту традиційного характеру середовища населених
місць України, на виконання ст. 32 Закону України “Про охорону
культурної спадщини” Кабінет Міністрів України 26 липня 2001 р.
постановив (Постанова КМУ № 878 від 26.07.2001 р.) затвердити
Список історичних населених місць України [6], до якого увійшли
55 історичних поселень Львівської області, в їх числі міста Белз,
Борислав, Бібрка, Броди, Буськ, Великі Мости, Винники, Городок,
Добромиль, Дубляни, Жидачів, Жовква, Золочів, Кам’янка-Бузька,
Комарно, Миколаїв, Мостиська, Перемишляни, Пустомити, РаваРуська, Рудки, Самбір, Сколе, Сокаль, Старий Самбір, Судова
Вишня, Турка, Угнів, Хирів, Ходорів, Яворів. Усі ці міста з багатою
історією, чималим етномистецьким потенціалом і великою
кількістю пам’яток архітектури сьогодні є найперспективнішими
осередками
урізноманітнення
геопросторової
мережі
етнофестивального туризму в регіоні.
Було створено Спілку розвитку туризму та ремесел малих міст
Західної України, яка взяла на себе функцію координації спільних
дій міст – членів Спілки щодо розвитку туризму, лобіювання та
просування інтересів її членів на регіональному, національному та
міжнародному рівнях. Завдяки об’єднанню малих міст у Спілку
втілюються спільні проекти, поширюється досвід реалізації
конкретних ініціатив з підтримки туризму, формується спільна
ідеологія створення туристичних продуктів, нових туристичних
маршрутів, впроваджуються єдині стандарти гостинності, а головне
– об’єднуються ресурси там, де ініціативи одного міста не вистачає.
Для зміцнення конкурентоспроможності кожного населеного
пункту регіону необхідно реально оцінити потенційний ринок
315

туристичних і готельних послуг, розробити та реалізувати програми
активного просування локального турпродукту, узгодити принципи
співпраці та механізми підтримки органами місцевого
самоврядування суб’єктів, що є організаторами місцевих
культурно-масових ініціатив.
Висновки. Актуальність нашого дослідження зумовлена
зростанням значення етнофестивального туризму як цілісного
суспільно-географічного
явища.
Етнофестивалі
–
у
найрізноманітніших формах і масштабах – з кожним роком
набувають у культурному просторі України дедалі більшого
поширення. Географія дестинацій етнофестивального туризму
(територіальний аспект) пов’язана зі збереженням етнокультурної
мозаїки етносів України, вони територіально локалізуються в
окремих етнографічних регіонах, адміністративно-політичних
одиницях.
Етнофестиваль як туристична дестинація є масовим заходом,
територіально локалізованим у межах певного поселення (села,
міста, групи поселень, рідше – природного урочища), яке володіє
привабливими туристично-рекреаційними ресурсами, елементами
соціальної інфраструктури, хоча б одним з видів транспортної
доступності (аеропорт, залізничний вокзал, автобусна станція,
автомагістралі) і позиціонує себе як етнофестивально-туристичний
центр у межах держави або на міжнародному рівні. Етнофестивалі
як туристичні дестинації були об’єктом масштабного дослідження
європейських соціологів, проведеного в грудні 2010 р. в п’яти
країнах ЄС – Німеччині, Іспанії, Франції, Великій Британії та Італії
– у межах наукового проекту “Arts Festivals and European Public
Culture”.
Етнічна культура регіону спроможна викликати у потенційних
туристів сильний спонукальний мотив до мандрівки. Збереження
культурного надбання і його раціональне використання мають
вирішальне значення для стійкого зростання туристичних потоків і
популярності конкретного туристичного напряму.
Активному розвитку етнофестивального туризму в Львівській
області насамперед сприятимуть такі заходи:
− реставрація етнографічних об’єктів зі збереженням їх
автентичності та врахуванням вимог часу;
− розширення доступності історико-етнографічних атракцій та
пам’яток народної архітектури для широкого кола відвідувачів;
− завершення реконструкції і пристосування до туристичних,
фестивальних і музейних цілей замків, палаців та інших пам’яток
фортифікаційної архітектури;
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− відкриття і/або розвиток мережі центрів анонсування і
розповсюдження
туристичної
інформації
у
головних
етнокультурних осередках регіону (Львів, Дрогобич, Жовква та ін.);
− створення нових екскурсійно-етнофестивальних маршрутів і
турів;
− навчання екскурсоводів відповідного профілю;
− облаштування рекреаційних зон національних парків і
прилеглих територій з урахуванням потреб подієвого туризму;
− активна промоція етнофестивалів Львівщини за кордоном та
в інших регіонах держави.
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3.8. Формування ресторанної інфраструктури туристських
дестинацій
Яцун Л. М.
Висвітлено еволюцію форм та видів харчування туристів,
особливості
організації
ресторанної
інфраструктури
в
туристських дестинаціях. Досліджено тенденції харчування
туристів, кулінарного різноманіття мережі закладів ресторанного
господарства, типу кухні відповідно до національного складу
населення та структури туристських потоків в умовах активізації
національного та міжнародного туризму. Обґрунтовано форми та
моделі організації харчування туристів у туристських дестинаціях.
Дослідження глобальних та регіональних тенденцій харчування
туристів з урахуванням фізіологічних рекомендацій споживання
основних продуктів харчування, кулінарного різноманіття мережі
закладів ресторанного господарства, типу кухні відповідно до
національного складу населення та структури туристських потоків
виходить на новий рівень актуальності внаслідок активізації
національного та міжнародного туризму.
Сучасні тенденції розвитку ресторанного господарства в цілому
та в обслуговуванні туристів зокрема характеризуються зростанням
кількості закладів, поліпшенням структури мережі за типами та
спеціалізацією, розширенням асортименту продукції та додаткових
послуг, збереженням кулінарних традицій та впровадженням
інновацій харчування.
В умовах глобалізації світової економіки характерним явищем
постає доступність місцевого населення та туристів до світових
кулінарних брендів, входження на ринок України міжнародних
ресторанних мереж та ресторанів зарубіжної кухні, а з іншого боку
– спостерігається збереження та розвиток власних місцевих
кулінарних традицій як важливої складової національної культурної
спадщини і форми самоідентифікації країни чи регіону.
Проблеми обслуговування туристів у закладах ресторанного
господарства висвітлювалися в наукових роботах Г. Пятницької,
О. Давидової, С. Мельниченко, В. Селютін, Л. Нечаюк, але питання
формування ресторанної інфраструктури в туристських дестинаціях
потребують поглибленого дослідження.
З метою встановлення відповідності структури міжнародних та
внутрішніх туристичних потоків і стану ресторанного господарства
проведено дослідження спеціалізації підприємств та характеру
меню ресторанів туристських дестинацій Слобожанщини,
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визначено чинники впливу та види харчування туристів.
Основними методами дослідження ресторанної інфраструктури
туристських дестинацій, кулінарного різноманіття та традицій
харчування туристів обрано: інформаційно-аналітичне обстеження
стану споживання основних продуктів та послуг харчування
населенням різних країн світу та регіонів України, дослідження
стану розвитку ресторанної інфраструктури туристських дестинацій
Слобожанщини, спеціалізації мережі, асортименту страв меню та
якості обслуговування за розробленими анкетами та їх експертною
оцінкою.
Методика аналізу кулінарного різноманіття, традицій та
інновацій харчування туристів, стану української національної
кухні та інших кухонь світу серед закладів ресторанного
господарства в туристських дестинаціях включала дослідження
мережі, меню та якості обслуговування в ресторанах та закладах
швидкого харчування. Дослідження ресторанної інфраструктури
було проведено за двома критеріями: наявність певної групи
національних кухонь і середній рахунок у обраних закладах даного
типу. Обстеження 63 закладів ресторанного господарства
туристських дестинацій показало достатньо широке різноманіття
кухонь народів світу, найбільш поширеними з яких є – українська,
європейська, китайська, японська, кавказька, індійська кухні тощо.
Еволюція форм та видів харчування туристів
Харчування людини є одним із основних каналів спілкування з
природою і стало предметом вивчення як точних, так і гуманітарних
наук. Історія харчування пам’ятає свої власні “революції” і
переходи від пасивної залежності від природи (збирання лісових
дарів, мисливства та рибальства) до активного її перетворення
(використання
вогнища,
приручення
свійських
тварин,
вирощування їстівних рослин), а сьогодні навіть надмірного
втручання в природу (генної інженерії, клонування, створення
штучних продуктів харчування). В еволюції харчування можна
виділити декілька періодів з притаманними їм уявами,
можливостями та традиціями харчування – древня історія явила нам
споконвічне жито, редьку, рибу та дичину, видатні географічні
відкриття людства середніх віків пов’язані з відкриттям нових видів
їжі, плодів, овочів, спецій, які сьогодні вважаються традиційними
на нашому столі – картопля, огірки, томати, олія, гарбуз, кукурудза.
Новітня історія, міжнародна інтеграція та глобалізація привнесли в
наше повсякденне харчування банани, гамбургери, кока-колу, піцу
та безліч інших продуктів і послуг харчування практично зі всіх
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куточків світу. Феномен міжнародного туризму подолав державні
кордони і зробив доступними для людини практично всі культурноісторичні цінності, рекреаційні, а також і кулінарні можливості
народів земної кулі.
Прагнення мандрівників подолати простір і час призвели до
міграції не лише величезних потоків туристів із однієї країни в
іншу, але і до взаємного зустрічного переміщення інформації,
товарів та послуг (культури, традицій, їжі, розваг, видів
відпочинку). Мандрували назустріч один одному разом із людьми
продукти харчування, страви, кулінарні звички, зародилося
ресторанне господарство, люди почали виділяти з кожної
місцевості, народності та континенту найбільш смачні, цінні та
корисні продукти і страви, формуючи інтернаціональні підходи,
правила та етику приготування і споживання їжі, багато з яких
сьогодні стали загальновизнаними кулінарними шедеврами.
Разом з тим, незважаючи на прадавність харчування, величезні
досягнення науки, якогось єдиного пануючого погляду на
харчування ще не сформовано і всі відомі теорії харчування від
древніх традицій до сучасних інновацій співіснують, конкуруючи та
уживаючись між собою, породжуючи різноманітні моделі
харчування туристів у різних місцевостях та дестинаціях.
Дослідження теоретичних та практичних проблем харчування
туристів та ресторанного господарства науковими школами
Харківського державного університету харчування та торгівлі
охоплює широке коло наукових завдань – вивчення потреб та
попиту на продукти і послуги харчування, розробку нових та
відтворення забутих технологій приготування їжі, наукове
обґрунтування форм організації харчування окремих груп туристів,
розробку та впровадження ефективних форм обслуговування,
економічних проблем ресторанного господарства. Поряд зі
значними досягненнями традиційних наук, пов’язаних зі здоров’ям
та харчуванням (фізіологів, медиків, хіміків), нових напрямків наук,
таких як валеологія, еніологія, синергетика, практиків ресторанної
справи, а також настанови релігії, народної медицини, езотерики,
питання вибору їжі, прийняття рішень щодо харчування як
туристів, так і людини взагалі залишаються відкритими.
Проведені дослідження показують, що харчування населення
країн світу суттєво розрізняється як за кількістю, так і структурою
раціону, проявом впливу на здоров’я, тривалістю та якістю життя
нації, формування протилежних типів харчування (переважне
споживання їжі рослинного чи то тваринного походження).
Незважаючи на прямий аксіоматичний зв’язок харчування та
здоров’я, численні наукові дослідження вчених різних країн та часів
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статистично не виявили суттєвої залежності тривалості життя від
переважання рослинного чи тваринного типу харчування,
вегетаріанства, дотримання релігійних постів, голодування, певних
дієт та інших чинників. Це свідчить про глибину та складність
харчової поведінки людини, під якою розуміється ціннісне
відношення до їжі, стереотип харчування як у звичайних умовах,
так і у стані емоційного відхилення. Фахівці виокремлюють як
гармонійну (адекватну) харчову поведінку індивідууму, так і
девіантну, відхилену від істинних потреб, що обумовлено значною
мірою емоційним станом туристів. Рекомендовані фізіологічні
норми та дієти важко втілюються в практичний побут і
залишаються більше абстракцією, умовною рекомендацією, аніж
ефективним практичним механізмом здорового харчування, тим
більше харчування під час подорожі. Екологічні, кліматичні,
демографічні, політичні, економічні зміни, глобальні перетворення
навколишнього середовища та умов життєдіяльності людини
спонукають постійно переглядати теоретичні та практичні підходи
до формування моделей і організаційних форм харчування,
управляти харчовою поведінкою окремих груп туристів у
туристських дестинаціях, використовуючи не лише економічні
методи раціонального вибору максимальної корисності, але й
психологічні дослідження ірраціональної поведінки споживачів.
В основі харчової поведінки будь-якого споживача і туристів
зокрема лежать потреби, які формують попит на продукцію та
послуги харчування, склад, обсяги та структура яких розрізняються
у різних народів, груп населення, знаходяться під впливом
широкого кола чинників, змінюються в часі та просторі. Спроби
теоретиків та практиків розробити певну інтегральну модель
правильного харчування постійно натикаються на все нові
обставини, відхилення від конкретних рекомендацій та виявлення
нових неврахованих чинників, оскільки розширюються як самі
потреби, так і можливості надання послуг харчування. В процесі
харчування туристів задовольняються не лише первинні потреби
біологічного, фізіологічного характеру, але і потреби вищих рівнів
– соціальні, пізнавальні, рекреаційні, психологічні, які особливо
концентровано проявляються під час подорожі чи відпочинку. За
даними наших досліджень, лише 12% туристів дотримуються своїх
постійних звичок харчування під час подорожі, а більшість із них
практично не відмовляє собі у додатковому харчуванні, напоях та
сервісі, кількість спожитої їжі збільшується залежно від туру на 2050% порівняно зі звичайним раціоном. Підвищена споживча
активність щодо харчування під час подорожі пояснюється
багатьма причинами – як об’єктивним зростанням фізичного
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навантаження, так і емоційними збудженнями, додатковою
пропозицією послуг, збільшенням грошових витрат, зростанням
інтересу до нових вражень та смаків.
Змінам потреб та попиту туристів на продукцію і послуги
харчування під час подорожі має відповідати адекватна пропозиція
від закладів ресторанного господарства. Це завдання стає особливо
актуальним при формуванні стратегій розвитку туризму, розробці
регіональних програм, створенні локальних туристських кластерів,
ресторанної інфраструктури в рекреаційних зонах тощо. Науковопрактичні
рекомендації
щодо
формування
ресторанної
інфраструктури туристської дестинації обмежуються лише
окремими відомчими нормами проектування закладів харчування в
готелях, санаторіях, парках та зонах відпочинку, які потребують
перегляду та доопрацювання, розробки перспективних планів
розвитку та розміщення мережі закладів ресторанного господарства
в населених пунктах різних функціональних типів, які суттєво
розрізняються за інтенсивністю туристичного навантаження на
територію. Існуючі заклади ресторанного господарства, їх типи,
спеціалізація, форми та методи обслуговування не завжди
відповідають тематиці, архітектурі та дизайну туристських об’єктів.
Практичне втілення інноваційних форм організації харчування
в туристичних дестинаціях має розпочинатися з розробки
регіональних програм розвитку туризму, громадсько-державної
експертизи проектів з метою комплексного залучення туристичних
ресурсів, джерел інвестування та інтересів зацікавлених сторін –
туристів, туристичних фірм, ресторанів, громади та суспільства.
Сучасні тенденції харчування населення різних країн, а
відповідно і кулінарні традиції туристів із цих країн можна
визначити за основними кількісними, якісними та вартісними
показниками його стану та динаміки.
Загальним
показником
забезпеченості
населення
продовольством Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ)
вважає калорійність добового раціону харчування, яка складає в
країнах Європи 3390 ккал на добу, в США – 3650, в Латинській
Америці – 2790, в Азії – 2650 ккал. В Україні цей показник знизився
з 3680 ккал на одного середньостатистичного жителя в 1990 р. до
2780 ккал у 2017 році при фізіологічній нормі 2960 ккал.
Зменшення споживання білка та загальної калорійності стало
наслідком зменшення загального обсягу споживання продуктів
харчування з 934 кг на рік до 768 кг. Важливою характеристикою є
структура харчування. Вважається, що тваринно-рослинний тип
харчування є більш якісним та властивим для багатих країн. І,
навпаки, перехід до рослинно-тваринного типу розглядається як
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наслідок падіння рівня життя населення. Інших показників для
характеристики харчування на рівні суспільства не визначено, хоча
і ці індикатори є дискусійними, оскільки не характеризують якість
та особливості харчування населення країни чи регіону.
Міжнародні співставлення структури раціону в деяких країнах
вказують на переважання тваринно-рослинного типу харчування у
розвинених країнах, які можна об’єднати в окремі групи [3]: по
співвідношенню обсягів споживання продуктів тваринного та
рослинного походження:
1) тваринно-рослинний тип харчування (% співвідношення
продуктів тваринного і рослинного походження): Данія (58-42),
Німеччина (56-44), Фінляндія (52-48), Канада (51-49), Франція (5644), Австрія (53-47);
2) рослинно-тваринний тип: Японія (34-66), Італія (37-63),
Нідерланди (41-59), Угорщина (39-61), Великобританія (48-52),
Україна (38-62), Білорусь (40-60) (табл. 3.8.1).
Таблиця 3.8.1
Споживання продуктів харчування в країнах світу
Країни

