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У збірнику матеріалів конференції висвітлюються питання сучасного стану, проблем 

та перспектив розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу регіонів України, які 
розглянуто на ІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції в м. Луцьку 
15−16 травня 2018 р. Розглядаються теоретико-методичні проблеми розвитку туризму й 
рекреації, розкриваються геопросторові, соціально-економічні аспекти туризму, проблеми 
розвитку готельного та ресторанного господарства, висвітлюються питання розвитку 
туристичного краєзнавства в Україні, теорії та практики фізичної реабілітації в оздоровчому 
туризмі, методики підготовки фахівців для сфери туризму у вищій школі, особливостей 
розвитку туризму в країнах і регіонах світу.  

Збірник розрахований на широке коло фахівців у сфері туризму, спеціалістів, що 
працюють в органах державної влади й управління, географів, економістів, екологів, 
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ  
ТУРИЗМУ Й РЕКРЕАЦІЇ 

 
 

УДК 379.8511   
 

О. В. Браславська – доктор педагогічних 
наук, професор, завідувач кафедри 
географії та методики її навчання 
Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини 

 
ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ГЕОГРАФІЇ 

                                                                                   

 Роботу виконано на кафедрі географії та 
методики її навчання Уманського державного 
педагогічного університету 
імені Павла Тичини 

 
Охарактеризовано сучасні погляди на основні завдання рекреаційної географії. 

Названо видатні постаті у розробці методологічної основи рекреаційної географії. 
Висвітлено напрями досліджень рекреаційного змісту.  

Ключові слова: рекреаційна географія, завдання досліджень, видатні постаті. 
 
Braslavskaya O. V. The Main Tasks of Recreational Geography. The modern views on 

the main tasks of recreational geography are described. Named famous people in the 
development of the methodological basis of recreational geography. Areas of study of 
recreational content are covered. 

Key words: recreational geography, research tasks, famous people. 

 
Проблема розвитку рекреаційної географії, туризму, використання 

рекреаційних ресурсів є предметом досліджень вітчизняних і зарубіжних науковців. 
Зокрема, – це В. Величко [1], В. Киф’як [2], О. Любіцева [3], П. Масляк [4], 
Д. Ніколаєнко [5], М. Поколодна [6], Н. Скрипник і А. Сердюк [7], В. Федорченко [8], 
Н. Фоменко [9], Л. Чернюх [10], Б. Стік [11], Д. Вестерн [12] та інші. Важливо у даний 
перелік вписати метрів рекреаційного вивчення територій: М. Мироненко і 
І. Твердохлєбов, В. Преображенський, В. Павлов і Л. Черчик, І. Яковенко, 
О. Любіцева, М. Паламарчук і О. Паламарчук, Н. Сажнєва, О. Топчієв та інші.  

Рекреаційну географію визначають як соціальну науку, що належить до галузі 
суспільних, спеціальних географічних наук. За твердженням П. Масляка, 
«рекреаційна географія – комплексна географічна наука і навчальна дисципліна, яка 
вивчає територіальну організацію (ТО) рекреаційного господарства» [4, с. 6]. 
О. Любіцева рекреаційну географію визначає як «галузь географічних знань, яка, 
спираючись на рекреаційну функцію як необхідну складову суспільного відтворення, 
займається розробкою теоретико-методичних засад територіальної організації 
відпочинку та оздоровлення» [3, с. 42]. Разом з тим, до завдань, які вирішує 
рекреаційна географія, відноситься виявлення закономірностей формування, 
динаміки, розвитку, різноманітності й розповсюдження територіально-рекреаційних 
систем; їх морфологічної структури; територіальної диференціації й інтеграції; 
внутрішнього взаємозв’язку; зв’язки з іншими географічними системами. Саме тому, 
визначено й такі важливі завдання рекреаційної географії як проектування нових 
територіальних рекреаційних систем з заданими характеристиками; визначення 
рекреаційних потреб населення конкретної території; прогнози функціонування 
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створених систем; забезпечення суспільної практики інформацією про регіональні 
особливості територіальних рекреаційних систем. 

Отже, основою функціонування рекреаційної географії є розкриття нею 
сутності природних і соціально-економічних формувань, законів їх розвитку, 
правильне діалектичне розуміння взаємодії суспільства і природи в процесі 
суспільного відтворення, наукове пізнання зв’язків і взаємозв’язків між різними 
суспільними і природними явищами, з якими стикаються при географічному 
вивченні складного рекреаційного процесу і його соціально-географічних утворень. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

 Роботу виконано на кафедрі туризму  
ЛІРоЛ Університету «Україна» 

 
Розглянуто розвиток сільського туризму на сучасному етапі. Визначено суть поняття 

«сільський туризм». Названо форми сільського зеленого туризму. Розглянуто роль 
сільського туризму в економічному розвитку сільських територій.  

Olkhova-Marchuk N. V. Development of Rural Green Tourism at the Present Stage. 
Development of rural tourism at the present stage is considered. The essence of the concept of 
«rural tourism» is defined. The forms of rural green tourism are named. The role of rural tourism 
in the economic development of rural areas is considered. 

 
Постановка проблеми. З початку XXI ст. сільський зелений туризм, за 

визнанням експертів Всесвітньої туристичної організації (ЮНВТО), є одним із 
секторів туристичної індустрії, що динамічно зростають. Проте, зелений сільський 
туризм в Європі з'явився набагато раніше, ніж в Україні. Для України ж цей вид 
відпочинку ще зовсім новий і для багатьох незвичний, хоча це зовсім не заважає 
йому динамічно розвиватися. У широкому сенсі, поняття «зелений сільський 
туризм» означає відпочинок у приватних сільських господарствах, які можуть 
зацікавити відпочиваючих цікавими й різноманітними пропозиціями по проведенню 
дозвілля та своїми туристичними об'єктами. 

Сільський зелений туризм – це саме той сектор економіки, який заслуговує на 
більшу увагу в Україні. Він потенційно може забезпечити значний внесок в економіку 
села у вигляді нових робочих місць, збільшення надходжень від 
зовнішньоекономічної діяльності, поповнення державного бюджету через сплату 
податків, сприяє зниженню імпорту та інтенсифікує використання місцевих 
сировинних ресурсів.  

Аналіз останніх досліджень. У наукову роботу з проблеми розвитку 
сільського зеленого туризму вагомий внесок здійснили багато дослідників. Проте в 
Україні детальний аналіз з проблематики сільського туризму здійснили В. Васильєв, 
Ю. Зінько, Н. Кудла, В. Куценко, Н. Липчук, О. Орленко, Х. Роглєв, М. Рутинський та 
ін. Окремі напрями розвитку туризму досліджують О. Бейдик, В. Безносюк, 
В. Євдокименко, В. Кифяк, Н. Коніщева, М. Крачило, О. Любіцева, І. Смаль, 
Д. Стеченко, Т. Ткаченко, В. Федорченко, Л. Шульгіна. Значний внесок у розробку 
теорії і практики туризму зробили такі зарубіжні дослідники, як Я. Варшинська, 
І. Вайнене, А. Верболь, М. Біржаков, М. Борущак, І. Енджейчик, Л. Жаліс, І. Зорін, 
В. Квартальнов, К. Крижановська, М. Міка, Р. Павлусінскі, Є. Пісаревський, Т. Ратц 
та ін. Водночас більш глибокого вивчення потребують питання розвитку та 
особливостей функціонування сільського туризму як форми підприємництва в 
аграрному секторі економіки. 

Мета дослідження – визначити місце сільського зеленого туризму в сучасному 
туристському бізнесі. 

Результати дослідження. Сільський туризм (rural tourism) – відпочинковий вид 
туризму, сконцентрований на сільських територіях. Він передбачає розвиток 
туристичних шляхів, місць для відпочинку, сільськогосподарських і народних музеїв, 
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а також центрів з обслуговування туристів з провідниками та екскурсоводами. 
Поняття «сільський туризм» часто ототожнюють з «агротуризмом», але поняття 
«сільський туризм» значно ширше. 

На сьогодні в Україні точно не визначено відмінності між поняттями 
«сільський», «зелений», «природний», «екологічний» та «м'який» туризм. Дискусії 
над українською туристичною термінологією триватимуть ще довгий час.  

У британському словнику з подорожей, туризму та гостинності С. Медліка 
(1993) визначено таке: «Екологічний туризм (Ecological tourism) – це форма 
подорожі, сприятлива для навколишнього середовища. Вона відбувається на 
територіях, що мають природничу цінність (національні та ландшафтні парки). 
Екотуризм спрямований на охорону природного й культурного середовища регіонів, 
які відвідуються туристами. Він передбачає, що учасниками цих подорожей є люди з 
високою екологічною свідомістю. Виділяються такі форми екологічного туризму: 
активний екотуризм (піший, велосипедний, водний, кінний, рибальство), фауністичні 
та флористичні поїздки (орнітологічні поїздки, полювання, тематичні поїздки), 
культурологічні й етнографічні поїздки. Зелений туризм (green tourism) є синонімом 
поняття «екотуризм» [1]. 

Ідеї охорони навколишнього середовища, що стали надзвичайно популярними 
серед західної цивілізації, охопили й індустрію туризму. Сучасний етап 
функціонування економіки України супроводжується появою нових ринкових 
сегментів та видів підприємницької діяльності. Це стосується й аграрного сектора. 
Однак процеси розвитку підприємництва на селі потребують активізації як 
сільськогосподарської, так і інших видів діяльності. Для задоволення таких потреб 
Україна має надзвичайно великі туристично-рекреаційні можливості. Майже 15 % 
території – це курорти, зони відпочинку, гірські та приморські ландшафти, 
придніпровські зелені зони, де прекрасне здорове повітря, чисті ріки, гори, 
місцевості, де збережені національні традиції, фольклор, музеї, церкви та інші 
прекрасні архітектурні пам’ятки. Історично склалися більше 500 населених пунктів, 
які мають унікальну історико-культурну спадщину. Охороняється державою біля 30 
національних і регіональних парків та садиб відомих діячів української культури. 
Визначними є лікувальні ресурси – більш ніж 400 джерел мінеральних вод та понад 
100 родовищ цілющих грязей, велика кількість яких є унікальними не тільки для 
України, але й для Європи. Значна частина цих ресурсів зосереджена в межах 
сільської місцевості, площа якої становить 69,3 % території країни, та в межах 
лісових угідь, площа яких складає 17,2 %. У селах України нараховується 6,3 млн 
житлових будинків, з яких 98 % перебувають у приватній власності [2]. 

Середньорічна кількість працездатного населення, що мешкає в селах, 
становить 6,4 млн осіб, з них більше 0,5 млн офіційно зареєстровані як безробітні, 
3 млн осіб відносяться до категорії незайнятого населення. Цікавими туристсько-
екскурсійними об’єктами є: пам’ятки історії, архітектури, археології, об’єкти 
етнографії, заклади культури, виставки тощо. У сільській місцевості, крім історико-
культурних об’єктів, потенційно привабливими є хліборобство як етнографічне 
явище, яке поєднане з ритуалами: привітання з «хлібом, сіллю та рушником», 
«толока» – участь громади при збиранні хліба, на сінокосі – «обжинки» – свято після 
збирання врожаю; промисли – мисливство, рибальство, збиральництво, чумацтво; 
ремесла – лозоплетіння, бондарство, столярство, гутництво (виготовлення скла), 
кушнірство (вичинка шкур для одягу); народна архітектура – хата, клуня, хлів, 
комора, церкви та каплиці, млини та вітряки; українське національне вбрання, 
національна кухня. 

Слід зазначити, що процес розвитку сільського туризму має постійно 
контролюватися (хоч він і важко піддається уніфікації і управлінню), щоб уникнути 
негативних наслідків, можливих за його некерованого розвитку, серед яких 
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забруднення і знищення сільських територій, зміна культурних цінностей місцевих 
жителів, занепад місцевої мови, традицій, звичаїв, відхід на другий план 
сільськогосподарської діяльності тощо. 

На сьогодні у професійному туристському бізнесі сільський зелений туризм, як 
дуже дохідний вид діяльності, займає свою визначену нішу на світовому 
туристському ринку і має немалі обсяги продажів та залучення туристів. Зрозуміло, 
що змагатися з обсягами туристських потоків на популярні морські курорти або в 
такий туристський центр, як Париж, він не може, але проте за значущістю стає все 
більш важливим і перспективним напрямком сучасного туристського бізнесу [1]. 

Щодо умов України – це перспективна ніша для діяльності, дуже слабко 
освоєна як плановий бізнес на туристському ринку, що починає привертати пильну 
увагу закордонних туроператорів. 

Існує два основних види організації такого відпочинку міських мешканців 
близького регіону й населення з інших місцевостей або іноземних туристів шляхом: 
здачі в найм невеликих будиночків, квартир або кімнат у невеликих сільських 
готелях або котеджах, розміщених у мальовничих місцевостях; організації 
проживання відпочиваючих у сільському будинку безпосередньо в сім'ї. Це дозволяє 
туристам глибше увійти в стиль сільського життя, познайомитися з новими людьми, 
пізнати цікаві звичаї, взяти посильну участь у сільськогосподарських роботах, 
харчуватися за одним столом тощо. Зрозуміло, це створює певні незручності й 
клопоти власникам, адже не завжди гості бувають дуже комунікабельні, але ця 
діяльність приносить у дім настільки необхідні додаткові гроші і певну розмаїтість у 
рутину сільського життя. Для гостей спеціально виділяються одна або кілька кімнат, 
надаються постільна білизна й необхідні речі, харчування табльдот, нерідко й навіть 
одяг і взуття [1, с. 13–14]. 

Таким чином, сільський туризм як особлива форма підприємництва може стати 
ефективним інструментом економічного розвитку тільки тоді, якщо буде повністю 
інтегрований у місцевий розвиток – соціальний, економічний, культурний і 
екологічний [3]. 

Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму в усіх регіонах України 
зумовлена такими обставинами:  

– регіони України володіють значним, досі ще малоосвоєним, рекреаційним 
потенціалом, що потребує пошуку альтернативних ефективних стимулів для його 
раціонального використання у відпочинково-туристичних цілях; 

– збережена етнокультурна самобутність історичних країв нашої держави 
(Буковина, Покуття, Закарпаття, Волинь, Поділля, Слобожанщина тощо) виступає 
ексклюзивною міжнародно-туристичною конкурентною перевагою, що дозволить 
нашій країні бути серед основних осередків розвитку сільського туризму на 
Європейському континенті;  

– розвиток сільського зеленого туризму стимулює мале підприємництво, 
важливе для відродження традиційного господарського укладу й оздоровлення 
економіки аграрних районів нашої держави;  

– поширення в Україні практики організації агрорекреаційного сервісу вирішує 
низку напружених соціальних проблем регіонів, зокрема, масового безробіття, 
закордонного заробітчанства, складного соціального клімату тощо. 

Інший системний вплив сільського туризму на розвиток сільських територій 
проявляється у його взаємозв’язках з різними сферами та видами економічної 
діяльності у певній територіальній громаді. У більшості сільських районів принади 
(об’єкти туристичного інтересу) не контролюються тільки однією особою, а тому 
туристи отримують послуги від різних людей та організацій. У цьому контексті 
економічна користь від відвідувачів розподіляється в місцевій економіці. Але це 
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також передбачає, що якість перебування туристів залежить від дій багатьох різних 
суб’єктів та співробітництва між ними. 