Данія
Німеччина
Фінляндія
Канада
Франція
Австрія
Чехія
Японія
Італія
Нідерланди
Угорщина
США
Велика
Британія
Білорусь
Україна
Росія

Споживання продуктів
ЩільТривахарчування, кг на рік
ність
лість
твариннаселенрослинжиття,
ництва
ня, осіб
всього
ництва,
років
на 1 км2
%
кг
%
Переважно тваринно-рослинний тип харчування
909
527 58
42
77
124
998
559 56
44
78
231
675
351 52
48
78
15
782
400 51
49
79
3,1
1018
570 56
44
79
108
896
475 53
47
76
97
380 52
48
75
129
Переважно рослинно-тваринний тип харчування
544
212 34
66
82
338
984
364 37
63
79
191
992
402 41
59
79
388
672
262 39
61
73
110
837
410 49
51
77
31

ВВП,
тис.
дол.
на ос.
33,1
31,3
39,0
28,6
30,4
32,1
16,4
34,0
27,2
28,9
19,3
37,8

854

418

48

52

78

243

32,3

576
526
723

340
200
311

60
38
43

40
62
57

68
68
65

48
79
8,5

7,1
5,9
9,2
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При поглибленій диференціації додатково можна виділити
підгрупи країн із паритетними частками споживання продуктів
тваринного та рослинного походження: Канада (51-49), США (4951), і країни зі значним переважанням рослинної їжі: Японія (34-66),
Італія (37-63).
Причому рослинно-тваринний тип харчування властивий як
високо-, так і малорозвиненим країнам (вірогідніше, що тип
харчування більше пов’язаний із традиціями харчування, аніж з
доходами). Як свідчить світовий досвід, на рівень та структуру
споживання продуктів харчування впливають глобальні економічні
та політичні процеси. Зокрема, знаковою стала трансформація
планової системи в ринкову, результатом чого є падіння доходів та
споживання продовольства, зростання цін та зниження економічної
доступності
продуктів.
Споживання
основних
продуктів
зменшилося по деяких групах майже вдвічі, аналогічна ситуація
спостерігається і в країнах СНД. У той же час в країнах зі
стабільною економікою та політичною системою душове
споживання продовольства залишалося стабільно високим.
Міжнародні
порівняння
структури
середньодушового
споживання продуктів, зокрема тваринного та рослинного
походження, вказують на різний рівень та варіацію значень
показників за окремими групами продуктів харчування: по м’ясу
показники споживання коливаються від 115 кг на душу населення
на рік в США, 98 кг в Данії, до 41 кг в Японії, хоча всі ці країни є
високорозвиненими, по молоку показники коливаються від 416 в
Німеччині та 410 у Франції до 84 кг в Японії, по рибі - від 56 кг в
Японії та 31 в Данії до 3 кг в Угорщині та 4 кг в Болгарії, по яйцях
від 338 шт. в Угорщині та 316 шт. в Японії до 157 шт. у Польщі та
170 шт. в Канаді. Внутрігрупові пропорції складу харчового раціону
в середньому на душу населення для більшості країн є
однотипними. Перше місце в групі продуктів тваринного
походження посідають молоко та молочні продукти (60-70 %),
м’ясо та м’ясопродукти (15-30 %) та риба – (2-6 %). Виділяється
Японія, де середньодушове споживання продуктів тваринного
походження (198 кг) менше порівняно з іншими розвиненими
країнами.
Разом з тим, Японія є лідером по споживанню риби,
морепродуктів та яєць, що пов’язується з природно-кліматичними
умовами, острівним положенням, обмеженістю пасовищ та
національними звичками і традиціями харчування.
Зворотною тенденцією глобалізації фахівці визначають
посилення антиглобалізму або регіональних чинників розвитку
соціально-економічних процесів, обумовлених прагненнями
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зберегти власну етнокультурну спадщину, а у сфері економіки –
захистити власний споживчий ринок, у сфері харчування – зберегти
національні кулінарні традиції, продовольчу безпеку, у сфері
туризму – зберегти та відтворити культурну спадщину та розвивати
власний туристичний продукт.
Підвищена увага науковців, політиків та суспільства в цілому
до проблем розвитку територіальних соціально-економічних систем
та регіональних акцентів національного прогресу стає останнім
часом поширеним явищем як в Україні, так і за її кордонами. Відомі
дослідники
проблем
регіонального
розвитку
влучно
характеризували цей процес: “регіон виходить із тіні національної
держави” [4], що яскраво проявляється і в кулінарному туризмі та
харчуванні іноземних туристів.
У стратегіях розвитку туризму України зміщення акцентів
суспільного розвитку на регіональний рівень має свої специфічні
прояви. Загальні для більшості розвинених країн світу глобальні
проблеми ефективного управління процесами міграції факторів
виробництва, узгодження національних та регіональних інтересів,
подолання “осередків” екологічної кризи ускладнюються суто
вітчизняними проблемами, головними серед яких є посилення
асиметрії рівнів соціально-економічного розвитку окремих
територій, відсутність обґрунтованих стратегій їх розвитку,
непослідовність регіональної та галузевої туристичної політики.
Незважаючи на існуючі класифікаційні ознаки регіонів,
загальним є сприйняття соціально-економічної системи регіону як
цілісності та взаємозалежності природно-ресурсної підсистеми,
матеріального середовища, створеного людиною (економічної
інфраструктури), а також соціуму. Органічне поєднання природи,
людини та господарювання особливо характерно для сфери
харчування та туризму, оскільки вирощування продовольчої
сировини, переробка та споживання їжі здійснюються на певній
території і носять переважно регіональний характер.
З огляду на вищевикладене доцільно розглядати територію,
туризм та сферу харчування, включаючи сільське господарство,
харчову промисловість, торгівлю та ресторанне господарство
регіону, як єдину територіально-галузеву специфічну природносоціально-економічну систему (ПСЕС), що характеризується
цілісністю, узгодженістю та збалансованістю відтворювального
процесу й управління для організації харчування місцевого
населення, вітчизняних та іноземних туристів.
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Стан ресторанної інфраструктури туристських дестинацій
З метою дослідження реального стану інфраструктури
ресторанного обслуговування туристів були проведені обстеження
ресторанного господарства міста Харкова та туристських
дестинацій Слобожанщини, які показали, що українська,
європейська та інші кухні світу достатньо розповсюджені в меню
харківських ресторанів. Найбільш поширеною є європейська кухня,
яку пропонують споживачу 65,7 % ресторанів м. Харкова (табл.
3.8.2).
Таблиця 3.8.2
Співвідношення кухонь світу у закладах ресторанного
господарства міста Харкова
№
з/п

Назва кухні

Кількість досліджених
ресторанів, од.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Європейська
Японська
Українська
Італійська
Російська
Кавказька
Французька
Грузинська
Середземноморська
Китайська

46
22
17
13
11
7
6
6
5
3

Частка кухні у
загальному
обсязі, %
65,7
31,4
24,3
18,6
15,7
10
8,6
8,6
7,1
4,3

Останнім
часом
спостерігається
зростання
кількості
підприємств ресторанного бізнесу, які пропонують споживачеві
страви японської кухні – 31,4 %. Українська кухня займає третю
позицію та складає 24,3 %. Лише 17 харківських ресторанів із 70
обстежених мають у своєму меню страви національної української
кухні. Італійська та російська кухні займають відповідно 18,6 % та
15,7 %. Такі кухні, як французька, грузинська, середземноморська,
китайська, індійська, азіатська, тайська, в’єтнамська, грецька,
американська, мексиканська, пропонують менше 10 % ресторанних
закладів м. Харкова. Лише декілька ресторанів із досліджених у
місті пропонують споживачам страви місцевої слобожанської кухні.
З огляду цінової політики ресторанів очевидно, що страви
української кухні дешевші, ніж страви зарубіжних кухонь світу, що
можна пояснити різними цінами на відповідну сировину для
приготування страв, модними тенденціями, ажіотажним попитом на
інновації та іншими чинниками.
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Для більш детального аналізу розглянуто 15 обраних випадково
для дослідження ресторанів швидкого харчування у місті Харкові
для виявлення місця українських страв серед інших світових
кухонь. Проведене дослідження показало, що страви української
кухні наявні майже у кожному ресторані швидкого харчування.
Цінова політика практично не відрізняється в закладах різної за
кухнею спеціалізації, – середній рахунок у закладах швидкого
харчування складає від 50 до 90 грн на особу.
Отже, українська кухня є лідером у меню ресторанів швидкого
харчування, її пропонують споживачеві 73,3 % ресторанів (11
ресторанів швидкого харчування з 15 досліджуваних) (табл. 3.8.3).
Таблиця 3.8.3
Кількісні та відносні показники кухонь світу в ресторанах
швидкого харчування м. Харкова
№
з/п

Назва кухні

Кількість досліджених
ресторанів, од.

Частка кухні у
загальному обсязі, %

1
2
3
4

Українська
Європейська
Російська
Турецька

11
10
8
3

73,3
66,7
53,3
20,4

Європейську кухню пропонують 66,7 % ресторанів швидкого
харчування. Наявною тенденцією сьогодення став розвиток
турецької кухні, страви якої можна скуштувати в 20 % ресторанів
швидкого харчування. Незначна кількість ресторанів швидкого
харчування спеціалізується на пропозиції страв східних кухонь:
японської, китайської, азіатської, тайської, що пояснюється
складністю технології приготування їжі та особливостями
сировини.
З метою виявлення конкурентоспроможності ресторанів
швидкого харчування з наявною українською кухнею в меню
проведено аналіз деяких підприємств швидкого харчування м.
Харкова за допомогою спеціально розробленої анкети, яка
складається з трьох параметрів, за якими споживачі оцінювали
конкретний заклад швидкого харчування: кухня, сервіс та
атмосфера ресторану. Максимальна кількість балів за кожним
показником дорівнює 5, загальна максимальна кількість балів за
всіма показниками – 15. Анкети заповнювали споживачі ресторанів
швидкого харчування та експерти галузі (табл. 3.8.4). Загальна
кількість опитаних склала 235 осіб, третину з яких складали
вітчизняні та іноземні туристи.
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Таблиця 3.8.4
Оцінка рівня якості обслуговування та конкурентних переваг
ресторанів швидкого харчування м. Харкова
№
з/п

Заклади
харчування

Кухня,
бали

Сервіс,
бали

Атмосфера,
бали

Разом,
бали

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Закусочна
Кафе
Кафе мереж
Кафе дитяче
Кафе-вареник
Кафетерій
Кафе
Їдальня
Їдальня-кафе

3,9
4,0
3,7
3,7
3,5
3,7
3,4
4,4
4,0

3,8
3,8
3,6
3,6
3,4
3,6
3,5
4,3
3,8

4,0
4,1
3,9
3,6
3,5
3,7
3,3
4,5
3,9

11,7
11,9
11,2
10,9
10,4
11,0
10,2
13,2
11,7

За сумарною кількістю балів лідирують мережеві ресторани
швидкого обслуговування, які набрали 13,2 бали з 15 можливих.
Далі розташовуються заклади швидкого харчування типів кафе
(11,9 балів), закусочні (11,7 балів) та їдальні (11,7 балів). Ті заклади
ресторанного господарства швидкого харчування, які мають
найбільш виражену українську приналежність (українське меню,
інтер’єр, посуд, мова обслуговування, службовий одяг та т. ін.),
набрали більшу кількість балів.
У ході дослідження виявлено тенденції розвитку ресторанів
національної та кухонь народів світу, їх динаміку та напрями
розвитку, встановлено, що українська кухня має високу
популярність серед споживачів та туристів міста Харкова як у
спеціалізованих, так і в закладах харчування загального типу,
мережевого та немережевого характеру.
Дослідження показали недостатній рівень користування
послугами ресторанного господарства та споживання основних
продуктів харчування населенням м. Харкова порівняно з містами
зарубіжних країн, особливо по групах найбільш корисних продуктів
харчування (овочі, фрукти, м’ясо, риба). Визначено певну
невідповідність структури та спеціалізації мережі ресторанного
господарства м. Харкова національному складу населення та
структурі міжнародних туристських потоків, яка в цілому незначна
і може бути виправленою завдяки пропозиції страв попиту туристів.
Поряд
із
позитивними
тенденціями
функціонування
ресторанного господарства Слобожанщини слід зазначити, що
якість приготування страв та обслуговування споживачів потребує
підвищення і підприємствам ресторанного бізнесу слід приділяти
більшу увагу якості страв як української, так і зарубіжних кухонь.
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Форми та моделі ресторанної інфраструктури дестинацій
Туристська дестинація як система засобів і служб, спрямованих
на задоволення потреб споживачів, включає [3]: сукупність
декількох компонентів – атракції, транспорт, турпосередників та
інфраструктуру, важливою складовою якої є заклади ресторанного
господарства. Ідентифікаційні ознаки дестинації включають такі
складові, як історико-культурні цінності, неподільність та
взаємодоповненість
складових
елементів,
використання
можливостей дестинації як приїжджими туристами, так і місцевим
населенням. [4]. Таким чином, заклади ресторанного господарства
не лише є важливим системоутворюючим компонентом туристської
дестинації, але і мають враховувати її спеціалізацію, особливості
попиту туристів на продукти та послуги харчування і
використовуються місцевим населенням. При цьому доволі часто
самі місцеві жителі стають гостями “своїх” ресторанів, як у парках
та зонах відпочинку, так і розташованих при готелях, конференцзалах, стадіонах тощо. Слід враховувати, що співвідношення
місцевого населення та туристів у конкретному закладі
ресторанного господарства відрізняються залежно від специфіки
турпродукту, сезонності, особливостей попиту та споживчої
активності
різних
груп
туристів.
Оскільки
згідно
з
класифікаційними ознаками туристською дестинацією можуть бути
країна, регіон, місто і конкретний об’єкт, то і форми надання послуг
харчування матимуть різні характеристики та масштаби залежно від
специфіки дестинації. Ресторанна інфраструктура має враховувати і
вид туризму дестинації (пізнавальний, екологічний, рекреаційний,
діловий, сільський тощо) та інші чинники.
Об’єктом проведеного нами дослідження визначено ресторанне
господарство у складі інфраструктури таких дестинацій, як регіон
Слобожанщина, її центр – місто Харків, сільський туризм як носій
місцевих традицій та санаторно-курортні заклади області.
Методологічні
підходи
щодо
формування
ресторанної
інфраструктури (склад, типи, спеціалізація мережі закладів,
асортимент продукції та послуг, види та форми обслуговування,
формати, класи та тематична спрямованість підприємств тощо)
будуть визначатися спрямованістю та видом туристичної
дестинації.
Враховуючи великий інтерес до проблем харчування і
зацікавленість кулінарними традиціями окремих регіонів,
пропонується в межах туристської дестинації виділення
гастрономічного мікрокластера, який мав би специфічні цілі, але
функціонував і використовував ресурси туристичного кластера як
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системи більш високого рівня. Злагоджена робота всіх підсистем,
взаємодія з мікро- та макросередовищем створює синергетичний
ефект туристської дестинації [2].
Виділення гастрономічного мікрокластера дає можливість
зосередити увагу на важливих для місцевого населення та туристів
аспектах. З позицій системного підходу утворюється низка ефектів:
економічних, соціальних, екологічних та культурних, – які
складають сукупну користь (цінність) для всіх учасників процесу
надання гастрономічної туристичної послуги. Найважливішими
результатами гастрономічної кластеризації можуть бути наступні:
поява нових джерел доходів для місцевого населення,
стимулювання розвитку туристської інфраструктури, використання
переважно невитратних ресурсів територій, насамперед природної,
соціокультурної та історичної спадщини, зменшення депресії та
супутніх негативних станів (алкоголізму, наркоманії) місцевого
населення, активізація етнокультурного ресурсного потенціалу,
пропаганда національних та регіональних культурних традицій;
дбайливе ставлення до оточуючого природного середовища з боку
вітчизняних та іноземних туристів.
Результати дослідження свідчать про глибокі культурні
традиції Слобожанщини, що дає можливість туроператорам
запропонувати численні цікаві гастрономічні тури. Для надання
якісного туристичного продукту доцільно враховувати низку
аспектів представлення їжі як туристичного продукту –
рецептурний склад і технологію виробництва, оздоровчий характер
інгредієнтів та страв, регіональні особливості споживання, культуру
споживання, історію харчового продукту (страви), зв’язок з
видатними особами та історичними подіями тощо [2].
Для
більш
ефективного
використання
ресторанної
інфраструктури в туризмі та прискорення впровадження кулінарних
турів в Україні пропонується широка низка заходів – проведення
тематичних кулінарних фестивалів та конкурсів, розробка програм
кулінарних турів тематичної спрямованості з використанням
місцевої сировини, продуктів харчування та напоїв; використання
кулінарних традицій у концепціях закладів ресторанного
господарства; формування національних брендів швидкого
харчування тощо.
Важливим напрямом збереження та поширення кулінарних
традицій стає організація кулінарних турів. Для туристичних фірм
важливішими є наявність сталого попиту та рентабельність, ніж
простота реалізації бізнес-проектів. Це означає, що за умови
доведеної окупності проекту ресурси для його впровадження будуть
знайдені, тому не обов’язково зупинятися на стандартних турах та
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супутніх послугах.
Проведені дослідження показали, що з урахуванням впливу
можливих чинників в якості пріоритетів подієвий туризм
підтримують 20,4 % фахівців, що взяли участь у опитуванні,
діловий – 30,9 %, екологічний (рекреаційний) – 16,7 %,
паломницький – 14,2 %, лікувальний та оздоровчий – 17,7 %
фахівців.
Що стосується кулінарного туризму, то найбільш доцільними
формами його організації на Слобожанщині можуть бути.
1. Пізнавальний кулінарний туризм. Одним з найбільш
важливих мотивів для подорожей є бажання познайомитися з
кулінарними цінностями Слобожанщини, які зазвичай представлені:
об’єктами культурної та історичної спадщини – стравами і напоями;
музейними колекціями кухонного посуду; автентичними закладами
ресторанного господарства з пропозицією українських страв і
напоїв; мальовничими пейзажами; цікавими особистостями з
певними кулінарними перевагами.
2. Відпочинок та рекреація. Кулінарні подорожі з метою
відпочинку й оздоровлення є одними з найбільш затребуваних у
пропозиціях туристичних агентств. Останнім часом заради
відпочинку подорожує все більша кількість туристів, які
витрачають на харчування все більше коштів. Ця тенденція зростає
з кожним роком. Найбільш доцільними формами інтеграції
кулінарних турів у туристичну систему є їх взаємодоповнюваність
та синергетичність.
Відновлення сільського туризму носить більше активний, ніж
пасивний характер. Тут туристам пропонуються заняття активного
характеру, а також можливість пізнати щось нове. Етнофольклорні
заходи припускають участь у творчих ательє народних умільців,
перегляд етнофольклорних концертів, участь у народних святах,
відвідування виставок, музеїв, участь у зборі винограду, яблук,
виробництві вина, відвідування виноробних підприємств з
дегустацією вина, вивчення історії держави та краю, географічної
зони, населеного пункту. Популярними стають відвідування
історичних музеїв, фортець, меморіалів, організація таборів для
проведення археологічних розкопок під керівництвом фахівців,
відпочинок у спокійних місцях з прекрасними пейзажами,
організація екскурсій у природні заповідники, активний відпочинок
– рибалка і полювання, прогулянки по лісу зі збиранням грибів,
ягід, лікарських трав, спортивні заходи, натуральне харчування в
садибах зеленого туризму.
Зрозуміло, що власники агропансіону не можуть забезпечити
всі типи розваг навіть для своїх туристів. Тому необхідна співпраця
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з іншими структурами, які обслуговують гостей села. Зазвичай
такими партнерами стають: заклади розміщення та харчування
(ресторани, бари, таверни), власники транспортних засобів
(традиційний, ретроваріанти), центри народних промислів і
ремісничого виробництва, художні та етнофольклорні колективи,
музеї, представницькі господарства, адміністрація заповідника.
Структура, що виникає в результаті співпраці (відома в
спеціальній літературі як “cluster”) приносить більше вигод
кожному учаснику порівняно з автономністю, тобто сприяє
досягненню синергетичного ефекту.
Цікавим є досвід організації кулінарного туризму в Європі,
який можна використовувати і в Україні та на Слобожанщині.
Узагальнений досвід дозволяє розрізнити моделі організації
кулінарного туризму за національним колоритом: британська,
французька, італійська, німецька [1].
Британська модель представляє інтерес особливою системою
розміщення туристів, найбільш популярними прийняті три типи
проживання:
– Bed & breakfast. Проживання в будинку фермера з
харчуванням у вигляді сніданку і можливістю безпосереднього
контакту з сім’єю фермера.
– Self catering unit. Проживання в окремому будинку на умовах
самообслуговування. Найчастіше це перероблена невелика садиба.
– Bunkhouse. Проживання в ізольованому приміщенні, що
вміщує в середньому 8-15 туристів (Велика комора, розділена на
спальну зону, в якій зосереджені всі ліжко-місця, кухня та ванна).
Сільські тури в британській моделі включають елементи
пізнавального, активного й екотуризму: пішохідні та велосипедні
прогулянки, катання на поні для дітей, гра в футбол, крикет, і
популярні у Великобританії верхову їзду і гольф. Багато уваги
приділяється екологічному вихованню дітей.
У французькій моделі основним засобом розміщення туристів є
маленькі котеджі-апартаменти. Французи воліють самостійно
готувати собі їжу, використовуючи екологічно чисті сільські
продукти. Сенс сільського туризму у Франції полягає в підтримці
освоєності території країни на досягнутому рівні. Французький уряд
пішов шляхом зміни функцій сільських населених пунктів. Сільське
господарство країни було не в змозі більше підтримувати ту
систему розселення, яка склалася у минулому, тому і став
розвиватися новий напрям рекреації – сільський туризм.
В італійській моделі виділяють три тематичні напрямки
сільського туризму:

332

1) “Природа і здоров’я” - розміщення в сільських поселеннях на
території курортних місць, національних парків;
2) “Традиційна гастрономія” – розміщення в агрогосподарствах,
що спеціалізуються на певному виді продукції – вина, оливкової
олії, риби, морепродуктах тощо – залежно від регіону;
3) “Спорт” – розміщення в кемпінгах, готелях при
спеціалізованих спортивних об’єктах у сільській місцевості, що
входить у сектор агротуризму.
Все більш важливу роль в системі агротуризму Італії починає
відігравати кухня. Агротуризм надає можливість не тільки смачно
та якісно поїсти, але і забрати з собою в якості сувенірів дорогі та
рідкісні вина або особливі продукти типу трюфелів або спеціальних
сортів сиру та оливкової олії, які не надходять до міських магазинів.
Так, у даний час в Італії розроблено більше 60 винногастрономічних маршрутів, пов’язаних з агротуризмом.
Німецькій моделі властива особлива організація розміщення
туристів у сільській місцевості. Гості воліють перебувати
безпосередньо в господарських будинках, а будівництво нових
котеджів у сільських районах не дуже практикується. Для німців
типові такі форми організації дозвілля як: допомога господарям по
господарству, догляд за тваринами, проведення пікніків, рибалка.
Сільський туризм німецької моделі тісно пов’язаний з подієвим
туризмом, адже в Німеччині існує безліч народних свят,
фольклорних фестивалів і регулярно проводяться сільські ярмарки.
У Німеччині основна увага з боку держави звертається на якість
обслуговування туристів. З метою контролю створена спеціальна
система ярликів для оцінки якості харчування і стану житла для
сільських туристів.
Все популярнішими для туристів не тільки на Заході, а й у
країнах СНД стають Болгарія, Словаччина та інші країни Східної
Європи. По їх території пролягає багато різноманітних туристських
маршрутів: гірських, водних, пішохідних, кінних, велосипедних,
автомобільних. У регіоні не тільки унікальні природні можливості,
а й надзвичайна культурно-історична спадщина. Велика
перспектива розвитку в сфері молодіжного, сімейного туризму,
спортивного,
екологічного,
пригодницького,
релігійного,
конференц-туризму, індивідуального, культурно-пізнавального.
Болгарія визнана найбільш перспективною рекреаційною зоною
Європи, тут можливо цілорічне обслуговування туристів. Туризм у
країнах Східної Європи має особливу привабливість, оскільки
об’єднує сучасну інфраструктуру з унікальними історичними та
культурними аспектами, рекреаційну та пізнавальну складову.
Цікавим є досвід Білорусі, де сьогодні понад 175 сільських
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садиб вже приймають туристів, формати і моделі яких багатогранні
та нескінченно різні: старовинні, сучасні, комфортні і спартанські.
Є садиби-котеджі, які готові задовольнити найвимогливіших
туристів, садиби на базі сільських будинків, які поступово
поліпшуються і пристосовуються до нової діяльності, дачі, літні
будинки відпочинку в селах. Всі вони розташовані в дуже
мальовничих місцях – на березі водойм або в лісі. Гостям сільських
будинків покажуть грибні, ягідні, рибні місця і допоможуть
заготовити дари природи за старовинними рецептами. Агротуристи
з відпустки повертаються із запасами продуктів власного
приготування. Відправившись у такий тур в Білорусь, можна
долучитися до випічки хліба, виготовлення напоїв чи сиру.
Туристам дадуть спробувати себе в якості гончара або коваля.
Проживання в звичайному сільському будинку де-небудь під
Гродно обійдеться туристу близько $ 2 на день. Більш
цивілізований відпочинок у сільському будинку зі зручностями та
триразовим харчуванням коштує близько $ 10-12 з людини на добу.
З метою формування та ефективного використання ресторанної
інфраструктури в туристських дестинаціях, впровадження
кулінарних турів та поліпшення харчування туристів в Україні
доцільними вважаємо наступні напрями розвитку ресторанного
обслуговування вітчизняних та іноземних туристів:
− проведення тематичних кулінарних фестивалів та конкурсів
(свята врожаю, пива, медовухи, молодого вина, фруктові та овочеві
фестивалі тощо);
− розробка
програм
кулінарних
турів
тематичної
спрямованості з використанням місцевої сировини, продуктів
харчування та напоїв;
− використання кулінарних традицій у концепціях (тематиці,
стилі, дизайні, формах та методах обслуговування) закладів
ресторанного господарства;
− формування національних брендів швидкого харчування;
− розробка мікрокластерів кулінарного туризму, які
включають заклади туризму, культури та ресторанного
господарства (тематичні парки, музеї, палаци, рекреаційні зони,
об’єкти сільського туризму) (рис. 3.8.1).
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Моделі ресторанної інфраструктури в туристичному кластері
Розміщення ресторанів у складі
турдестинацій (мережа закладів,
стилізація ресторанів під
тематику турдестинації,
сценарні бенкети)

Використання кулінарних
традицій в концепціях ресторанів,
стилі підприємства, форми
обслуговування, тематизація
ресторанів

Формування спеціалізованих зон
обслуговування (поєднання
закладів культури, розваг,
торгівлі)

Тематичні кулінарні фестивалі,
конкурси та гуляння (свята
урожаю, пива, молодого вина,
бринзи, вареників, овочеві
фестивалі тощо)

Швидке харчування для
екскурсантів з елементами
національної кухні (формування
національних брендів швидкого
харчування туристів)

Комплексний маркетинг закладів
(тематичні парки, музеї, палаци,
рекреаційні зони з комплексною
інфраструктурою турдестинації)
Зелений та сільський туризм
(сільські садиби) - ґрунтові овочі,
фрукти, продукти органічного
землеробства

Кулінарні тури з унікальними
продуктами, стравами, напоями
Органічне поєднання харчування
з рекреаційними умовами
дестинації та можливостями
місцевості

Органічне землеробство,
вирощування та виробництво
особливо цінних продуктів
харчування

Дієтичне, лікувальнопрофілактичне, санаторне та
оздоровче харчування

Поєднання в дестинації
глобальних харчових інновацій та
кулінарних традицій місцевості

Формування нових концепцій та
форматів рекреаційного
харчування (ферма-ресторан,
профілакторії, курорт-дієта)