Однак, сільський туризм – це не лише діяльність з розміщення туристів, а й 
комплекс інших різноманітних послуг. Заради двох-трьох кімнат в оселі ніхто не 
подорожуватиме до сільської місцевості. Цей вид підприємницької діяльності 
повинен задовольняти попит на туристичні атракції (принади), ознайомлення з 
культурною спадщиною тощо.  

Сільський туризм є джерелом диверсифікації місцевої економіки через 
системні зв’язки з іншими секторами: сільськогосподарськими підприємствами, 
виробниками продуктів харчування, місцевими кафе, магазинами, майстрами 
народних промислів, перевізниками, виробниками меблів, виробниками атракцій 
(мисливськими, рибними та кінними господарствами) тощо. За підрахунками 
експертів EuroGites на кожне 1 євро, витрачене туристом на проживання у сільській 
місцевості, припадає ще 1 євро, витрачене на інші послуги (сувеніри, розваги, 
різноманітні принади, атракції) [4, с. 80]. 

Висновки. Сільський зелений туризм на початку XXI ст. – один із 
найперспективніших видів відпочинку у Карпатському, Поліському, Подільському, 
Наддніпрянському регіонах. Для сільських мешканців України цей вид туризму є 
найкращим стимулом для започаткування й розвитку туристичної діяльності, що дає 
додаткові прибутки та підвищує рівень зайнятості членів сільських родин. Крім 
цього, діяльність сільських громад з організації агрорекреаційного сервісу стимулює 
облаштування сільських осель та благоустрій сільської місцевості, створює 
додаткові шляхи наповнення місцевих бюджетів, перетворюється на вагомий чинник 
перспективного розвитку сільських територій.  
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Розглядаються підходи до комплексної характеристики суспільно-географічного 

комплексу, який територіально охоплює більшу чи меншу частину територію держави. 
Пропонується план типової суспільно-географічної характеристики територіального 
комплексу. Він враховує сучасні наукові суспільно-географічні підходи до розгляду 
макрокомпонентів антропосфери. 

Ключові слова: типовий план (алгоритм) комплексної характеристики суспільно-
географічного комплексу, суспільно-географічне положення, секторальна структура 
економіки. 

 
Hiletskyy Y. R., Lototskaya М. Р. Аlgorithm of the Characteristics of the Social and 

Geographical Complex. The approaches to the complex characteristics of the socio-
geographical complex, which covers a greater or lesser part of the state territory are considered. 
It is introduced the plan for a typical socio-geographical description of a territorial complex. The 
plan takes into account the modern scientific socio-geographical approaches to the consideration 
of the anthroposphere.macro-components  

Key words: typical plan (algorithm) of complex characteristics of socio-geographical 
complex, socio-geographical position, sectoral structure of the economy. 

 
У географічній науці вже давно усталився типовий план фізико-географічної 

характеристики ПТК від глобального масштабу – географічної оболонки до 
локального – фації. У суспільній географії впродовж тривалого часу  застосувався в 
основному план вивчення економіко-географічної країни (економічного району чи 
адміністративної одиниці певного рангу),яка свого часу була запропонована 
М. М. Баранським [1]. Вона включала такі пункти:1) вступ; 2) економіко-географічне 
положення; 3) природні умови і ресурси; 4) населення і трудові ресурси; 5) загальні 
риси господарства; 6) географія промисловості; 7) географія сільського 
господарства; 8) географія транспорту; 9) географія зовнішніх зв’язків; 
10) економічне районування. Впродовж останніх десятиліть в суспільній географії 
відбулися значні трансформації концептуальних підходів, суттєво змінилися 
пріоритети у суспільному виробництві, запроваджені у вітчизняну державну 
статистику міжнародні підходи до структурування національної економіки. Все це 
спонукало до пошуку напрацювання нового типового плану характеристики 
суспільно-географічного комплексу (СГК). Проте у різних виданнях алгоритми 
характеристики дуже різняться підходами, часто хибують логікою побудови, не 
враховують міжнародний досвід та сучасні реалії структурування суспільного 
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виробництва. Тому існує потреба напрацювання обґрунтованого типового плану 
характеристики суспільно-географічного комплексу.  

Мета публікації запропонувати алгоритм короткої комплексної характеристики 
суспільно-географічного комплексу, який би відповідав сучасним концептуальним 
засадам суспільної географії, враховував досвід зарубіжних країн, мав струнку і 
аргументовану логіку побудови.  

План характеристики суспільно-географічного комплексу, який охоплює більшу 
чи меншу частину території країни (соціально-економічного району, 
адміністративної області, району) міг би мати таку структуру й послідовність: 

1. Загальні відомості (адміністративно-територіальний склад території, 
загальна площа, чисельність населення). 

2. Суспільно-географічне положення(СГП)  
а) розміщення в межах території країни, адміністративної одиниці вищого 

рангу;  
б) оточення (сусідні СГК, вихід до моря);  
в) загальні риси географічного середовища (домінуючі класи та типи 

ландшафтів території) 
г) розміщення відносно транспортних шляхів міжнародного та 

загальнодержавного значення;  
д) соціально-економічна та геополітична оцінка СГП. 
3. Населення: 
а) тренд зміни чисельності населення, демографічні процеси та їх вплив на 

статево-вікову структуру населення;  
в) розселення населення (середня щільність та її просторові відмінності, рівень 

урбанізації, найбільші міста, агломерації); 
б) етнонаціональний склад населення та його духовна культура (мова, релігія, 

традиції);  
г) оцінка працересурсного потенціалу та стану його використання.  
4. Природоресурсний потенціал: 
б) ресурси для сільського і лісового господарства (структура та якість 

земельних угідь, агрокліматичні ресурси, лісові ресурси);  
а) ресурси для промисловості (мiнеральнi – енергетичні, рудні, нерудні; водні 

та гідроресурси);  
в) рекреацiйнi ресурси: природні (ландшафти суходолу, мінеральні води, 

лікувальні болота, озера, узбережжя морів і ін.); історико-архітектурні.  
5. Загальні риси господарства: 
а) питома вага СГК у загальному обсязі ВВП держави (адміністративної 

одиниці);  
б) загальні риси секторальної структури економіки;  
в) галузі спеціалізації. 
6. Сільське та лісове господарство: 
а) аграрні відносини, рівень розвитку та структура сільськогосподарського 

виробництва;  
б) рослинництво (основні напрями рослинництва, структура посівних площ, 

поширення та продуктивність основних сільськогосподарських культур);  
в) тваринництво (кормова база, основні напрями тваринництва та їх 

поширення); 
г) лісове господарство (основні напрями лісокористування та їх 

продуктивність);  
7. Промисловість: 
а) паливна промисловість та електроенергетика; 
б) металургійне виробництво; 
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в) машинобудування; 
г) хімічна і лісова промисловість, промисловість будівельних матеріалів; 
д) легка та харчова промисловість. 
9. Торгівля: 
а) внутрішня торгівля; 
б) основні напрямки зовнішніх торгових зв’язків; 
б) структура зовнішньої торгівлі. 
10. Транспорт: 
а) загальні особливості розвитку транспорту (транспортна мережа, структура 

вантажо- та пасажирообігу);  
б) сухопутний (залізничний, автомобільний, трубопровідний) транспорт;  
в) водний (морський і річковий) та повітряний види транспорту. 
11. Туризм: 
а) особливості розвитку; 
б) найважливіші туристські райони та центри. 
12. Регіоналізація та регіональні проблеми: 
а) особливості суспільно-географічної регіоналізації; 
б) проблеми розвитку регіонів. 
Щодо розгляду загальних відомостей першим пунктом, то тут усе зрозуміло. 