Рис. 3.8.1. Моделі харчування в туристській дестинації
Для успішного розвитку туризму та підвищення якості
обслуговування туристів пропонуються наступні заходи щодо
формування ресторанної інфраструктури:
1) сприяння
в
організації
економічної
діяльності
домогосподарств населення: з розміщення та харчування туристів
(шляхом законодавчого регулювання, рішень адміністративних
органів та місцевого самоврядування); організації відпочинку;
транспорту для туристів; створення умов для привабливості
туристських дестинацій (обмеження полювання, несанкціонованого
будівництва, використання добрив тощо);
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2) впровадження технічних норм безпечності та якості
харчування: необхідний мінімум обладнання та оснащення (які
мають гарантувати відповідність стандартам якості та безпеку);
класифікації для окремих структур, що обслуговують туристів
(готелі, мотелі, ресторани тощо); кількість і якість послуг для
окремих структур розміщення; якість окремих елементів інвентарю
(меблі, обладнання для екотуризму, спелеології); якість певних
товарів і продуктів (заходи, визначені для захисту споживача);
3) визначення тарифів для туризму в сільській місцевості:
визначення політики тарифікації туристичних послуг (від повної
свободи цін (моделі Німеччини, Бельгії, Італії) до регламентування
на національному (Франція), регіональному рівні (Іспанія), або
тарифи, нав’язувані державою (Греція)); постачальники послуг
можуть практикувати і фіксовані ціни;
4) вдосконалення податкової системи регулювання туризму:
розробка спеціального податкового режиму для сільських структур
розміщення та харчування в оселях громадян;
5) підготовка персоналу, задіяного в сфері туризму:
сертифікація професійних якостей різних категорій працівників
(менеджерів, гідів, кухарів, офіціантів і т.д.) на національному рівні;
професійне вдосконалення членів національних спеціалізованих /
професійних асоціацій (Асоціація рестораторів, Готельна Асоціація,
Асоціація сомельє, кулінарів і т.д.); періодична обов’язкова
перепідготовка фахівців у сфері туризму;
6) прямі субсидії з бюджету: фінансування навчальних
програм щодо зростання якості праці; прямі інвестиції в
облаштування, модернізацію та будівництво комерційних структур;
рекламування за допомогою туристичних видань кулінарних турів і
суб’єктів підприємницької діяльності, що їх надають, на
регіональному та національному рівні, створення єдиної
регіональної марки / бренду, що об’єднує власників об’єктів
туристичних дестинацій тощо.
Висновки. Проведені дослідження кулінарної різноманітності
країн, ресторанної інфраструктури туристських дестинацій,
традицій та інновацій харчування туристів дозволили зробити
наступні висновки.
У сучасних умовах розвитку туризму і ресторанного
господарства кулінарні традиції народів і країн відвідування
туристами слід творчо сполучати з інноваційною діяльністю
підприємств туризму та ресторанного господарства. В регіонах та
туристських дестинаціях структура ресторанного господарства та
туристичних потоків взаємопов’язані. Найбільш розвинені види
туризму такі, як діловий, пізнавальний і рекреаційний, мають бути
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враховані в організації та структурі мережі ресторанного
господарства міст, регіонів, місцевостей. Фактори, які визначають
кулінарне різноманіття місцевості, поєднують як традиції
харчування місцевого населення, так і особливості харчування
приїжджих туристів і мають враховувати:
– відповідність якісних характеристик (у тому числі рівня
комфортності)
та
організаційно-економічного
механізму
функціонування ресторанної інфраструктури міжнародним нормам
і стандартам, зокрема типи, рівень послуг у закладах ресторанного
господарства, відповідність їх вартості; конкурентоспроможність,
достатнє формування та використання світових кулінарних брендів;
– ефективність механізму регулювання цін на послуги
ресторанів, рівень та динаміка яких повинні визначатися
забезпеченістю індустрії оздоровлення, відпочинку та туризму;
– рівень маркетингових досліджень у сфері ресторанного
господарства, достатність інформаційно-рекламного забезпечення
як на місцевому, так і зовнішніх ринках;
– визначеність
стратегії
розвитку
домінуючих
та
перспективних напрямків розвитку ресторанного господарства
дестинації.
Зазначені заходи і подальші дослідження попиту туристів,
кулінарного різноманіття краю сприятимуть відновленню
кулінарних традицій та привабливості туристських дестинацій
України на міжнародному туристичному просторі.
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3.9. Музеї як чинник розвитку туризму: європейський досвід та
українські реалії
Балабанов Г. В.
Визначено напрями впливу музеїв на розвиток туризму.
Узагальнено досвід європейських країн (докладніше – на прикладі
Греції та Італії) щодо використання музеїв для розвитку туризму.
Виявлено тенденції та проблеми розвитку діяльності українських
музеїв. Розкрито можливості співробітництва між музеями і
туризмом у справі збереження та популяризації нематеріальної
культурної спадщини в Україні.
Музеї відіграють надзвичайно важливу роль у збереженні та
популяризації культурної і природної спадщини людства. Це
ефективний інструмент культурного діалогу між поколіннями та
народами різних країн. Музеї дозволяють корисно, змістовно і
цікаво провести вільний час, сприяють зростанню рівня освіти і
духовності широких верств населення. Музеї є вагомою складовою
ресурсного потенціалу туризму. Глобальний етичний кодекс
туризму, прийнятий на Генеральній Асамблеї Всесвітньої
туристичної організації (ЮНВТО) у 1999 р., проголошує: “Туризм –
сфера, що використовує культурну спадщину людства і вносить
свій внесок у її збагачення” [1].
Міжнародна рада музеїв (IКOM) 8 жовтня 2004 року затвердила
нову редакцію Кодексу музейної етики. Кодекс визначає етичні
стандарти і принципи діяльності музеїв світу: “Музеї відповідають
за матеріальну та нематеріальну природну та культурну
спадщину… Музейні колекції відображують культурну і природну
спадщину громад, з яких вони походять. Таким чином, ці колекції
мають вищий статус, ніж звичайне майно, і можуть бути тісно
пов’язані з національною, регіональною, локальною, етнічною,
релігійною або політичною ідентичністю” [2].
Дві авторитетні спеціалізовані установи Організації Об’єднаних
Націй – ЮНЕСКО та ЮНВТО – активно співпрацюють заради
зміцнення зв’язків між культурою і туризмом. Одним із проявів цієї
співпраці є спільна організація всесвітніх конференцій з питань
туризму та культури ЮНВТО / ЮНЕСКО (м. Сіем Реап, Камбоджа,
2015; м. Маскат, Оман, 2017; м. Стамбул, Туреччина, 2018).
Постійно приділяє увагу гармонізації взаємовідносин музеїв і
культурного туризму ІКОМ. Символічно, що Міжнародний день
музеїв 2009 р. було спеціально присвячено темі “Туризм і музеї”.
Проблемам взаємодії музеїв і туризму присвятили наукові праці
Ігор Винниченко, Любов Іменнова, Барбара Кіршенблат-Гімблетт,
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Юлія Ключко, Баррі Лорд, Зеновій Мазурик, Боб Маккерчер, Олена
Мастеніца, Катерина Поливач, Юрій Путрик, Грег Річардс, Алла
Романчук, Михайло Рутинський, Ольга Сапанжа, Олена Середина,
Оксана Стецюк, Марина Сущинська, Жан-Мішель Тобелем та інші
дослідники. Проте актуальність і складність цих проблем зростає
внаслідок динамічної трансформації соціальних функцій музеїв, а
також перетворення туризму на глобальний феномен.
Враховуючи особливу роль Європи в історії світової культури і
розвитку музейної справи, домінуюче положення Старого Світу на
глобальному ринку туристичних послуг та стратегічний курс
України на євроінтеграцію, автор поставив перед собою три
основних завдання:
- визначити в теоретичному аспекті напрями впливу музеїв на
розвиток туризму;
- узагальнити досвід європейських країн щодо використання
музеїв для розвитку туризму;
- виявити тенденції та проблеми розвитку діяльності
українських музеїв, розкрити можливості співробітництва між
музеями і туризмом у справі збереження та популяризації
нематеріальної культурної спадщини в Україні.
Інформаційну основу дослідження склали офіційні матеріали
Євростату, статистичних служб окремих країн-членів ЄС,
Міністерства культури України, Державної служби статистики
України, результати досліджень “Євробарометр” (проекту
опитувань громадської думки на замовлення Європейської Комісії)
та інших міжнародних організацій, проектів і програм, неурядових
громадських організацій, а також матеріали, зібрані автором на
маршрутах музейного туризму України та країн Європи.
Вплив музеїв на розвиток туризму: теоретичний аспект
Процес взаємодії музеїв і туризму являє собою систему
причинно-наслідкових зв’язків і відносин, що мають двосторонню
спрямованість. Доцільно розглядати музеї в якості агента впливу на
туризм, а також туризм в якості агента впливу на музеї. Зв’язки і
відносини між музеями і туризмом можуть бути прямими чи
опосередкованими (наприклад, останні виникають під впливом
спільності
економіко-географічного
положення
музеїв
і
туристичних підприємств у межах певного регіону). Зв’язки між
музеями і туризмом мають різну природу (договірно-правові угоди,
потоки людей, інформації, фінансів, з приводу використання
земельних та інших видів природних ресурсів тощо),
багатоаспектну
структуру
(інституційну,
функціональну,
геопросторову) та динаміку. Вони потенційно конфліктогенні і
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вимагають постійних зусиль заради гармонізації інтересів сторін.
Тому доцільно в першу чергу зупинитися на сутності обох
досліджуваних феноменів.
Згідно зі Статутом ІКОМ (редакція від 9 червня 2017 року, 22
Генеральна Асамблея, Париж, Франція) “Музей є некомерційною
постійно діючою установою на службі суспільства та його розвитку,
відкритою для громадськості, яка збирає, зберігає, досліджує,
популяризує та демонструє матеріальну та нематеріальну спадщину
людства та його навколишнє середовище для цілей освіти, навчання
та отримання задоволення” [3].
Стаття 1 Закону України “Про музеї та музейну справу”
визначає, що “музей – науково-дослідний та культурно-освітній
заклад, створений для вивчення, збереження, використання та
популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою
та освітньою метою, залучення громадян до надбань національної
та світової культурної спадщини” [4].
Порівняння двох дефініцій терміна “музей” свідчить про
наявність деяких відмінностей між ними. Зокрема, тлумачення ІКОМ
містить посилання на матеріальну та нематеріальну спадщину
людства, його навколишнє середовище, а також акцентує увагу на
отриманні задоволення, насолоди відвідувачами музеїв як
споживачами культурних послуг. Таким чином воно ширше, повніше
розкриває сучасний спектр соціальних функцій музеїв світу.
Поняття “музеї” є збірним, тобто охоплює музеї, картинні
галереї, музеї-заповідники, історико-культурні заповідники, інші
заклади музейного типу.
Музеї все глибше зацікавлені у розширенні аудиторії (не тільки
фізичної присутності відвідувачів у залах, але й віртуальних за
рахунок використання інформаційно-комунікаційних технологій).
Музеї багатьох розвинених країн паралельно з виконанням
традиційних функцій інтегруються в індустрію дозвілля і не
соромляться цього. Головне – не забувати, що розважальні
елементи у роботі з відвідувачами є лише інструментом, засобом
зацікавити аудиторію, а висока мета діяльності музеїв полягає у
зростанні рівня освіти, культури і духовності широких верств
населення.
Еволюція визначення музею триває. У вересні 2019 р. в Кіото
(Японія) відбудеться XXV Генеральна конференція ІКОМ на тему
“Музеї як центри культури: майбутнє традиції”. Одне з ключових
питань – обговорення ролі музеїв у суспільстві та їх нових функцій,
уточнення тлумачення понять “музей” і “музейний професіонал”.
З позицій статистичної класифікації музеї і туризм належать до
різних видів діяльності, що частково перетинаються. Система
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статистики культури ЮНЕСКО включає до складу галузі
культурної та природної спадщини діяльність музеїв, території
музеєфікованих археологічних розкопок і пам’яток [5]. Вітчизняна
Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД-2010) розглядає
Розділ 91.Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів
культури як складову Секції R. Мистецтво, спорт, розваги та
відпочинок. Національний класифікатор КВЕД-2010 повністю
відповідає європейському NACE та загальносвітовому ISIC.
Статистичний збірник “Заклади культури, фізичної культури і
спорту України”, що характеризує діяльність музеїв-юридичних
осіб, публікується на офіційному веб-сайті Держстату України під
рубрикою “Демографічна та соціальна статистика” (розділ
“Культура”).
На відміну від музеїв, що є некомерційними установами, туризм
зорієнтований на задоволення різноманітних потреб туристів через
надання споживачам відповідних послуг і отримання за рахунок
цього прибутку. Сучасний туризм перетворився на потужний
комплекс різних галузей або типових видів діяльності (тимчасове
розміщування; забезпечення стравами та напоями; пасажирський
транспорт; туристичні агентства, туристичні оператори, послуги з
бронювання; діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг,
зокрема функціонування театральних і концертних залів, музеїв,
охорони та використання пам’яток культури тощо). Він є одним із
найбільших економічних секторів світового господарства. За даними
Всесвітньої ради з подорожей і туризму (WTTC або ВРПТ), у 2017 р.
цей сектор забезпечив 10,4% світового ВВП. ЮНВТО було
зафіксовано 1 326 млн міжнародних туристичних прибуттів.
Результати туристичної діяльності в Україні відображені на
офіційному веб-сайті Держстату України під рубрикою “Економічна
статистика” (розділ “Економічна діяльність”).
Система статистики культури ЮНЕСКО підкреслює: “Туризм
якісно відрізняється від інших областей культури ... Туризм
простіше зрозуміти як діяльність, що визначається споживчим
попитом, і як таку тісно пов’язану з усіма іншими областями в
рамках індустрії культури” [5, с. 30].
З позицій поставлених завдань ми приділяємо більше уваги
одному аспекту взаємодії музеїв і туризму – впливу музеїв на
розвиток туризму. Музеї є важливою складовою ресурсного
потенціалу туризму. Роль цієї категорії ресурсів для розвитку
туризму залежить від основних мотивів подорожі, тобто певного
виду туристичної діяльності, який обирає людина. Для
характеристики даної ролі варто залучити уявлення про цикли
рекреаційних занять.
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Якщо турист надає перевагу відпочинку на пляжі, лікувальнооздоровчим процедурам або вирішенню ділових питань і витрачає
на це основну частину часу подорожі, то відвідування музеїв чи
закладів музейного типу може бути лише епізодом. Зазвичай це
пояснюється бажанням урізноманітнити види рекреаційних занять.
Якщо ж основним мотивом туристичної подорожі є бажання
ознайомитися з матеріальною та духовною культурою свого або
інших народів (культурно-пізнавальний туризм), то це суттєво
збільшує частку часу на періодичне відвідування музеїв різного
профілю.
Нарешті, порівняно невелику частину подорожей можна
кваліфікувати саме як музейний туризм. У даному випадку в
структурі витрат часу туриста домінує систематичне і ретельно
сплановане відвідування музеїв (іноді музеїв певного профілю або
певного регіону, навіть одного музею). Як правило, це відбувається
внаслідок реалізації академічних або професійних інтересів
відвідувачів музеїв і супроводжується належною підготовчою
роботою до початку подорожі, збиранням необхідної інформації за
визначеною програмою в процесі подорожі, а також обробкою та
аналізом зібраних матеріалів після подорожі.
Для будь-якого музею принципово важливим питанням є його
аудиторія. Вона може бути структурована за різними ознаками, але
з позицій взаємодії музеїв з туризмом особливу роль відіграє
географічний чинник сегментації. Залежно від постійного місця
проживання відвідувачі музею поділяються на місцевих мешканців
і приїжджих (резидентів або нерезидентів). Музеї в першу чергу
зацікавлені в постійній співпраці з місцевими відвідувачами,
намагаючись сприяти соціокультурному розвитку дітей та юнацтва,
зберегти ідентичність територіальних громад. Поміж приїжджих є
екскурсанти (одноденні відвідувачі, які не здійснюють ночівлі) і
туристи (вони здійснюють щонайменше одну ночівлю поза
постійним місцем проживання). Інтерес музею до прийому
відвідувачів (резидентів і нерезидентів) пояснюється не тільки
бажанням популяризувати власні музейні предмети та колекції,
залучити ширше коло громадян до надбань національної та світової
культурної спадщини, але й збільшити обсяги власних доходів і
таким чином зміцнити своє фінансове становище.
Вивчення географії музейної аудиторії може свідчити про
значущість і статус закладу, інтерес до його колекцій та предметів.
Чим вище цей інтерес чи атрактивність музею, тим сильніша
мотивація до туристичної подорожі, тим ширшим є “музейний
хінтерланд”. Працюючи з віртуальною музейною аудиторією в
Інтернет-просторі, заклад фактично готує її частину до майбутніх
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мандрівок. Відомі музеї є важливим репутаційним активом держави
на міжнародній арені, вони відіграють помітну роль у справі
культурної дипломатії і бренд-туризму міст та регіонів.
Музеї здатні вплинути на рівень туристичного попиту завдяки:
− унікальності, автентичності та культурній цінності
музейних предметів і колекцій;
− профілю музею;
− художній та культурній цінності історичних музейних
будівель,
оригінальності архітектурних рішень музейних
новобудов;
− особливостям
музейної
території,
автентичності
навколишнього середовища (не випадково такою популярністю
користуються скансени та музеєфіковані палацово-паркові
ансамблі);
− зручності транспортно-географічного положення закладу;
− ефективності менеджменту та маркетингу, розвиненості
музейних комунікацій;
− оригінальності та масштабності музейних виставок,
фестивалів, концертів та інших подій;
− ціновій політиці музею, якості та асортименту основних і
допоміжних послуг;
− організації взаємодії з туроператорами, туристичноінформаційними центрами, готелями, перевізниками та іншими
суб’єктами туристичної діяльності;
− здатності працювати круглий рік і певною мірою
пом’якшити спад ділової активності в туристичних містах і районах
у низький сезон тощо.
Музейній мережі властива територіальна концентрація закладів
у певних історичних містах – культурних столицях світового,
регіонального або національного значення (Лондон, Париж,
Амстердам, Афіни, Флоренція, Стамбул, Мадрид, Санкт-Петербург,
Мюнхен, Краків та ін.). Такі міста є популярними музейними
дестинаціями і “вузлами” потужних туристичних потоків.
Відомі музеї нерідко самі перетворюються на суб’єктів
туристичної діяльності. Наприклад, у структурі Державного
Ермітажу у Санкт-Петербурзі працюють відділ туризму і
спеціальних програм, відділ гостинності, інтернет-магазин з
продажу книг, репродукцій, прикрас та ін., у 2013 р. було відкрито
Офіційний готель, який вже отримав дві нагороди від World Luxury
Hotel Awards.
Зворотний вплив туризму на музеї не менш важливий.
Фінансові надходження від обслуговування туристів позитивно
впливають на економіку музейних закладів, центрів і регіонів
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культурно-пізнавального туризму, дозволяють збільшити обсяги
фінансування робіт із запобігання руйнуванню та забезпечення
збереження, консервації, реставрації та музеєфікації об’єктів
спадщини. Водночас надмірна інтенсивність туристичних потоків
може завдавати шкоди унікальним музейним колекціям, музейним
приміщенням і будівлям. Це створює дискомфорт для самих
туристів через величезні черги до кас, музейних кафе і ресторанів,
штовханину під час огляду експозиції тощо. Своєрідний
“туристичний пресинг” у високий сезон суттєво ускладнює життя
мешканців міст – центрів культурно-пізнавального туризму
внаслідок зростання цін, перевантаженості об’єктів і мереж
інфраструктури, антисанітарії, аморальної поведінки окремих
туристів та ін. Неодноразово спалахували протести мешканців
Риму, Барселони, Венеції, Флоренції та інших міст проти туристів.
Тому необхідно вживати спеціальних адміністративних та
економічних заходів для розосередження туристичних потоків у
часі та просторі. Доцільно розробляти туристичні маршрути в
кооперації між туроператорами, музеями, заповідниками,
представниками громадськості та місцевих органів влади. Це
сприятиме включенню до програми туру не тільки “зіркових”
об’єктів і дестинацій, але й менш відомих, що заслуговують на
увагу відвідувачів.
Європейський досвід використання музеїв у туризмі
Європі належить визначне місце в історії світової культури.
Витоки європейської культурної традиції слід шукати у
Стародавній Греції і Стародавньому Римі. Тут склалася
надзвичайно щільна мережа унікальних пам’яток культурної і
природної спадщини людства. З метою відзначення багатства
європейської культурної спадщини та ефективного її використання
2018 рік було проголошено Європейським роком культурної
спадщини. На замовлення вищого органу виконавчої влади
Європейського Союзу – Європейської Комісії – у вересні-жовтні
2017 року проведено безпрецедентне за масштабами опитування
європейців для оцінювання їхнього ставлення до культурної
спадщини. Дослідження охопило 27 881 особу віком від 15 років і
старше, які представляли кожну з 28 держав-членів ЄС. Результати
опитування були представлені у вигляді спеціального звіту
“Євробарометр 466. Культурна спадщина” [6].
84 % респондентів заявили, що вважають культурну спадщину
важливою для них особисто, а також для місцевої громади. 87%
вважають, що це важливо для свого регіону, 91 % вважають, що
культурна спадщина важлива для своєї країни. 80 % опитаних
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заявили, що культурне надбання є важливим для Європейського
Союзу в цілому. Хотіли б більше дізнатися про культурну
спадщину Європи 68% респондентів. Проте європейці не тільки
хочуть, але й де-факто активно користуються культурною
спадщиною. За останні 12 місяців 61 % респондентів як мінімум
один раз особисто відвідали історичну пам’ятку (палац, замок,
храм, археологічну пам’ятку тощо), 52 % – стали учасниками
традиційної події (фестивалю продуктів харчування, карнавалу,
виступу лялькового театру, квіткового фестивалю тощо), 50 % –
відвідали музей або галерею. Найактивнішими відвідувачами музеїв
або галерей виявилися респонденти зі Швеції (80 %), Нідерландів
(74 %) і Данії (68 %) [6, с. 48-50]. Варто підкреслити виразний
зв’язок між освітнім рівнем громадян ЄС та їхнім бажанням
відвідувати музеї (чим більше тривалість періоду навчання
респондентів, тим вище частка тих, хто відвідував музей або
галерею).
Водночас Європа є провідним туристичним регіоном світу. За
даними WTTC, у 2017 році прямий внесок сектора подорожей і
туризму до ВВП ЄС-28 склав 655,3 млрд дол. США (3,9 %
загального обсягу ВВП), а сукупний внесок – 1 786,7 млрд дол.
США (10,3 % загального обсягу ВВП). Пропорції між внутрішнім
туризмом і в’їзним становили 68,6:31,4. За даними ЮНВТО, у 2017
році кількість міжнародних туристичних прибуттів до 28 державчленів ЄС досягла 538 млн або 40,7 % від загальносвітового
показника.
Європейську культурну традицію плекають за допомогою
авторитетних міжнародних проектів і програм. Зокрема,
Європейський музейний форум за підтримки Ради Європи заснував
найпрестижнішу премію в галузі музейної справи – “Європейський
музей року”. Цю нагороду вперше було присуджено у 1977 році, за
минулі роки її лауреатами стали 39 музеїв. Переможцем за 2018 рік
визнано Музей дизайну (Лондон, Велика Британія).
У 1985 році була підтримана ідея грецької актриси Меліни
Меркурі про місто – культурну столицю Європи. Першим містом,
якому надали такий статус, були Афіни. Станом на 2018 рік вже 58
міст обиралися центрами культурного життя Європи й отримали
чудову промоцію як туристичні дестинації.
У 1987 році заснували спеціальну програму “Культурні
маршрути Ради Європи”. Вона спрямована на зміцнення
міжкультурного діалогу, вивчення спільної європейської спадщини
завдяки розвитку культурного туризму. Вже сертифіковано 33
міждержавних культурних маршрути, які об’єднують історично або
тематично пов’язані об’єкти спадщини на території понад 60 країн
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(причому 14 з них не є європейськими країнами). Першим із таких
маршрутів був “Шлях святого Якова” до могили апостола Якова в
місті Сантьяґо-де-Компостела (Іспанія).
Унікальна цифрова бібліотека – інтернет-портал “Europeana”
(проект ініційований Європейською Комісією) – від 2008 року
надає доступ усім бажаючим до більш ніж 50 мільйонів
оцифрованих робіт - книг, музики, кінофільмів, музейних предметів
та колекцій, архівів тощо. У 2014 році були опубліковані спеціальні
рекомендації “Europeana for Tourism. Policy Recommendations” щодо
використання оцифрованої культурної спадщини для розвитку
туризму.
Під час вище згадуваного опитування 2017 року перед
респондентами поставили неординарне питання щодо європейської
культурної спадщини, туризму та економіки: “Чи погоджуєтесь Ви
з тим, що європейська культурна спадщина є важливішою для
відвідувачів з-поза меж ЄС, ніж для громадян ЄС?”. Більшість
(56%) не погоджуються з цим твердженням, утім, 38 %
респондентів погоджуються. Решта опитаних не змогли відповісти
на це питання. Детальніший аналіз відповідей респондентів за
окремими країнами засвідчив, що є 22 країни, де більшість
респондентів не згодні (тобто громадяни більшості країн ЄС
вважають європейську культурну спадщину в першу чергу власним
надбанням). Лише у 6 країнах більшість респондентів стверджує,
що європейська культурна спадщина важливіша для відвідувачів зпоза меж ЄС, ніж для громадян ЄС: Польща (56 %), Хорватія (54
%), Італія та Румунія (по 53 %), Ірландія (52 %) та Кіпр (51 %) [6,
с. 63-65].
Основними орієнтирами при прийнятті рішень туристичними
операторами і туристами-індивідуалами щодо географічної
конфігурації туристичних маршрутів, включення того чи іншого
музею до маршруту є унікальність і культурна цінність музейних
предметів і колекцій, а також об’єктивна статистична інформація
про загальну кількість відвідувачів музею за рік. Корисним
інструментом для обміну досвідом, вдосконалення методичної
роботи та розробки рекомендацій практичного характеру в галузі
музейної статистики слугує EGMUS (Європейська група з музейної
статистики). Вона збирає та публікує порівняльні статистичні дані
про музеї, сприяє розвитку та стандартизації збирання статистичних
даних про музеї. З 2002 року EGMUS стала центральною базою
статистики музеїв Європи.
Досвід використання музеїв у туризмі доцільно розглянути
детальніше на прикладі окремих країн ЄС. Кожна з них має у цій
царині певні здобутки і проблеми. Враховуючи особливу роль
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пам’яток історії і культури Греції та Італії для розвитку
європейського і світового культурно-пізнавального туризму, було
прийнято рішення обрати саме ці дві країни в якості об’єктів
дослідження.
Греція володіє розвиненою мережею музеїв та археологічних
пам’яток. Фонди понад 200 державних і 107 приватних музеїв
включають унікальні предмети, створені впродовж майже 6 тисяч
років. Держава несе величезну відповідальність перед власним
народом і всім людством за збереження цих скарбів. У складних
умовах виходу країни з глибокої соціально-економічної кризи
надходження від відвідувачів музеїв та археологічних пам’яток є
суттєвою допомогою у справі збереження, консервації, реставрації
та музеєфікації об’єктів спадщини. Греція активно рекламує
ресурсний туристичний потенціал і розглядає його в тому числі як
складову експортно орієнтованого продукту. Від 2012 року
взаємодією музеїв і туризму опікуються Міністерство освіти,
релігії, культури і спорту, Міністерство туризму.
За даними Статистичної служби Греції (Hellenic Statistical
Authority), останніми роками музеї та археологічні пам’ятки Греції
отримали помітно більше відвідувачів. У 2016 році до музеїв
завітало 4 516 тис. осіб, у 2017 році – вже 5 192 тис. осіб (+15 %);
відповідно на вхід до археологічних пам’яток було зареєстровано
9 565 та 11 319 тис. осіб (+18,3 %). За 2016 рік доходи від
відвідування музеїв становили 13,4 млн євро, а за 2017 рік – 16,2
млн євро (+20,9 %). Доходи від відвідування археологічних
пам’яток також зросли: за 2016 рік – 73,2 млн євро; за 2017 рік –
86,7 млн євро (+18,4 %) [7].
Відвідуваність видатних музеїв та археологічних пам’яток
Греції відображено в таблицях 3.9.1-3.9.2. Саме ці об’єкти слугують
опорними точками мережі національних маршрутів культурнопізнавального туризму і водночас – відправними пунктами для
різновекторних регіональних маршрутів.
Греція може слугувати яскравим прикладом важливості
проблеми сезонності, обумовленої домінуванням у країні в’їзного
пляжного туризму. Надійну інформаційну базу для аналізу та
прогнозування сезонної ритміки потоків відвідувачів до музеїв та
закладів музейного типу створено Статистичною службою Греції
(рис. 3.9.1).
Популярним музеям доцільно запроваджувати обмеження
пропускної здатності, регулювати потоки відвідувачів у піковий
літній сезон, зважаючи на необхідність дотримання норм безпеки
колекцій, протипожежної безпеки, а також забезпечення належної
якості відвідування.
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Таблиця 3.9.1
Топ-7 музеїв Греції за кількістю відвідувачів за 2017 рік
Назва музею

Кількість
відвідувачів (тис.
осіб)
1 593,4

Частка від загальної
кількості відвідувачів
музеїв (%)
30,7

Музей Акрополя (Афіни)
Національний архео545,6
логічний музей (Афіни)
Археологічний музей
426,2
Іракліону (Крит)
Музей Візантії або Біла
268,1
вежа (Салоніки)
Палац Великих Магістрів
235,4
(Родос)
Дельфійський
211,8
археологічний музей
Археологічний музей
145,1
Олімпії
Інші музеї
1 766,2
Разом по всіх музеях
5 191,8
Розраховано за даними: Hellenic Statistical Authority

10,5
8,2
5,2
4,5
4,1
2,8
34,0
100,0

Таблиця 3.9.2
Топ-7 музеєфікованих археологічних пам’яток Греції за
кількістю відвідувачів за 2017 рік
Назва археологічної
пам’ятки

Кількість
відвідувачів
(тис. осіб)

Частка від загальної
кількості відвідувачів
археологічних пам’яток
(%)
24,4
5,6
4,3
4,1
3,9

Афінський Акрополь
2 766,2
Місто Кносс (Крит)
634,7
Античне місто Олімп
481,3
Епідавр
469,1
Акрополь Ліндоса
441,0
Мікенський акрополь і
398,7
3,5
гробниця Атрея
Дельфи
345,8
3,1
Інші археологічні
5 782,3
51,1
пам`ятки
Разом по всіх
11 319,1
100,0
археологічних пам’ятках
Розраховано за даними: Hellenic Statistical Authority
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Рис. 3.9.1. Поквартальна динаміка відвідування музеїв та
археологічних пам’яток Греції (січень 2013 – липень 2018) за
даними Hellenic Statistical Authority
Італії належить 1 місце у світі за кількістю об’єктів Світової
спадщини ЮНЕСКО (станом на кінець 2018 року – 54 об’єкти з
1092 або 4,9 %). Міністерство культурної спадщини і культурної
діяльності (MiBAC) і його структурна ланка – Генеральний
директорат музеїв – прагнуть всіляко сприяти дослідженням і
поширенню знань про італійську культурну спадщину в усьому
світі. Інтегрована музейна інформаційна система зберігає і надає
інформацію про всі державні та приватні музеї, монументальні
комплекси, археологічні пам’ятки та парки, що відкриті та доступні
для громадськості. Ця докладна інформація була зібрана в ході
реалізації Національної програми статистичних робіт 2015-2016
років і доступна в Інтернеті. Система добре структурована, що
дозволяє дізнатися, скільки є музеїв, де вони знаходяться, як
функціонують, організовані та управляються.
За даними MiBAC, станом на кінець 2015 року в Італії
налічувалося 4 976 музеїв і закладів музейного типу (державних і
приватних), відкритих для громадськості. Зокрема, в тому числі 4
158 музеїв, галерей або колекцій, 282 археологічних пам’ятки і
парків, 536 пам’ятників або монументальних комплексів. Регіонами
з найбільшою кількістю музейних закладів були Тоскана (548),
Емілія-Романья (477) і П’ємонт (427). З іншого боку, на території
Півдня й островів виявлено більше половини (52,8 %) всіх
археологічних об’єктів [8]. Про позитивну динаміку розвитку
музейної діяльності в Італії свідчить табл. 3.9.3.
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Таблиця 3.9.3
Результати діяльності музеїв Італії у 2013-2017 роках
Рік
Відвідування музеїв (тис. осіб)
2013
38 424,6
2014
40 744,8
2015
43 288,4
2016
45 383,9
2017
50 104,0
Джерело: MiBAC-Statistics Office, 2018.