Поняття суспільно-географічного положення все ширше починає використовуватись 
при географічні характеристиці соціально-економічних об’єктів. Його розглядають як 
поєднання природно-, економіко-, політико-географічного, транспортного та інших 
видів положення [2]. При короткій характеристиці СГК, коли СГП не є основним 
об’єктом дослідження, достатньо обмежитись розглядом основних елементів СГП. 
При розкритті природно-географічного положення потрібно передусім звернути 
увагу на домінуючі класи ландшафтів території (гірські чи рівнинні) та їхні типи 
(виділяють всередині класів за певним співвідношенням тепла і вологи, яким 
зумовлюється зональний розподіл типів ґрунтового і рослинного покриву, характер 
протікання фізико-географічних процесів).   

Обґрунтування структурно-логічної схеми вивчення населення СГК на сьогодні 
менш-більш усталилося. А ось оцінка природо-ресурсного потенціалу, беручи до 
уваги необхідність розгляду секторальної структури економіки, потребує певної 
зміни послідовності розгляду. Тому й пропонується дати спочатку оцінку ресурсам 
для первинного, а потім – для вторинного та третинного секторів економіки. Цій же 
логіці підпорядкована запропонована послідовність розгляду господарської 
діяльності у межах СГК. 

Для більш повної аргументації оптимального алгоритму суспільно-географічної 
характеристики країни, соціально-економічного району, адміністративної одиниці 
певного рангу необхідно ширше опрацювати подібні алгоритми, які практикуються у 
різних країнах, де географічна наука займає провідні позиції.  
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Глобальний характер туризму як суспільного явища обумовив масштабність 

готельного бізнесу, який є складовою індустрії гостинності. Світовому готельному 
бізнесу властиві процеси інтеграції, транснаціоналізації, інтернаціоналізації праці та 
активізації руху робочої сили, удосконалення форм управління. Готельне 
господарство як галузь послуг та складова індустрії туризму виокремлюється на 
основі цільового призначення, застосування специфічних технологій, які 
визначаються особливостями готельної послуги як процесу комплексного 
обслуговування тимчасового відвідувача. 

Важливою складовою туристичної діяльності є готельне господарство. Розвиток 
вітчизняного та міжнародного туризму значною мірою пов’язаний з рівнем 
матеріально-технічної бази, розгалуженістю та різноманітністю мережі, якістю 
обслуговування в готельному господарстві [4]. 

Готельне господарство є одним із найбільш привабливих секторів економіки для 
інвестицій у зв’язку з невеликими початковими вкладеннями капіталу, постійно 
зростаючим попитом суспільства на готельні послуги, високим рівнем 
рентабельності та середнім терміном окупності [3]. 

Готельний бізнес стимулює розвиток суміжних галузей народного господарства, 
у першу чергу будівництва й торгівлі, сприяє створенню нових робочих місць. 
Готельна індустрія впливає не лише на туристичну діяльність країни, регіону або 
міста, але й на соціально-економічний розвиток загалом. Підприємства готельного 
господарства становлять матеріальну основу туристичної галузі й мають потужний 
потенціал для сталого доходу в державний бюджет. Ефективний розвиток 
підприємств готельного господарства є стратегічно важливим напрямком для 
туризму. 
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У широкому значенні під поняттям «готельне господарство» розуміють 
сукупність готельних підприємств різних типів, що здійснюють приймання та 
надання послуг з розміщення, харчування, додаткових і суміжних послуг [7]. 

У сучасній науковій літературі під час аналізу готельного господарство 
використовують такі поняття, як «готельний бізнес», «готельна індустрія», «готельна 
справа», які вживають у широкому значенні як синоніми. 

Суть понять «готельна справа», «готельний бізнес», «готельна індустрія» 
пов’язана з економічною діяльністю спеціалізованих підприємств, що пропонують на 
комерційній основі власні послуги й забезпечують клієнтам необхідні умови для 
розміщення та харчування. 

В економічній літературі готельний бізнес розглядається стосовно послуг, тоді як 
готельне господарство як складовий елемент туризму і як вид економічної 
діяльності. Порівнюючи поняття «готельна індустрія» і «готельне господарство», 
слід зазначити, що в першому понятті акцент робиться на послугах (послугах 
гостинності), а друге  поняття  характеризує матеріально-технічну базу для надання 
цих послуг [8]. 

Сутність готельного господарства полягає в нематеріальному характері 
діяльності. Результатом виробничо-експлуатаційної діяльності готелів є основний 
продукт у формі особливого виду послуг – послуг гостинності. Особливість послуг 
гостинності полягає у  тому, що вони створюються та реалізуються в межах одного 
підприємства [6]. 

Центральним терміном у поняттєво-термінологічній системі «готельного 
господарства» є поняття «готель», «готельні послуги». Багато авторів розглядають 
це поняття як похідне від латинського «hospitalis», що означає гостинний. На 
сьогодні існує кілька думок щодо розуміння цього поняття. Одна з поширених точок 
зору полягає в тому, що англійське слово «hospitality» (гостинність) походить від 
старофранцузької «hospice» (хоспіс), що означає «будинок для прийому». У 
вітчизняній практиці управління слово «hospitality» пов’язують насамперед з 
поняттям «госпіталь», що означає військово-медичний заклад для стаціонарного 
лікування [1]. 

Під поняттям «готель» слід розуміти майновий комплекс, що надає людям 
комплекс послуг з розміщення та харчування. У цьому розумінні поняття вказується 
на обов’язкову наявність двох головних послуг в готелі – розміщення й харчування. 
При цьому їх співвідношення між собою може дуже різнитися. Зміст послуги 
розміщення полягає в тому, що, по-перше, у користування надаються готельні 
номери, по-друге, надаються послуги, що виконуються безпосередньо персоналом 
готелю. 

Основним завданням будь-якого готельного підприємства є надання та 
забезпечення якісними готельними послугами. У Законі України «Про туризм» 
зазначено: «готельна послуга – дії (операції) підприємства з розміщення споживача 
шляхом надання номера (місця) для тимчасового проживання в готелі, а також інша 
діяльність, пов’язана з розміщенням та тимчасовим проживанням. Готельна послуга 
складається з основних та додаткових послуг, що надаються споживачу відповідно 
до категорії готелю» [2].  

Основні послуги – це обсяг послуг готелю (проживання, харчування тощо), що 
включаються до ціни номера (місця) і надаються споживачу згідно з укладеним 
договором. Додаткові  послуги – обсяг послуг, що не належать до основних послуг 
готелю, замовляються та сплачуються споживачем додатково за окремим 
договором [7]. 

Діяльність готельного господарства полягає у створенні готельного продукту, 
як комплексу готельних послуг. У категорії «готельний продукт» відображається 
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результат господарської діяльності готельного господарства. Готельний продукт 
формують матеріальні та нематеріальні ресурси. 

У структурі комплексного готельного продукту розрізняють такі його типи: 
основний, спеціальний, супутній, додатковий. Послуги надання готельного номера й 
готельного обслуговування формують основний продукт. Кожен готель повинен 
надавати спеціальний продукт (туристичні послуги, послуги бізнес-центру, 
спортивних послуг) – це складові обслуговування, які виділяють готель серед інших 
готелів на ринку готельних послуг [9].  

В організаційній структурі управління виділяють дві основні моделі організації 
готельного господарства. Перша модель має назву «модель Рітца» і пов’язана з 
ім’ям швейцарського підприємця Цезаря Рітца. Суть цієї моделі полягає в тому, 
основна ставка робиться на європейських традиціях вишуканості та аристократизму. 
На сьогодні ця модель переживає кризу. 

Друга модель організації пов’язана з ім’ям американського підприємця Кемонса 
Вільсона (ланцюг готелів «Холідей Інн»). У цій моделі робиться наголос на велику 
гнучкість в задоволенні потреб клієнта, у поєднанні з підтриманням дуже високих 
стандартів обслуговування [5].  