Надходження (млн євро)
126, 4
135, 5
155,5
173, 4
193, 6

Корисна практика взаємодії музеїв і туризму накопичена у
регіонах Італії. Провідні позиції в культурно-пізнавальному туризмі
належать регіонам Лаціо (46 % загальної кількості відвідувачів
музеїв Італії за 2017 рік), Кампанія (17,5 %) і Тоскана (14,1 %).
Разом три регіони-лідери прийняли 77,6 % всіх відвідувачів музеїв
країни.
Зокрема, 2015 року був заснований Музейний центр Тоскани
(Polo Museale della Toscana). Він управляє 49 об’єктами, що належать
державі. Чимало з них включено до Списку Світової спадщини
ЮНЕСКО. Багата культурна спадщина розташована в провінціях
Флоренція, Сієна, Ареццо, Лукка, Піза, Пістойя, Прато, Ліворно та
Гроссето. Художні галереї, археологічні музеї, вілли Медічі, фортеці,
релігійні будівлі свідчать про історію Тоскани від стародавніх
етруських і римських поселень до великої спадщини образотворчого
мистецтва Середньовіччя і Нового часу. Місто Флоренція приймає
все більше туристів: за 2012 рік їх було 8 млн, а за 2017 рік – вже
понад 10 млн. Звертає на себе увагу використання економічного
важелю як інструменту впливу на поведінку відвідувачів музеїв.
Наприклад, Галерея Уффіці варіює впродовж року вартість вхідного
квитка: в період від 1 листопада до 28 лютого він коштує 12 євро, а
від 1 березня до кінця жовтня – 20 євро. Відвідувачі Палаццо Пітті,
які купують квиток зранку до 08:59 і входять до комплексу між 08:15
і 09:25, мають право на 50 % знижку на вартість квитка. Все це
певною мірою сприяє розосередженню потоку відвідувачів упродовж
року чи робочого дня.
Інформація про найвідоміші музеї Італії наведена в табл. 3.9.4.
Варто підкреслити, що Музеї Ватикану за 2017 рік відвідало 6,4
млн осіб, проте де-юре комплекс музеїв розташований на території
Святого Престолу (Держави-Міста Ватикан). Вражають не тільки
шедеври найвідоміших музеїв Італії на зразок Уффіці чи Галереї
Академії. Справжнім відкриттям для туриста можуть бути деякі
менш відвідувані, але першокласні з позицій культурної цінності
зібраних предметів та колекцій заклади. Наведемо приклади лише
двох таких об’єктів.
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Таблиця 3.9.4
Топ-12 музеїв Італії за кількістю відвідувачів у 2017 році
№

Музей

Кількість
відвідувачів
(тис. осіб)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Частка від
загальної кількості
відвідувачів музеїв
Італії (%)
14,0
6,8
4,4
3,2
2,3
2,1
2,0
1,7
1,7
1,2
1,1

Колізей (Рим)
7 036,1
Помпеї (поблизу Неаполя)
3 382,2
Уффіці (Флоренція)
2 219,1
Галерея Академії (Флоренція)
1 623,7
Замок Святого Ангела (Рим)
1 155,2
Венарія-Реале (поблизу Турину)
1 039,7
Cади Боболі (Флоренція)
1 000,5
Єгипетський музей (Турин)
845,2
Палац Казерта (Неаполь)
838,7
Палаццо Пітті (Флоренція)
579,6
Галерея Боргезе (Рим)
569,0
Національний археологічний
12
525,7
музей (Неаполь)
Розраховано за даними: MiBAC-Statistics Office, 2018

1,0

Флоренцію прикрашає дивовижний архітектурний ансамбль
площі Сантіссіма Аннунціата. Складовою цього ансамблю є
оновлений музей “Спедале дельї Інноченті” або “Притулок
безневинних”, що відкрився 2016 року. Унікальна будівля музею
була створена на початку ХV століття за проектом видатного
архітектора раннього Ренесансу Філіппо Брунеллескі спеціально
для першого в Європі великого притулку для покинутих дітей разом
із лікарнею. Сильні враження залишає творча праця багатьох
фахівців різних професій над музейною експозицією. Роль “першої
скрипки” по черзі перебирають на себе різні типологічні групи
музейних предметів: старовинні побутові речі, рідкісні документи,
видатні твори образотворчого мистецтва. Іноді в центрі уваги
відвідувача опиняються історичні інтер’єри, якісні мультимедійні
презентації історичних реконструкцій міського ландшафту
Флоренції, звукозаписи дитячих голосів тощо. Музей пропонує
відвідувачам ознайомитися з трьома тематичними розділами:
історії, архітектури та мистецтва (експонуються твори Сандро
Ботічеллі, Доменіко Гірландайо, Андреа делла Роббіа та ін.).
Щемить серце, коли бачиш за склом автентичні фрагменти монет,
ювелірних прикрас, навіть шматки тканини, які були прикріплені до
покинутих дітей з надією, що пізніше це дозволить возз’єднати
дітей з їхніми батьками. Хоча 1875 року прийом підкидьків
припинили, на цьому місці різні структури вже майже 600 років
безперервно працюють над благородною справою допомоги дітям
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та сім’ям. Сьогодні ця робота триває у Національному центрі
дитинства та юнацтва, в офісах ЮНІСЕФ, благодійних організаціях.
Поруч розташований інший заклад – Італійський військовий
географічний інститут. Він займає частину приміщень колишнього
монастиря при церкві Сантіссіма Аннунціата. Інститут
підпорядкований Міністерству оборони і задовольняє потреби
збройних сил у геопросторовій інформації, виконує функції
Національного картографічного агентства. Проте він дивним чином
поєднує все це з активною діяльністю в галузі архівів і культури.
Інститут запрошує у вихідні дні на безкоштовні екскурсії до Музею
геодезичних та картографічних інструментів, меморіальної
Бібліотеки “Аттіліо Морі”, організовує наукові та культурні
виставки. Книгозбірня розташована у великій залі монастиря, що
збудована 1694 року. Тут зберігаються понад 120 тис. книг з
географії, картографії, геодезії, топографії, астрономії тощо, майже
700 географічних атласів, стародавні та сучасні карти, глобуси,
журнали, фотографії та ін. Про культурну цінність цих колекцій
свідчать такі факти:
– два видання мають статус інкунабул, тобто вони були
видруковані в Європі від початку книгодрукування і до 1501 року
(“Золота легенда” Якопо де Варагіна 1478 року; венеціанське
видання “Тріумфів” Франческо Петрарки 1488 року);
– два видання атласу “Theatrum Orbis Terrarum” (“Театр світу”)
Абрагама Ортеліуса (перше 1570 року і п’яте – 1595 року). Абрагам
Ортеліус – фламандський географ та картограф, який склав перший у
світі географічний атлас з 53 карт великого формату з текстовими
поясненнями. Вперше атлас був надрукований в Антверпені 1570 року.
Співробітники
Італійського
військового
географічного
інституту у січні 2005 року стали авторами справжньої сенсації
світового масштабу. Тоді за спеціальним дозволом розкрили кілька
опечатаних кімнат стародавнього монастиря, якими ніколи не
користувалися ще з моменту переміщення до Флоренції
Топографічного відділення італійського військового штабу у 1865
році. Знахідка вразила – виявили майстерню великого Леонардо да
Вінчі! Було відомо, що коли Леонардо приїхав до Флоренції 1503
року, він винаймав під майстерню і житло кілька кімнат у центрі
міста, але пізніше про це забули. Можливо, після ретельних
досліджень знайдених фресок на стінах дані приміщення відкриють
і для громадськості.
Сильною стороною європейського досвіду є бажання і вміння
вивчати музейну аудиторію, працювати на її розширення,
зацікавити музейною експозицією та різноманітними послугами
кожного відвідувача – постійного чи випадкового, резидента чи
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нерезидента, заможного чи незаможного. Традиційно один день на
місяць (як правило, у першу неділю місяця) всі бажаючі можуть
безкоштовно потрапити до європейських музеїв. У Німеччині та
Великій Британії музеям надається пряма бюджетна фінансова
підтримка, хоча глобальна фінансово-економічна криза 2008-2009
років призвела до скорочення абсолютних обсягів такої підтримки.
Зокрема, 15 національних музеїв Великої Британії належать
державі. Їхнє фінансування здійснюється урядовим Департаментом
цифрових технологій, культури, медіа та спорту, що дозволяє
зробити вхід до всіх національних музеїв безкоштовним. Всесвітньо
відомий Британський музей у Лондоні надає на сайті рекомендації
туристам, розуміючи обмежений ресурс часу у цієї категорії
відвідувачів. Пропонуються спеціальні екскурсії “1 година в музеї”,
“3 години в музеї”, наведено коментарі та зображення для 200
найкращих експонатів 10 (!) мовами світу тощо.
Багатий досвід розвитку музейної справи в Європі може бути
вельми корисним для України. Заслуговують на всіляку підтримку
міжнародні грантові програми і проекти за участю українських
музеїв, передача методичних рекомендацій, запрошення фахівців з
України на стажування за кордон та європейських експертів – до
України. Успішними прикладами такої роботи можуть слугувати:
проект COMUS “Урбаністичні стратегії в історичних містах,
скеровані громадянами” (міста Луцьк, Жовква); проект “Поліфонія
– збереження європейської спадщини, що зникає”, який
реалізується Музеєм Івана Гончара (м. Київ) у партнерстві з
Угорщиною та Францією за підтримки Українського культурного
фонду та Програми ЄС “Креативна Європа”; практичний посібник
“Культурні маршрути Ради Європи” тощо.
Розвиток музейної діяльності в Україні. Співробітництво між
музеями і туризмом у справі збереження та популяризації
нематеріальної культурної спадщини
Погляд на музейну діяльність з боку туризму зазвичай
завузький і певною мірою егоїстичний. Сучасний турист мріє про
зручний під’їзд та стоянку біля музею, мінімальні витрати часу на
придбання квитків та сувенірів, особисте знайомство з
оригінальними музейними будівлями та експозиціями, унікальними
експонатами, можливість фото- та відеозйомок, доглянуті інтер’єри,
змістовне та ввічливе екскурсійне обслуговування, наявність зон
відпочинку, можливість завітати до кафе тощо. Такий погляд
споживача музейних послуг має право на існування. Проте
організатори туристичної діяльності повинні мати уявлення про
музейну мережу, основні напрями діяльності музеїв та гострі
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проблеми, що десятиліттями накопичувались у музейній системі
України.
За роки незалежності розвиток музейної справи в Україні
супроводжувався суттєвим розширенням музейної мережі і
водночас скороченням відвідуваності музеїв (рис. 3.9.2 і 3.9.3).

Рис. 3.9.2. Динаміка кількості музеїв-юридичних осіб в Україні
(одиниць) за даними Держстату України

Рис. 3.9.3. Динаміка відвідуваності музеїв-юридичних осіб в Україні
(млн осіб) за даними Держстату України
Станом на кінець 2017 року в Україні було зареєстровано 574
музеї, що мали статус юридичних осіб (без урахування тимчасово
окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя
та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та
Луганській областях) [9]. Це у 2,7 рази більше, ніж у 1991 році. На
показники останніх років негативно вплинула агресивна політика
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Росії по відношенню до України. Держава втратила контроль над
частиною суверенної території, а відтак – і над частиною
Музейного фонду України. Абсолютна більшість музеїв України,
що є юридичними особами, заснована на державній та комунальній
формі власності.
За даними Міністерства культури України, у складі
підприємств, установ, організацій та навчальних закладів України
створені і діють ще майже 2 тис. музеїв, хоча вони не є юридичними
особами [10]. Облік таких музеїв здійснюють обласні краєзнавчі або
історичні музеї. За даними Держстату України 2017 року, за
кількістю музеїв-юридичних осіб лідирують м. Київ (40 музеїв або
7% від України в цілому), Полтавська (37 музеїв або 6,4 %) та
Чернiгiвська області (35 музеїв або 6,1 %).
Кількість відвідувачів музеїв-юридичних осіб за 2017 рік
становила 16,4 млн осіб (7,8 млн з них були учнями, слухачами та
студентами), що на 21,2 % менше показника 1991 року [9].
Скорочення відвідуваності було особливо помітним у період 19971999 років, а також останніми роками. Дефіцит вільного часу в
більшості громадян та низький життєвий рівень населення
стримують попит на послуги музеїв України. Навіть працюючі
особи не завжди спроможні за рахунок зарплати задовольнити
основні потреби власних родин і мусять шукати додаткову
зайнятість. За даними вибіркового обстеження умов життя
домогосподарств України в 2017 році, в структурі грошових витрат
домінують витрати на продукти харчування та безалкогольні напої
(50,9 %), а також на житло, воду, електроенергію, газ та інші види
палива (14,7 %). На відпочинок і культуру припадає лише 1,9 % всіх
грошових витрат [11]. Нестача коштів обмежує споживчі
можливості, “буття визначає свідомість”. Саме цей чинник
пояснює, чому вартість вхідних квитків навіть до київських музеїв
символічна і не перевищує 30-50 грн. Для порівняння – за вхід до
Афінського Акрополя необхідно сплатити 20 євро, Музею
Акрополя – 5 євро, Галереї Уффіці – залежно від сезону 12-20 євро,
Галереї Академії у Флоренції – 8 євро, Музеїв Ватикану – 17 євро.
За даними 2017 року, найбільша кількість відвідувачів музеїв
була зареєстрована в м. Києві (3 539 тис. осіб або 21,6 % від
України в цілому), Львівській (1 928 тис. осіб або 11,8 %) та
Чернiгiвській областях (921 тис. осіб або 5,6 %). Разом на музеї
трьох регіонів-лідерів припадає 39 % загальної кількості
відвідувачів по Україні. Успіхи Львівщини як туристичної
дестинації дозволили збільшити кількість відвідувачів музеїв
області за період 2000-2017 років на 82 %.
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Склад трійки лідерів рейтингу за іншим показником – кількістю
відвідувачів музеїв у розрахунку на 100 осіб наявного населення
регіону – залишається незмінним, хоча “призери” розташовуються
вже в іншому порядку: м. Київ, Чернігівська та Львівська області.
Музеї України володіють значним потенціалом і накопиченим
досвідом для того, аби стати опорними центрами суспільно
важливої діяльності зі збереження та популяризації матеріальної та
нематеріальної культурної спадщини, зростання рівня освіти і
культури дорослих і молоді. Втім, тривалий час сфера музейної
діяльності знаходиться на периферії державної політики.
Красномовним свідченням реального становища музеїв України є
результати масштабного анкетування музейних закладів державної
та комунальної форм власності, проведеного Національним
інститутом стратегічних досліджень спільно з Міністерством
культури України наприкінці 2012 р. Після опрацювання 539 анкет
зі всієї України було встановлено, що понад 90 % надходжень
бюджетів музейних закладів складають дотації з державних та
комунальних бюджетів. 93 % всіх видатків музеїв – це видатки
утримання (комунальні послуги, заробітна плата, оплата послуг
охорони). Видатки на комунальний та поточний ремонт,
реставрацію складають у середньому 2-10 % [12, с. 50]. Видатки
розвитку (поповнення колекцій, закупівля сучасних технічних
засобів, обладнання, оновлення експозицій тощо) у більшості музеїв
або відсутні, або незначні. Низький рівень оплати праці не дозволяє
залучати фахівців високої кваліфікації (реставраторів, учених з
науковим ступенем або вченим званням та ін.).
За останні роки ситуація не змінилася внаслідок збільшення
державних витрат на посилення обороноздатності країни,
обслуговування зовнішнього та внутрішнього боргу. Таким чином,
музеям треба навчитися заробляти кошти за рахунок додаткових
джерел фінансування (за відвідування музеїв і виставок; виконання
науково-дослідних робіт та інших видів замовлень; реалізацію
сувенірної продукції, предметів народних художніх промислів,
видавничу діяльність, надання в оренду приміщень, споруд,
обладнання; кіно- і фотозйомки; гранти, благодійні внески,
добровільні пожертвування та ін.). Все гострішою є необхідність
появи менеджерів, маркетологів, фахівців з реклами та PR у штаті
музейних працівників, як це вже має місце у провідних музеях
України. Тому розвиток співробітництва між музеями і туризмом –
це курс стратегічний. Інтенсивність взаємодії музеїв і туризму
зростатиме.
Зокрема, сприятливі перспективи пов’язані з посиленням
суспільної уваги до збереження та популяризації нематеріальної
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культурної спадщини, зростанням популярності культурнопізнавального та подієвого туризму в Україні. Конвенція про охорону
нематеріальної культурної спадщини, прийнята 17 жовтня 2003 р. на
Генеральній конференції Організації Об’єднаних Націй з питань
освіти, науки і культури (UNESCO) у м. Парижі, визначає у ст. 2
сутність терміна “нематеріальна культурна спадщина”: “…звичаї,
форми показу та вираження, знання та навички, а також пов’язані з
ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які
визнані спільнотами, групами й у деяких випадках окремими
особами як частина їхньої культурної спадщини. Ця нематеріальна
культурна спадщина, що передається від покоління до покоління,
постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього
оточення, їхньої взаємодії з природою та їхньої історії і формує у них
почуття самобутності й наступності…” [13]. Вона проявляється в:
усних традиціях та формах вираження, зокрема в мові як носії
нематеріальної культурної спадщини; виконавському мистецтві;
звичаях, обрядах, святкуваннях; знаннях та практиці, що стосуються
природи та всесвіту; традиційних ремеслах.
Україна приєдналася до Конвенції про охорону нематеріальної
культурної спадщини 6 березня 2008 року. Тим самим держава
взяла на себе зобов’язання забезпечити охорону нематеріальної
культурної спадщини, ідентифікувати й визначати різні її елементи
на власній території. Наказом Міністерства культури України від
27.07.2015 № 548 Український центр культурних досліджень було
визначено уповноваженою установою для науково-методичного
забезпечення реалізації Конвенції. Центром підготовлено
методичну розробку “Нематеріальна культурна спадщина України”,
що дозволило унормувати велику і тривалу роботу зі складання
місцевих/регіональних
переліків
елементів
нематеріальної
культурної спадщини. Актуальний Національний перелік України
містить сім елементів нематеріальної культурної спадщини:
“Опішнянська кераміка”, “Косівська мальована кераміка”,
“Кролевецькі ткані рушники”, “Петриківський розпис – українське
декоративно-орнаментальне малярство ХІХ-ХХІ ст.ст.”, “Козацькі
пісні Дніпропетровщини”, “Пісенна традиція села Лука” КиєвоСвятошинського району Київської області, “Технологія виконання
вишивки “білим по білому” Решетилівського району Полтавської
області.
У музейних зібраннях зберігається чимало предметів і колекцій,
що прямо пов’язані зі збереженням та охороною нематеріальної
культурної спадщини. На перший погляд може здатися, що це
помилкова теза (адже спадщина нематеріальна). Проте необхідно
зберегти для нащадків автентичні інструменти різьбярів по дереву
357

та зразки художнього різьблення, розмаїття колоритів та орнаментів
писанок, оригінальність зразків народного одягу та кращі витвори
інших видів народного мистецтва майстрів із різних регіонів
України. Все це є матеріальним свідченням існування традиційних
знань і навичок, технологічних прийомів і художніх засобів, що
передаються від одного покоління до іншого.
Музеї мають у своєму розпорядженні не тільки приміщення,
предмети та колекції, але й значну територію. Для музеїв України,
що є юридичними особами, відведено територію загальною площею
8306,9 га. За функціональним призначенням вона поділяється на
заповідну, експозиційну, наукову, рекреаційну та господарську.
Площа рекреаційної території, що використовується для відпочинку
відвідувачів музею та їх обслуговування (зокрема, розташування
музейних крамниць, буфетів, кафе, інших пунктів громадського
харчування, проведення мистецьких, культурно-освітніх заходів,
гостьових місць для паркування автомобілів), становить 1091,8 га
або 13,1 % всієї музейної території [9].
Існують певні особливості реалізації функцій збереження та
популяризації нематеріальної культурної спадщини в залежності від
профілю музеїв. Виконання таких функцій органічно закладено у
саму природу історичних (загальноісторичних, етнографічних,
історії релігії, історико-побутових) та комплексних (краєзнавчих)
музеїв. Активну і послідовну роботу у цьому напрямку проводять
Національний музей народної архітектури та побуту “Пирогів” (м.
Київ), Музей народної архітектури та побуту Середньої
Наддніпрянщини (м. Переяслав-Хмельницький, Київська область),
Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття
імені Йосафата Кобринського (м. Коломия, Івано-Франківська
область), Музей народної архітектури та побуту “Шевченківський
гай” (м. Львів), Закарпатський музей народної архітектури та
побуту (м. Ужгород), Музей народної архітектури та побуту
Прикарпаття (с. Крилос, Івано-Франківська область) та ін.
Музеї просто неба дозволяють організовувати масові
фольклорно-етнографічні та культурно-історичні свята, тематичні
фестивалі, виставкові проекти, театралізовані екскурсії, концертні
програми фольклорних колективів на фоні унікальних
музеєфікованих об’єктів у гармонії з типовими ландшафтами різних
історико-географічних регіонів України. Можливість прямого
контакту з носіями народних традицій суттєво посилює емоційний
вплив заходу на відвідувачів, останні нерідко самі стають
учасниками дійства. На офіційних туристичних сайтах регіонів
України розміщують календарі туристичних подій на рік, все
більше туроператорських компаній та екскурсійних бюро
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враховують популярні заходи у своїй роботі. Прикладами можуть
слугувати: Міжнародний фольклорний фестиваль “Буковинські
зустрічі” на базі Чернівецького обласного державного музею
народної архітектури та побуту (м. Чернівці); Міжнародний
літературно-художній фестиваль “Кролевецькі рушники” на базі
Музею кролевецького ткацтва (м. Кролевець, Сумська область);
Всеукраїнський історико-культурологічний фестиваль “Мамай-fest”
на базі Музею історії міста м. Кам’янське (Дніпропетровська
область); “Тиждень національного гончарного здвиження в
Опішному” на базі Національного музею-заповідника українського
гончарства (Полтавська область); Всеукраїнський фестиваль
майстрів народної творчості “Переяславський ярмарок” на базі
Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини
(Київська область).
Ефективності взаємодії між музеями і суб’єктами туристичної
діяльності сприяє розвиток сучасних інформаційних технологій.
Google Україна разом із Міністерством культури України створили
2017 року спеціальний сайт “Музеї України просто неба”, де можна
здійснити 3D-тури сімома відомими музеями з різних регіонів
України. Запущено мобільний додаток “Турист України”,
розроблений у співпраці між Міністерством економічного розвитку
і торгівлі України, компанією VISA, ПАТ КБ “Приватбанк” та
Асоціацією “Національна Туристична Організація України”.
Додаток дозволяє стисло та оперативно інформувати користувачів
про туристичні та рекреаційні ресурси регіонів країни, отримувати
бонуси та знижки при відвідуванні внесених до бази об’єктів
(музеїв, галерей, пам’яток архітектури, готелів тощо). Це корисний
інструмент для туристів-індивідуалів, які самостійно планують
маршрути подорожей.
Висновки. Зростання ролі музеїв у туристичній діяльності є
об’єктивною тенденцією сучасності. Про це свідчить європейський
досвід, цього вимагають реальні потреби українських музеїв,
українського туризму і ширше – інтереси всього українського
суспільства. Необхідно заохочувати розвиток кооперації між
музеями, екскурсійними бюро, туристичними і транспортними
компаніями, готелями, об’єктами ресторанного господарства на всіх
рівнях:
у
межах
міст,
регіонів,
міжрегіональному
і
транскордонному. Це актуальний напрям роботи для місцевих та
центральних органів виконавчої влади, в першу чергу Міністерства
культури України і Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України. Інструментом для конструктивного діалогу може
слугувати створена Кабінетом Міністрів України Координаційна
рада з питань туристичної діяльності.
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3.10. Вітамінні напої на підприємствах туристичної галузі
Турчиняк М. К., Полотай Б. Я.
Розглянуто використання соків як біологічно активних речовин,
здатних мобілізувати захисні сили організму на підприємствах
туристичної галузі. Доведено, що джерелом вітамінів, крім
фруктів, овочів, є нетрадиційна дикоросла фруктово-ягідна
сировина. На її основі створені соки, збагачені натуральними
інгредієнтами, які можуть корегувати дефіцит мікронутрієнтів,
підвищувати антиоксидантний статус і сприяти нормалізації
роботи усіх органів і систем організму людини.
Проблема збереження здоров’я і збільшення довготривалості
життя людини є і буде залишатись однією з найважливіших і
актуальних проблем сучасного суспільства. Як показують
статистичні і клінічні дослідження, кількість життєво важливих
макро- і мікроелементів, вітамінів і інших фізіологічно активних
речовин часто є недостатньою для організму людини, в той час, як
за вмістом білків, жирів і вуглеводів раціон людини є
збалансованим. Ось чому гіповітамінози сьогодні стали
супутниками багатьох людей.
У туристичній галузі важливим елементом є харчування. До
організму людини вітаміни та мінеральні речовини надходять з
продуктами харчування та водою. Соки та напої – важливий
продукт харчування, оскільки наряду зі свіжими фруктами та
овочами забезпечують організм людини набором більшості
фізіологічно активних речовин, що необхідні для нормальної
життєдіяльності людини [1].
Соки нарівні зі свіжими фруктами та овочами містять
фізіологічно активні речовини – вітаміни, макро- та мікроелементи,
поліфеноли, та багато інших, що необхідні для нормальної
життєдіяльності людини. Біологічні властивості їх такі, що вони не
тільки самі по собі є харчовими продуктами, які легко засвоюються,
але й сприяють при їх споживанні більш повній засвоюваності
таких основних харчових речовин, як жири, білки, цукри, які
містяться в інших харчових продуктах.
З фізіологічної точки зору фруктові й овочеві соки можуть бути
віднесені до групи поживних напоїв. Вони є добрим джерелом
рідини. Соки з м’якоттю містять більшість поживних речовин, що
входять до складу вихідної сировини.
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Фізіологічні особливості вітамінних напоїв на підприємствах
туристичної галузі
У соках містяться майже всі речовини, характерні для свіжих
фруктів та овочів. Купажовані соки отримують додаванням до
основного соку до 35 % соку інших видів плодів і ягід. Споживання
соків постійно збільшується. Це пояснюється як їх високою
харчовою цінністю, так і рентабельністю їх виробництва [1].
Вітамінам належить також винятково важлива роль у підтримці
стійкості організму до різних інфекцій, радіоактивного
випромінювання й інших несприятливих зовнішніх факторів [2].
Потреба людини у вітамінах та мінералах залежить від її віку, стану
здоров’я, характеру діяльності, пори року (табл. 3.10.1).
Таблиця 3.10.1
Добові норми споживання вітамінів та мінералів [2]
Вітаміни
А (β-каротин)
С
D
Е
К
В1 (тіамін)
В2 (рібофлавін)
В3 (ніацин)
В5
(пантотенова
кислота)
В6
(піридоксин)
В9 (фолієва
кислота)
В12 (кобаламін)
біотин

Добова норма
споживання
15 мг
60 мг
5,0 мкг
20 мг
80 мкг
1,5 мг
1,7 мг
20 мг

Кальцій
Хлор
Хром
Мідь
Йод
Залізо
Магній
Марганець

Добова норма
споживання
1000 мг
3400 мг
120 мкг
2 мг
150 мкг
18 мг
400 мг
2 мг

10 мг

Молібден

75 мкг

2 мг

Фосфор

1000 мг

0,4 мг

Калій

3500 мг

6 мкг
0,3 мг

Селен
Цинк

70 мкг
15 мг

Мінерали

Подібно до вітамінів мінеральні речовини функціонують як
коензими, беруть участь у процесах формування енергії росту і
відновлення організму. Усі ферментативні процеси в організмі
проходять за участю мінералів, тому вони необхідні для утилізації
вітамінів та інших поживних речовин [2].
Таким чином, забезпечення повноцінності раціону харчування
за вмістом фізіологічно активних речовин дозволяє підвищити
загальну стійкість організму до дії шкідливих хімічних, фізичних і
біологічних чинників зовнішнього середовища.
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В останні роки вчені активно аналізували дані різних медичних
досліджень для того, щоб скласти повну картину цілющого впливу
соків та напоїв на організм людини. У першу чергу вчених цікавило
питання, яку роль відіграють рідкі вітамінні продукти у запобіганні
захворювань аліментарного характеру, що є найбільш поширеними
у сучасній цивілізації – атеросклерозу і раку. Соки, соковмісні
напої, безалкогольні газовані напої з натуральної сировини
очищують організм від продуктів розпаду – токсинів, забезпечують
всі клітини поживними елементами в такому вигляді, в якому вони
найкраще засвоюються.
Одним з ефективних методів вилучення соку з різних плодів і
ягід на сьогоднішній день є дифузія, яка полягає в протитоковому
видаленні фруктової мезги водою. Це дозволяє збільшити вихід
сокової продукції. Однак такий спосіб соковидалення вимагає
установки додаткового обладнання для дифузії, а якісні показники
соків зменшуються через розведення їх водою, що приводить до
зниження вмісту сухих речовин на 0,7-2 %, і поступаються сокам,
отриманим методом пресування. В європейських країнах
найбільшого поширення набули способи добування соку з плодовоягідної сировини з застосуванням ферментних препаратів різної дії
[4; 5].
За своєю хімічною природою пектини відносяться до вуглеводів,
і, оскільки вони є кислими, полісахаридам клітинної стінки рослин
для їх вилучення і деградації потрібне застосування або різних
кислот, або комплексних апаратурних і біологічних методів.
Молекули пектину мають ланцюгову будову. Гомогалактуринове
ядро складається з багатьох залишків D-галактуронової кислоти,
з’єднаних між собою 1,4-α-глюкозидним зв’язком. Відповідно до
сучасної номенклатури в пектинових речовинах розрізняють
протопектин, пектин, пектинові кислоту і пектинати, пектову кислоту
і пектати. Цілеспрямоване застосування пектолітичних ферментних
препаратів призводить до розриву довгої молекули пектину, що
збільшує вихід соку і швидкість фільтрації [4].
При ферментації сировини для досягнення необхідного ефекту
в першу чергу необхідний гідроліз прямолінійних ділянок молекули
пектину. З цією метою слід вибирати препарати з високою
пектинметилестеразною і пектинліазною активністю. Це означає,
що ферментні препарати, які застосовуються для освітлення соку,
придатні і для обробки мезги.
Ферменти
володіють
біокаталітичними
властивостями,
високомолекулярні, прості або складні білки, які синтезуються
всіма організмами. Вони беруть активну участь у реакціях обміну
речовин в клітинах живих організмів. Фрукти містять велику
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кількість природних ферментів, однак їх активності недостатньо
для протікання ряду необхідних біохімічних реакцій протягом
короткого часу інкубування [5].
Для обробки мезги у соковому виробництві в даний час
використовуються різні ферментні препарати пектолітичної дії, які
не тільки збільшують вихід сокової продукції, але і сприяють
оптимізації екстрагування барвних речовин сировини. Крім того, у
виробництві соків застосовують також амілолітичні ферменти, що
сприяють розщепленню крохмалю сировини на цукор, покращуючи
тим самим зовнішній вигляд соку і підвищуючи його стійкість при
зберіганні.
З метою підвищення виходу соку необхідно найбільш повно
екстрагувати сухі речовини з сировини, що переробляється, і
знизити кількість відходів сокового виробництва, а саме: мезги. З
цією метою розроблені і використовуються ферментні препарати.
Зазвичай це препарати комплексної дії, що розрізняються
кількісним співвідношенням різних груп ферментів. Ферменти
дозволяють прискорити процес витікання соку, повніше
екстрагувати розчинні сухі речовини і прискорити процес
фільтрації. Перед вибором ферментного препарату для гідролізу
пектинів в обраній сировині необхідно провести дослідження виділити і встановити фізико-хімічні та структурні особливості
пектинових полісахаридів сировини. Однак це дуже затратно,
оскільки потрібні дороге обладнання, реактиви і час для
досліджень. У зв’язку з цим виробники працюють з ферментними
препаратами на підставі загальних рекомендацій постачальників
ферментів, які підходять для будь-якої плодово-ягідної сировини.
Ферменти пектолітичної дії можуть застосовуватися на різних
стадіях технологічного процесу і при різних температурних
режимах. Для збільшення виходу сокової продукції і підвищення
конкурентоспроможності виробництва необхідно застосовувати
технології глибшої переробки сировини для зниження
безповоротних втрат.
Для інтенсифікації соковідділення з мезги можна застосовувати
різні процеси: дифузію і ферментацію. Процес дифузії мезги більш
трудомісткий, ніж процес ферментації, тому ферментативний
гідроліз мезги знайшов більш широке поширення. Пектолітичні
ферментні препарати збільшують кількість одержуваного соку і
зменшують тривалість процесу його виробництва. Досліджуваний
ферментний препарат Pectinex BE XXL виявився ефективним при
обробці яблучної і виноградної мезги. Скорочення тривалості
фільтрації має місце при обробці як яблучної, так і виноградної
сировини, але ефективніше для винограду.
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Особливості дослідження дикорослої сировини
Проблема дефіциту біологічно активних речовин у харчових
продуктах масового споживання набуває все більшої гостроти.
Здоров’я населення погіршується, народжуваність падає, і це
пов’язано не тільки з економічними умовами, але й неправильним
харчуванням основної маси населення.
На заваді широкому використанню дикорослої сировини у
виробництві - певні технологічні труднощі: слабка реклама,
необізнаність широких верств населення з перевагами таких
продуктів, і всі вони мають незбалансований смак і слабкий аромат.
Сировиною для отримання рослинних біологічно активних
речовин, поряд із традиційними овочами та фруктами, є
нетрадиційні дикорослі ягоди. Вони – невичерпне джерело білків,
органічних кислот, харчових волокон, вітамінів, антиоксидантів,
мікроелементів тощо. Вони також є унікальними постачальниками:
дефіцитних поліфенольних сполук, котрі володіють гіпотензивною
та судинозміцнюючою дією; пектинових речовин, які мають
радіопротекторні властивості та здатні виводити з організму
людини солі важких металів. Це дає підстави використовувати
дикорослі плоди та ягоди для виробництва продуктів харчування з
підвищеним вмістом БАР.
Метою нашого дослідження було використання дикорослої
сировини для розширення асортименту соків у закладах
ресторанного господарства. Предметом досліджень була дикоросла
сировина: гарбуз, чорноплідна горобина, барбарис, журавлина.
Дослідження місцевої дикорослої сировини показали, що вона
має не тільки значну поживну цінність, але і високий вміст
біологічно активних речовин (табл. 3.10.2).
Для виробництва соків плоди та ягоди повинні бути
достиглими. Недостиглі дають сік з недостатньою кількістю цукру,
ароматичних речовин і вітамінів, і, навпаки, у| перезрілих
відбувається розпад цукру, кислот, втрата вітамінів. У перестиглих
плодів можливе нагромадження метилового спирту при гідролізі
пектину. Одержання соку з перестиглої сировини ускладнюється
тим, що фільтрувальні матеріали забиваються м’якоттю через
недостатньо щільну консистенцію. Сік погано фільтрується, важко
освітлюється і тому залишається мутним.
Для того, щоб зберегти вітаміни і цукор у фруктах і ягодах,
рекомендується готувати сік не пізніше ніж через 1-2 години після
їх збирання. Але коли це неможливо, то зібрану і відсортовану
сировину зберігають (не піддаючи миттю) в холодному приміщенні
або в холодильнику, ягоди можна зберігати близько 5 діб, фрукти –
дещо довше.
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Таблиця 3.10.2
Вміст вітамінів, макро- і мікроелементів у 100 г сировини
Сировина
Показники
β-каротин, мг
Вітамін В1, мг
Вітамін В2, мг
Вітамін В6, мг
Вітамін В9, мкг
Вітамін С, мг
Вітамін Е, мг
Вітамін Н, мкг
Вітамін РР, мг
Залізо, мг
Калій, мг
Кальцій, мг
Магній, мг
Натрій, мг
Сірка, мг
Фосфор, мг
Хлор, мг
Йод, мкг
Марганець, мкг
Мідь, мкг
Молібден, мкг
Цинк, мкг
Кобальт, мкг
Фтор, мкг
Хром, мкг
Вітамін К, мкг