Можна виділити також і третю модель організації управління. До неї належать 
так звані «добровільні» готельні мережі («Best Western», «Romantic Hotels» та ін.). 
За цією моделлю під єдиною торговою маркою об’єднують готелі з однорідними 
ознаками, що витримують певні стандарти й набори послуг. 

Отже, готельне господарство є важливою галуззю економіки будь-якої країни й 
основою розвитку туризму. Основним завданням готельного господарства є 
надання готельних послуг з розміщення та харчування, а також інших додаткових 
послуг. Готельне господарство складається з підприємств готельного типу, які 
відрізняються між собою за різними критеріями, мають різну організаційну 
структуру. 
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Nimchuk T. O. Marketing Management Concepts. The theoretical bases of marketing are 

investigated. The main approaches to the concepts of marketing management are considered 
and summarized. It is substantiated by the prerequisites for the effective implementation of the 
marketing concept. 
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Маркетинг є однієї з найважливіших різновидів економічної і суспільної 
діяльності, однак, його дуже часто неправильно розуміють. Ціль маркетингу – 
підвищення якості товарів і послуг, поліпшення умов їхнього придбання, що у свою 
чергу приведе до підвищення рівня життя в країні, підвищення якості життя. 

Еволюція управління маркетингом відбувалася разом із розвитком ринкових 
умов господарювання. У різні періоди історичного розвитку управління 
маркетинговою діяльністю розривалося по-різному й відповідно формувалися 
особливі концепції маркетингового менеджменту [2]. 

Сьогодні термін «управління маркетингом» визначається як аналіз, 
планування, реалізація і контроль за виконанням програм, спрямованих на 
створення, підтримку і розширення вигідних відносин з цільовими покупцями для 
досягнення цілей організації [1, с. 42]. Таким чином, управління маркетингом 
пов'язано з регулюванням попиту, що, у свою чергу, пов'язаний з регулюванням 
відносин зі споживачами.  

На думку Ф. Котлера «Маркетингове управління має місце тоді, коли принаймні 
одна зі сторін потенційного обміну розробляє і використовує засоби для досягнення 
бажаного результату інших сторін» [4, с. 46]. 

Більшість людей думає, що управління маркетингом – це пошук кількості 
споживачів, достатньої для даного рівня виробництва компанії. Але це занадто 
спрощений погляд. Наприклад, управління маркетингом у компанії, що має бажаний 
рівень попиту, також необхідне, як і в компанії, що має недостатній його рівень. 
Адже в будь-який момент попит може змінитися: наприклад, зникнути, стати 
недостатнім, нерегулярним чи надмірним. Управління маркетингом забезпечує 
відповідні методи роботи з цими різними станами попиту. 
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Управління попитом означає управління споживачами. Попит на продукцію 
компанії виходить від двох груп: нових клієнтів і постійних клієнтів. Теорія і практика 
традиційного маркетингу зосереджені на залученні нових клієнтів і продажу їм 
товарів і послуг. Сьогодні, однак, акценти змістилися. Крім використання стратегій, 
націлених на залучення нових клієнтів і здійснення з ними угод, компанії роблять 
усе можливе, щоб зберегти вже наявних клієнтів і підтримувати з ними постійні 
відносини. На зміну устояних поглядів наштовхують дані статистики. Залучити 
нового клієнта коштує в п'ять разів дорожче, ніж удержати вдоволеного клієнта. 

Як було відзначено вище, управління маркетингом має за мету досягти 
бажаного рівня обміну з цільовими ринками. Однак, дуже часто в процесі реалізації 
цієї задачі, інтереси компанії і клієнтів вступають у протиріччя. Виникаючий конфлікт 
розв'язується на базі таких п'яти концепцій, керуючись якими, компанії ведуть 
маркетингову діяльність: 

 концепція удосконалення виробництва; 

 концепція удосконалення товару; 

 концепція інтенсифікації комерційних зусиль; 

 концепція маркетингового підходу; 

 концепція соціально-етичного маркетингу. 
Концепція удосконалення виробництва заснована на твердженні про те, що 

споживач віддає перевагу тим товарам, що достатньо поширені і доступні за ціною. 
Отже, управління маркетингом повинне бути спрямоване на удосконалення 
виробництва та підвищення ефективності розподілу. Дана концепція актуальна в 
двох випадках. Перший – коли попит на товар перевищує пропозицію. Тут 
керівництво повинне шукати засоби збільшення обсягів виробництва. Другий 
випадок – коли собівартість товару занадто висока і підвищення продуктивності 
праці дозволяє її знизити. 

Інший важливий підхід, що часто використовують продавці, – це концепція 
удосконалення товару. Її суть у тім, що споживач віддасть перевагу товару, що 
представляє вищий рівень якості, максимальну продуктивність і нові можливості. 

Отже, маркетингова концепція ґрунтується на трьох взаємопов’язаних 
принципах: максимальне задоволення потреб споживачів (суверенітет покупця); 
повна та системна координація діяльності підприємства; орієнтація на 
довгостроковий комерційний успіх. Передумовами ефективного впровадження 
маркетингової концепції є: 

 1. Високий рівень життя населення, що визначається запитами й очікуваннями 
споживачів.  

2. Готовність і спроможність швидко та адекватно реагувати на зміни ринку.  
3. Сучасні інструменти дослідження ринку для виявлення змін в характері 

попиту покупців [3, с. 39]. 
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Проаналізовано природні умови та історико-культурні об’єкти Любешівського району 

як передумова для розвитку сільського туризму. Проведено SWOT-аналіз розвитку 
сільського туризму. Визначено сильні, слабкі сторони, можливості та загрози, що 
сприятимуть або перешкоджатимуть його розвитку. Розглянуто проблеми та перспективи 
розвитку сільського туризму в районі.  
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Netrobchuk I. M., Davydov M. Y. SWOT-analysis of the development of rural tourism 

in the Lyubeshiv district of the Volyn region. The natural conditions and cultural-historical 
objects of the Lyubeshiv district as a prerequisite for the development of rural tourism are 
analyzed. A SWOT-analysis of rural tourism development was conducted. The strengths, 
weaknesses, opportunities and threats that will promote or hinder its development are identified. 
The problems and prospects of development of rural tourism in the region are considered.  

Key words: rural tourism, recreation, SWOT-analysis.  

 
Любешівський район має достатні рекреаційні ресурси для ефективного 

розвитку туризму та рекреації. Основними перспективними напрямками його 
розвитку є сільський зелений, спортивний та науковий туризм, любительське 
рибальство. Меншою перспективою його розвитку є кінний, пішохідний, 
велосипедний.  

Дана територія є одним із найунікальніших природних комплексів, як в Україні, 
так і у Східній Європі. Цей край лісів, боліт і озер уособлює в собі головні риси 
різноманітної та багатої природи Полісся у його західній частині. Чудесні краєвиди 
відкриваються поблизу озер: Люб'язь, Біле, Рогізне. Проте, найбільш унікальні та 
неповторні краєвиди спостерігаються вздовж річок Прип'ять і Стохід. Рельєф 
території, поза межами річкових долин, характеризується переважанням плоских і 
слабохвилястих низовин та незначних за площею і висотою пасмово-горбистих 
підвищень, поверхня яких розчленована великою кількістю мікропонижень, в яких 
збереглися переважно низинні болота.  

Крім того, заслуговує уваги й те, що тут росте 550 видів вищих рослин та 
зустрічається 219 видів хребетних тварин, 26 видів рослин і 18 видів тварин, що 
занесені до Червоної книги України.  

Також тут знаходяться рідкісні та зникаючі рослини: баранець звичайний 
(Huperzia selago (L.) Bernh); вовчі ягоди пахучі (Daphne cneorum L.); латаття біле 
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(Nymphaea alba L.); лілія лісова (Lilium martagon L.); плаун річний, плаун колючий 
(Lycopodiym annotinum L.); зозулинець (Orchis L.). Враховуючи добре збережений та 
надзвичайно різноманітний рослинний та тваринний світ важливим напрямком 
рекреаційного розвитку є  розвиток наукового туризму, який проводиться в межах 
Національного природного парку «Прип’ять–Стохід» [1].  

Значна залісненість і заболоченість території, розвинута мережа річок – все це 
обумовлювало важкодоступність цього регіону та сприяло його ізольованості від 
інших екологічних і культурних центрів. Побут і культура місцевих жителів немов 
застигла у своєму розвитку, зберігаючи навіть на початок ХХ ст. багато архаїчних 
рис, що сягають корінням у глибину віків. У зв’язку з цим значної туристичної 
привабливості території надають села  у яких ще й до сьогодні збереглись прадавні 
методи господарювання та їх самобутність. Вони є ніби музеєм історії під відкритим 
небом. Тут і на сьогоднішній день деякі хати ще криті очеретом,  а добробут 
місцевих жителів залежить від дарів природи. 

Не менш важливе значення для рекреаційних цілей мають історико-культурні 
пам’ятки. Насамперед потрібно відзначити окопи та інші укріплення першої 
світової війни, що збереглися до нашого часу на території парку. Також 
заслуговує уваги колишній колегіум піярів, у якому навчалося багато видатних 
людей серед яких найвиразнішою постаттю є польський національний герой Тадеуш 
Костюшко. Визначними спорудами також є кляштор і костел  капуцинів, який був 
побудований у 1756 р. Крім того, у м. Любешові (територія парку) збереглися ще 
ворота садиби-замку (XVIII), залишки замку Чернецького, які були побудовані в стилі 
бароко [2]. 

Досить цікавим є те, що всі ці історико-культурні пам’ятки (колегіум піярів, 
кляштор і костел капуцинів, ворота садиби-замку) з’єднанні між собою підземними 
ходами. На сьогоднішній день точних шляхів ходів немає, і важливим є їх вивчення 
та часткове відновлення для рекреаційних цілей. Однак відомо, що один із ходів  
проходить під р. Стохід і виходить до с. Судче (близько 12 км від м. Любешова). 

Також потрібно відзначити, що важливе значення для паломницького туризму 
має Свято-Миколаївський  храм, що знаходиться у с. Бучин. Тут  22 травня 1706 р. 
на поліській  землі серед боліт та лісів було видіння Божої Матері. І на його місці був 
зведений храм, де понині Бучинська ікона зцілює фізичні та духовні немочі людей. 

Не менш важливу роль у розвитку сільського туризму відіграють краєзнавчі 
музеї у школах району (Залізницькій, Бірківській, Великоглушанській, Березичівській, 
Бихівській, Великокурінській, Деревківській), в яких зібрано експонати народних 
ремесел (верстати, прядки, рушники, скатертини, ікони, картини), національного 
одягу, музичні інструменти, побутові речі,що використовували в минулих століттях. 
Вони є центрами відродження пам’яток минулого. Усна народна творчість, яка 
передається в обрядових та весільних піснях.  

Отже, природні умови та ресурси, культурна та національна спадщина 
сприяють для розвитку сільського туризму  в Любешівському районі. Хоча він  
знаходиться на стадії розвитку. Крім того, тут є можливості для розвитку й інших 
видів туризму, зокрема екологічного. 

На території району зафіксовано декілька агросадиб: «Хвиля», с. Люб’язь; 
«Іванісік Валентини Олексіївної», с. Люб’язь; «Наталії Борисюк», смт. Любешів; а 
також в селах  Сваловичі, Бучин, Любешів, Ветли, Невір. Облаштування цих 
агросадиб загалом  зроблено в національному стилі. Так, окремі будинки, 
наприклад, у с. Сваловичі, облаштовані старовинними предметами побуту 
населення. 

Також потрібно відмітити, що завдяки проекту ЄС «Включення питань зміни 
клімату в управління вразливими екосистемами» у Національному природному 
парку «Прип'ять–Стохід» сьогодні розвивається сільський орнітологічний туризм.  
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Для розвитку сільського туризму важливим є  проведення щорічного 
міжнародного фестивалю з екстремального водного туризму − «Поліська регата». 
Також на території парку щорічно проводиться турнір з ручного сінокосіння низинних 
боліт − «Українська косовиця». Основна мета турніру − відновлення низинних боліт 
як ареалів мешкання рідкісних птахів, які занесені до Червоної книги України: 
чорного лелеки (Ciconia nigra) та прудкої очеретянки (Acrocephalus paludicola). 

Крім того, в парку розроблена низка туристських маршрутів. Особливою 
популярністю користуються водні маршрути на р. Стохід «Чарівний світ Полісся» та 
р. Прип’ять «Прип’ятські мандри». Пішохідний туристичний маршрут «Гармонія 
життя у долині Стоходу». Цей маршрут етно-екологічного спрямування протяжністю 
25 км. Також заслуговує на увагу екологічний кінний маршрут «Поліськими 
нетрями». Він знайомить туристів з народним побутом населення, поліськими 
лісовими дорогами, пам'яткою природи − сосни віком понад 170 років, верховим 
болотом, прекрасним  лісовим озером Біле, що знаходиться на кордоні двох держав 
України та Білорусі [1].  

Завдяки проведеному стислому аналізу природних та історико-культурних 
об’єктів можна виділити найбільш вагомі сильні та слабкі сторони, можливості та 
загрози, що здатні сприяти або заважати розвитку сільського туризму в 
Любешівському районі (табл. 1.)  

 
Таблиця 1 

SWOT−аналіз розвитку сільського туризму в Любешівському районі 
 

Сильні сторони (S) Слабкі сторони (W) 

переважно чисте та безпечне довкілля; 
гарні краєвиди, багаті флора та фауна; 
наявність річок, озер, лісів; 
багатство історико-культурних пам’яток; 
невелика ціна на проживання та 
харчування; 
збережені сільські традиції; 
гостинність населення. 
 

низька якість нічліжної бази; 
проблеми з водопостачанням; 
відсутність достатньої практичної 
туристичної інформації про регіон; 
незнання господарями іноземних мов; 
не надто привабливий імідж України в очах 
іноземців; 
відсутність системи резервування місць; 
слабке знакування туристичних атракцій та 
маршрутів; 
недостатньо розвинута інфраструктура. 

Можливості (O) Загрози (T) 

розвиток сільського зеленого туризму 
значно збільшить доходи селян, що 
поліпшить економічний розвиток району; 
збільшиться зайнятість сільського 
населення, особливо жінок; 
приїзд туристів сприятиме більшому 
піклуванню, а відтак, кращому збереженню 
культурно-історичних пам’яток району; 
будуть створюватись нові робочі місця в 
сфері обслуговування, медицині, 
транспортній мережі, які зможуть надати 
роботу і випускникам вищих навчальних 
закладів. 
 

виникнення некатегоризованої нічліжної 
бази, яка зменшуватиме якість послуг; 
значний рівень безробіття створює основу 
для збільшення злочинності, що буде 
відлякувати потенційних туристів; 
суперництво та відсутність координації між 
різними організаціями, що займаються 
промоцією сільського туризму, заважає 
впровадженню єдиних стратегічних цілей 
розвитку сільського туризму в районі; 
поганий політичний імідж не сприяє 
діяльності іноземних інвесторів; 
відсутність політичної стабільності та закону 
«Про сільський туризм», що заважає 
організації відпочинку на селі.  
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Найбільшою проблемою розвитку сільського туризму є значна віддаленість від 
густонаселених регіонів. Проте, при належній рекламі та достатньо розвиненій 
рекреаційній інфраструктурі даний вид діяльності буде інтенсивно розвиватись. 