Гарбуз

Журавлина

Барбарис

1,5
0,05
0,06
0,01
14,0
10,0
0,6
0,3
0,5
0,4
204,0
25,0
14,0
26,0
18,0
25,0
2,0
1,0
47,0
110,0
6,0
240,0
1
8
4
2,2

9,0
0,06
0,07
0,1
9,0
5,0 мг
0,6
0,06
1,0
0,7
200,0
27,0
38,0
21,0
6,0
55,0
63,0
5,0
200,0
80,0
20,0
400,0
2
55
3
13,2

0,010
0,02
0,04
0,07
13,0
10,0
0,1
0,2
1,4
288,0
37,0
22,0
46,0
7,0
43,0
43,0
7,0
660,0
140,0
10,0
425,0
2
20
20
-

Чорноплідна
горобина
1,2
0,01
0,02
0,06
1,7
15
1,5
0,6
1,1
158
28
14
4
55
3,66
0,81
0,32
-

Чим вищий вміст ароматичних і барвних речовин у сировині,
тим якісніша готова продукція. Істотне значення має масова частка
цукрів та кислот, які визначають смак соків. Для переробки на сік
можна використовувати фрукти та ягоди з пошкодженням шкірочки
(плями парші, опіки). Не допускається використання загнилої
сировини. Вміст вітамінів та мінеральних речовин у досліджуваній
нами сировині наведено у табл. 3.10.2.
Для приготування соків не дуже широко використовується
гарбуз. Якість гарбузового соку залежить від господарськоботанічних сортів, умов вирощування, строків збирання, періоду й
умов зберігання та транспортування. Було доведено, що гарбузовий
сік позитивним чином позначається на травленні. Дієтологи радять
включати в свій раціон цей дієтичний овоч при схудненні. У соку
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гарбуза знаходиться багато клітковини, що необхідна тим, хто
страждає ожирінням.
Гарбуз
корисний
для
гіпертоніків.
Завдяки
своїм
антиоксидантним властивостям гарбуз виводить шлаки, токсини і
надлишки холестерину з організму, містить пектинові волокна.
Регулярне вживання м’якоті або гарбузового соку допоможе
знизити, а з часом і нормалізувати кров’яний тиск. Добре зміцнює
стінки судин, а також нормалізує водно-сольовий баланс людини.
Пригнічує ріст туберкульозної палички.
Гарбузовий сік покращує обмін речовин в організмі і сприяє
згортанню крові, володіє хорошим сечогінним ефектом. У ньому
міститься багато води (90 %) і солей калію, що, в свою чергу,
допомагає поступовому розчиненню каменів у нирках і сечовому
міхурі. Для лікування запалення сечового міхура, при нирковій
недостатності, геморої вживати гарбуз треба в сирому вигляді.
Завдяки своїм властивостям також добре зміцнює нервову систему і
допомагає при безсонні. Захищає і зміцнює імунітет. Завдяки вмісту
вітаміну С гарбуз здатний протистояти вірусним захворюванням
цілий рік. Корисний гарбуз в онкології. Завдяки гарбузу у людини
покращується регенерація тканин. Швидше оновлюються клітини.
Зміцнюються кістки, підвищується продуктивність, поліпшується
сон.
Хімічний склад журавлини не постійний. Він істотно залежить
від часу збору ягід, вмісту в них цукру і кислот. Журавлина
осіннього збору містить 3,8 % цукру, 3,1 % кислот, а журавлина
весняного збору – 4,1 % цукру і 2,7 % кислот. Основною кислотою є
лимонна, на частку якої припадає 50 % від усіх кислот, також наявні
хінна і бензойна кислоти. Висока кислотність сприяє доброму
зберіганню журавлини в свіжому і замороженому вигляді.
Журавлина осіннього збору містить 15 мг вітаміну С, який при
зберіганні частково втрачається. Пектинові речовини (до 1,3 % в
соку) мають гарну желюючу властивість.
Журавлиний сік використовують при лікуванні інфекційних
захворювань сечовивідних шляхів і як засіб для попередження
утворення каменів у нирках. При запальних захворюваннях лікарі
рекомендують разом з антибіотиками вживати журавлинний сік,
оскільки він підвищує їх активність. У народній медицині ягоди і
журавлиний сік застосовують при підвищеному артеріальному
тиску, простудних, ревматичних захворюваннях, запаленні сечових
шляхів.
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В соку барбарису міститься багато таких вітамінів, як А, С і
бета-каротин – 2,3 мг, 500 мг або 140 мг відповідно. Тобто ягоди
барбарису – це природна аскорбінова кислота. Крім цих вітамінів, у
плодах барбарису є чимало алкалоїдів (більше десяти), дубильні
речовини, органічні кислоти. Також у складі рослини є пектини,
цукри, вітаміни Е і К, залізо, марганець, мідь, фосфор, хром. Ягоди
барбарису низькокалорійні і містять всього 26-30 калорій на 100
грамів.
Сік барбарису є ефективним у профілактиці простудних
захворювань. Він підвищує імунітет, допомагає при застуді, грипі,
бронхіті, знімає частину симптомів, скорочує тривалість хвороби.
Це корисно вживати як перед сезоном простуд – у кінці літа – на
початку осені, так і протягом всієї зими.
Сік барбарису можна застосовувати, щоб викликати апетит у
дітей, людей, які відновлюються після важкої хвороби, хворих на
анорексію. Також сік барбарису ефективний у боротьбі з
підвищеним артеріальним тиском. Гіпертонікам варто звернути
увагу на цю рослину і ввести її в свій раціон, тоді напади будуть
відбуватися набагато рідше або зовсім зникнуть.
Чорноплідна горобина – справжнє джерело корисних речовин.
Вона містить багатий комплекс вітамінів (P, C, E, K, B1, B2, B6, βкаротину), макро- і мікроелементів (бор, залізо, марганець, мідь,
молібден, фтор), цукрів (глюкоза, сахароза, фруктоза), пектинових і
дубильних речовин.
Лікувальні властивості чорноплідної горобини сприяють
зміцненню стінок кровоносних судин, покращуючи їх пружність та
еластичність. Плоди чорноплідної горобини стимулюють
відведення жовчі, секрецію шлункового соку та активність
шлункових ферментів. Регулярне споживання цієї ягоди підвищує
імунітет і позитивно впливає на роботу ендокринної системи.
Сировиною для виготовлення соків на підприємствах
ресторанного господарства нами було обрано гарбуз, журавлину,
барбарис та чорноплідну горобину, основні показники хімічного
складу яких наведено в табл. 3.10.2.
З наведених даних видно, що обрана для досліджень сировина
багата на вітаміни, мінерали та біофлавоноїди, необхідні для
нормальної життєдіяльності організму людини.
Методом лінійного програмування було проведено оптимізацію
компонентного складу соків. При цьому було враховано вихід соку
з 1 кг сировини (гарбуз – 500 см3; журавлина – 400 см3; барбарис –
250 см3; чорноплідна горобина – 650 см3). У результаті одержано
оптимальну рецептуру соку, який повністю відповідає основним
нормам споживання вітамінів та макро- і мікроелементів. Такий
368

напій являє собою купажований сік з гарбуза, журавлини,
барбарису та чорноплідної горобини у співвідношенні, наведеному
у табл. 3.10.3.
Таблиця 3.10.3
Норми витрат сировини на виробництво 1 тонни купажованих
соків, кг
Сік
Назва сировини
Сік гарбузовий
Сік журавлиний
Глюкозно-фруктозний сироп
Сік чорноплідної горобини
Сік барбарисовий
Разом

Гарбузовожуравлиний
1160
174
120
1454

Гарбузовобарбарисовий
950
80
85
180
1295

З таблиці видно, що у склянці запропонованого нами купажу
переважатиме гарбузовий сік, оскільки внесення більшої кількості
журавлиного і барбарисового соку впливає на смак готового
купажу. Експериментально було доведено, що саме така пропорція
використання є оптимальною щодо органолептичних показників.
Необхідно також відмітити, що за допомогою купажування
свіжовіджатих соків вдалося збалансувати купажований сік за
вмістом основних біофлавоноїдів. За рахунок додавання
журавлиного соку напій насичується бетаніном, стабілізувати який
можна за допомогою додавання соку з чорноплідної горобини,
багатого на антоціани, лейкоантоціани та інші фенольні сполуки.
Додавання соку з барбарису збагачує напій вітамінами. Тобто
показано можливість створення соків, збалансованих за такими
фізіологічно активними компонентами, як вітаміни, мінерали,
біофлавоноїди.
Враховуючи вищевказане, нами були розраховані витрати
сировини для виготовлення купажованих соків на основі
гарбузового соку (табл. 3.10.3).
Метод лінійного програмування дозволив одержати рецептуру
купажованого напою з чотирьох свіжовичавлених соків
(гарбузового, журавлиного, барбарисового та соку з чорноплідної
горобини), що дає можливість поєднати різні компоненти з метою
забезпеченості організму людини більшою кількістю вітамінів,
мінералів, біофлавоноїдів. Отриманий купаж наповнює організм
людини життєво важливими елементами, має приємний смак, колір
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та аромат і може бути рекомендований у закладах ресторанного
бізнесу.
У виготовлених зразках нових видів соків були визначені
органолептичні (зовнішній вигляд, колір, смак і запах) і фізикохімічні показники (масова частка сухих речовин, кислотність).
Органолептичні та фізико-хімічні показники нових видів соків
подано у табл. 3.10.4.
Таблиця 3.10.4
Органолептичні та фізико-хімічні показники якості нових видів
соків
Показники
Зовнішній
вигляд
Колір
Смак і запах
Масова частка
сухих речовин,
%
Масова частка
титрованих
кислот, %

Гарбузово-журавлиний

Сік
Гарбузово-барбарисовий

Прозора рідина без осаду і сторонніх включень
Світло-оранжевий з
Червоний із бордовим
червоним відтінком
відтінком
Приємний, характерний для доданого соку з
відчутним ароматом, без стороннього присмаку і
запаху
11,3

12,1

0,7

0,8

Для визначення дегустаційних характеристик запропонованих
видів соків проведена оцінка їх якості за 5-баловою шкалою: 5 балів
– відмінна якість, 4 бали – добра, 3 – задовільна, 2 – незадовільна, 1
бал – погана якість.
Під час дегустації визначали наступні показники: зовнішній
вигляд і консистенція, колір, смак, запах і гармонійність. Для
кожного з показників визначені коефіцієнти значимості (із загальної
суми 2): зовнішній вигляд і консистенція – 0,2; колір – 0,4; смак –
0,7; запах – 0,5; гармонійність – 0,2.
Відмінною вважалася якість продукції, що отримала загальну
оцінку 10-9 балів, доброю – від 8 до 7 балів, незадовільною – менше
7 балів.
Результати дегустаційної оцінки якості нових видів соків,
виготовлених на основі гарбузового соку з використанням
дикорослої сировини, наведені у табл. 3.10.5.
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Таблиця 3.10.5
Результати органолептичного визначення якості купажованих
соків
№
з/п

Показники

Коефіцієнт
значущості
показника

Зовнішній вигляд
0,2
і консистенція
2
Колір
0,4
3
Запах
0,5
4
Смак
0,7
5
Гармонійність
0,2
Загальна оцінка якості з врахуванням
коефіцієнта значущості показників
1

Оцінка, бали
ГарбузовоГарбузовожуравлиний
барбарисовий
4,9/0,98

4,8/0,96

4,8/1,92
4,9/2,45
5,0/3,5
5,0/1,0
9,85
відмінна

5,0/2,0
4,7/2,35
4,9/3,43
5,0/1,0
9,74
відмінна

Якість
зразків
запропонованих
купажованих
соків,
виготовлених на основі гарбузового соку, за результатами
дегустаційної оцінки визначена як відмінна. Одностайно
дегустатори оцінили балами гармонійність нових видів
купажованих соків.
Виготовлені зразки купажованих соків за фізико-хімічними
показниками відповідають вимогам стандартів. Вони є джерелом
природних цукрів, біологічно активних речовин, органічних кислот.
Наявність у соках високого вмісту природних фенольних речовин
не тільки підвищує їх біологічну цінність, але і надає привабливий
колір сокам без використання штучних барвників.
Висновки. Отже, соки – це цінний вітамінний продукт
харчування у туристичній галузі. Рівень споживання соків у
розвинених країнах Європи та США перевищує рівень споживання
соків в Україні в 2,0-2,5 рази. Зокрема, середньостатистичний
громадянин Німеччини споживає до 44,5 дм3 соку на рік, США 30
дм3/рік. В Україні ж рівень споживання соків наразі становить
близько 18 дм3/рік на одну особу, що свідчить про існування на
ринку суттєвого потенціалу зростання.
Використання традиційних видів сировини у консервній
промисловості практично вичерпало свої можливості. Виробникам
важко представити дійсно інноваційний натуральний продукт, без
широкого використання штучних барвників або ароматизаторів,
тому доцільно використовувати у соковому виробництві
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нетрадиційну сировину, а саме: дикорослу. Серед її переваг є
поширеність, відносно невисока вартість, багатий хімічний склад,
висока біологічна цінність. Використання дикорослої сировини
дозволить також створити нові види вітамінних напоїв з
винятковою біологічною цінністю.
Беручи до уваги результати органолептичних і фізико-хімічних
досліджень, виготовлені купажовані соки гарбузово-журавлиний і
гарбузово-барбарисовий
характеризуються
високими
органолептичними показниками якості, харчовою та біологічною
цінністю, що підтверджує доцільність використання під час їх
виробництва дикорослої фруктово-ягідної сировини. Виготовлені
соки можна рекомендувати у закладах туристичної галузі. Вони
добре втамовують спрагу, містять вітаміни, мінеральні речовини та
володіють підвищеною біологічною цінністю.
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