Кількість об’єктів стаціонарної рекреації є недостатньою. Для ефективного 
впровадження рекреаційної діяльності доцільно збільшити кількість об’єктів на 
території рекреаційного пункту Люб’язівський. Великої привабливості додасть даній 
території створення інформаційного центру, де будуть розміщуватись матеріали 
історії та побуту даного регіону, еколого-освітнього змісту.  

Наявна кількість екологічних стежок та туристичних маршрутів дозволяє 
здійснювати рекреаційну діяльність. Рекомендується створити велосипедні, 
пішохідні туристичні маршрути. Екологічні стежки орнітологічної спрямованості. 
Кількість діючих місць короткострокового відпочинку є достатнім. Доцільно 
дооблаштувати існуючі. 

Важливим та альтернативним сектором для розвитку туристичної 
інфраструктури є приватні садиби, на базі яких можна розвивати сільський туризм. 
Найбільш перспективні села для розвитку даного виду діяльності є: Люб’язь, Ветли, 
Сваловичі. Перспективними також є села Пожіг, Бучин, Бережна Воля, Невір, 
Люботин, Хоцунь, Цир. Для створення організованих форм туризму доцільно 
налагодити співпрацю з місцевими жителями, щодо використання місцевих 
рекреаційних ресурсів найбільш ефективно та без завдання шкоди природі [1].  

Також доцільним є створення інформаційних баз рекреаційних ресурсів, 
інвентарю та послуг. Це дасть можливість ефективно надавати інформацію 
відвідувачам та запровадити організовані форми туризму. 

У перспективі при проведенні роботи щодо здійснення належної реклами та 
покращення туристичної інфраструктури на території району кількість 
відпочиваючих буде збільшуватися. 

Отже, проаналізувавши природні умови та історико-культурні об’єкти району, 
можна зробити висновки, що територія придатна для розвитку сільського туризму. 
Тут є унікальні природні ландшафти і збережені традиції українського народу. Хоча 
найголовнішою проблемою місцевих жителів є не усвідомлення прогресивного 
розвитку такого виду туризму, бо територія володіє всіма необхідними для цього 
ресурсами. Адже розвиток сільського туризму призведе до більшого відсотку 
зайнятості сільських жителів, тому що цей сектор найбільш страждає від безробіття.  

 
Список використаних джерел 

 
1. Національний природний парк «Прип’ять–Стохід» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://www.pripyat-stohid.com.ua. 
2. Нетробчук І. М. Туристсько-рекреаційний потенціал Любешівського району 

Волинської області / І. М. Нетробчук, А. С. Лемехова // Освітні й наукові виміри 
географії : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. (25–26 квітня 2016 р.) / відп. ред. 
С. М. Шевчук. – Полтава : ТОВ «АСМГ», 2016. – С. 253–258.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 23 

 
ЕКОТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

 

 
Проаналізовано екотуристичний потенціал регіонів України. Розглянуто місце 

екологічного туризму в туристичній діяльності. Наведено визначення поняття «екологічний 
туризм». Здійснено оцінку екотуристичного потенціалу регіонів України. Проведено 
групування регіонів країни за показником інтегрального індексу екотуристичного потенціалу.  

Ключові слова: екотуризм, потенціал, екотуристичний потенціал, інтегральний 
індекс, регіон. 

 
Maister A. A. Ecotourism Potential of Regions in Ukraine. Ecotourism potential of 

regions in Ukraine is analyzed. The place of ecological tourism in tourism activities is considered. 
The definition «ecological tourism» is given. The ecotourism potential of the regions in Ukraine is 
assessed. Grouping of country regions of according to the indicator of integral index of 
ecotourism potential is made. 

Key words: ecotourism, potential, ecotourism potential, integral index, region. 

 
Постановка наукової проблеми та її значення. Екологічний туризм із його 

величезними рекреаційними й пізнавальними можливостями покликаний формувати 
суспільну свідомість щодо охорони та раціонального використання природних 
ресурсів. У багатьох країнах екологічний туризм стає невід’ємною частиною всіх 
видів туризму, інтегрує їх у загальний процес, а завдяки своєму наочному 
просвітницькому та освітньому потенціалу є чи не єдиним регулятивним та 
формуючим поведінку важелем управління урбанізаційними процесами, 
раціонального природокористування та охорони природи. Він дає змогу зменшити 
антропогенне навантаження, зберігає незайману природу й сприяє збагаченню 
природних цінностей не тільки за допомогою екологічної просвіти, але й за рахунок 
коштів, що спрямовуються з прибутків від екологічного туризму на вирішення цих 
завдань [3, с. 18]. Тому дослідження екологічного туризму та його потенціалу мають 
важливе теоретичне та практичне значення.   

Розробкою концепції екологічного туризму займаються багато вітчизняних 
фахівців – географи, економісти, екологи, біологи. Зокрема, відомі роботи 
Т. В. Бочкарьової, А.В. Дроздова, Є. Ю. Ледовських, Н. В. Моральова, К. Михайлова, 
І. Н. Панова, Т. К. Сергєєвої, В. Б. Степаніцкого, В. В. Храбовченко, В. П. Чижової та 
ін. [2]. 

Вирізняються своєю різноманітністю підходів до аналізу екотуристичної 
діяльності закордонні наукові школи екотуризму. Можна виділити чотири наукові 
школи – американську, австралійську, німецьку та мексиканську. Концепція 
екологічного туризму знайшла відображення в працях E. Boo, H. Ceballos-Lascurain, 
P. Jonsson, D. P. Hasslacher, D. Kramer, J. Krippendorf, K. Lindberg, D. McLaren, 
B. Steck, K-H. Rochlitz, D. Western, T. Whelan, E. Wood, та ін. [6]. 

Метою дослідження є аналіз екотуристичного потенціалу регіонів України.  
Результати дослідження. Екологічний туризм є порівняно новим поняттям в 

туристичній діяльності. Основна причина виникнення екологічного туризму 
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знаходиться в невідрегульованості відносин у системі «суспільство–природа», або в 
туристичній інтерпретації «туризм–екологія». Саме орієнтацією на екологічну 
складову можна пояснити зростання уваги в останні роки до відвідування місць з 
незміненим або мало зміненим природним середовищем [1, с. 39]. 

Всесвітній фонд дикої природи дає таке визначення екотуризму: «екотуризм – 
це туризм, що включає подорожі в місця з відносно незайманою природою, з метою 
отримати уявлення про природні та культурно-етнографічні особливості даної 
місцевості, яка не порушує при цьому цілісності екосистем і створює такі економічні 
умови, при яких охорона природи й природних ресурсів стає вигідною для місцевого 
населення» [7]. 

Міжнародна Спілка охорони природи дає своє розуміння цього поняття: 
«екологічний туризм або екотуризм – це подорож із відповідальністю перед 
навколишнім середовищем по відношенню до непошкоджених природних територій 
з метою вивчення і насолодження природою та культурними пам’ятками, яка сприяє 
охороні природи, створює «м’який» вплив на навколишнє середовище, забезпечує 
активну соціально-економічну участь місцевих жителів і отримання ними переваг від 
цієї діяльності» [5]. 

Регіони України мають відмінні природно-географічні та соціально-економічні 
передумови розвитку екотуризму, а отже, неоднаковий екотуристичний потенціал. 
Для оцінки потенціалу екологічного туризму в регіонах України нами розраховано 
інтегральний індекс екотуристичного потенціалу. До оцінки залучено 12 абсолютних 
і відносних показників, які характеризують різноманітні параметри екотуристичного 
потенціалу.   

Розрахунок показника інтегрального індексу екотуристичного потенціалу 
базувався на зведені різновимірних показників, які характеризують екотуристичний 
потенціал регіону. До розрахунку цього показника були залучені, як показники-
стимулятори (площа і кількість об’єктів ПЗФ, заозереність території тощо), так і 
показники-дестимулятори (викиди забруднюючих речовин в атмосферу, утворення 
відходів тощо). Показники, які відображають екологічну ситуацію в регіонах України, 
включено для розрахунку інтегрального індексу, оскільки розвиток екотуризму 
залежить від екологічної ситуації та має з нею обернено-пропорційний зв’язок.  

Нормування (стандартизація) вихідних показників здійснювалося за 
агломеративно-ієрархічною процедурою стандартизації [4]. Процедура нормування 
для показників-стимуляторів виконувалася за такою формулою: 

                                                                                                                                                  
                                    ,   і = 1, 2,3,…, n;                       (1)   

                                                                         j = 1, 2,3,…, m.   
 

Для показників-дестимуляторів стандартизація здійснювалася за формулою: 
 
                                                                 ,    і = 1, 2,3,…, n;                                  (2) 

                                           j = 1, 2,3,…, m,           
 

де ijX  – нормоване значення показника; ijx  – часткові показники екотуристичного 

потенціалу; jx~  – найгірші значення по кожному показнику з усіх узятих для 

розрахунків; jxminmax/  – найбільш відмінні від jx~  значення показників; n – кількість 

досліджуваних територіальних одиниць; т – кількість показників, узятих для 
розрахунків.   
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Для розрахунку інтегрального індексу екотуристичного потенціалу використано 
таку формулу: 

 

                                            ,
n

Х
=І

ij

е


                                                                 (3) 

де Іе – інтегральний індекс екотуристичного потенціалу; 
ijX  – стандартизований 

показник; n – кількість стандартизованих показників. Величина інтегрального індексу 
екотуристичного потенціалу коливається від 0 до 1 і є безрозмірною, яка виражає 
кумулятивний ефект урахування різноманітних часткових показників.  

Аналіз інтегрального індексу екотуристичного потенціалу показав, що для 
регіонів України характерна значна територіальна асиметрія. Найпотужніший 
потенціал екотуризму зафіксовано в Закарпатській області, тоді як найнижчий – у 
Донецькій (табл. 1). За цим показником адміністративні одиниці України згруповано 
в чотири групи: високий, вищий від середнього, середній та низький потенціал 
екотуризму. 

 
Таблиця 1 

Інтегральний індекс екотуристичного потенціалу  
адміністративних одиниць України у 2016 р.* 

 

Адміністративні 
одиниці 

Інтегральний індекс  
екотуристичного потенціалу 

Вінницька 0,583 

Волинська 0,735 

Дніпропетровська 0,090 

Донецька 0,302 

Житомирська 0,627 

Закарпатська 0,865 

Запорізька 0,532 

Івано-Франківська 0,738 

Київська 0,557 

Кіровоградська 0,496 

Луганська 0,496 

Львівська 0,654 

Миколаївська 0,527 

Одеська 0,619 

Полтавська 0,591 

Рівненська 0,684 

Сумська 0,619 

Тернопільська 0,743 

Харківська 0,540 

Херсонська 0,584 

Хмельницька 0,726 

Черкаська 0,632 

Чернівецька 0,793 

Чернігівська 0,684 

м. Київ 0,622 

* Розраховано автором. 

 
Високий потенціал екотуризму притаманний для західних областей України: 

Закарпатської, Чернівецької, Тернопільської, Івано-Франківської, Волинської та 
Хмельницької. Для цих областей характерна висока заповідність території (у 
середньому 14 %), велика кількість та концентрація об’єктів ПЗФ, висока частка 
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сільського населення та аграрна спрямованість економіки. Ці регіони мають 
найбільш сприятливу в країні екологічну ситуацію для розвитку екотуристичної 
діяльності.  

Вищий від середнього по країні потенціал екологічного туризму мають 
Рівненська, Чернігівська, Львівська, Черкаська, Житомирська, Одеська, Сумська 
області та м. Київ, які відзначаються також відносно високим рівнем заповідності 
території (у середньому понад 5 %), високою концентрацією об’єктів ПЗФ та 
лісистістю території (понад 15 %), окрім Одеської області, значною заозереністю 
території.  

Полтавська, Херсонська, Вінницька, Київська, Харківська, Запорізька, 
Миколаївська, Кіровоградська, Луганська області мають середній по країні потенціал 
екотуризму. Для них характерний невисокий показник заповідності території (нижчий 
від середньоукраїнського – 7,2 %), невисока концентрація об’єктів ПЗФ, низька 
лісистість території. Проте ці області, особливо південні, мають дуже сприятливі 
передумови для розвитку екотуризму на базі використання водних ресурсів. 

Низький потенціал екотуризму зафіксовано в промислово розвинених 
Дніпропетровській та Донецькій областях. Для них характерна несприятлива 
екологічна ситуація (високі обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферу, 
утворення відходів), що негативно впливає на розвиток екотуризму. Для екотуризму 
важливе значення має екологічна складова території. Негативним чинником 
розвитку екотуризму в Донецькій області є складна політична ситуація та воєнні дії.    

Висновки. У результаті оцінки екотуристичного потенціалу регіонів України 
можна зазначити, що західні та північні області України мають вищий потенціал 
екотуризму, тоді як східні та центральні регіони України відзначаються невисоким 
екотуристичним потенціалом. Перспективи подальших досліджень полягають у 
детальнішому аналізі екотуристичного потенціалу регіонів України. 
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ТУРИСТИЧНОГО СУБРЕГІОНУ ЗАКАРПАТТЯ 
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(м. Берегове) 

 
Закарпаття дуже багате на природні та антропогенні рекреаційно-туристичні ресурси. 

Завдяки й цьому, туризм регіону розвивається досить швидкими темпами. Попри це, рівень 
дослідження туристичної галузі значно відстає від очікуваного. У даній роботі намагаємося 
додати до результатів попередніх досліджень обґрунтований у фаховому відношенні поділ 
краю на рекреаційно-туристичні одиниці, а також представлення санаторно-курортного 
потенціалу одного з них. 

Ключові слова: туризм, Закарпаття, санаторії, Південний туристичний субрегіон. 
 
Fodor D. D., Tovt A. A. The Sanitaria and Resorts Potential of the Southern Touristic 

Subregion of Transcarpathia. Transcarpathia is very rich in natural and anthropogenic 
resources of recreation and tourism. In consequence of this and some other factors, tourism of 
the region develops quite rapidly. Even so, the level of researchedness of the tourist sector is far 
behind the desirable. In the present work we intend to enrich the results of previous examinations 
with a professionally grounded division of the region to recreational-touristic units and a 
presentation of sanitaria and resorts potential of one of them. 

Key words: tourism, Transcarpathia, sanitaria, Southern Touristic Subregion. 

 

Для забезпечення належного розвитку туризму в Україні (включаючи й 
Закарпатську область) потрібно запроваджувати новітню туристичну політику, у 
центрі якої мала б стояти маркетингова та рекламна діяльність, розвиток 
турпродуктів та інфраструктури, а також модернізація усієї туристичної галузі. Для 
започаткування подібного процесу на основі соціальних, етнокультурних, 
економічних та кліматичних особливостей в області слід відокремити три 
рекреаційно-туристичні субрегіони [3], географічне розташування яких зображено на 
рисунку 1: 

1. Південний субрегіон; 
2. Північно-західний субрегіон; 
3. Центрально-східний субрегіон. 
Південний туристичний субрегіон охоплює територію Ужгородського, 

Мукачівського, Берегівського та Виноградівського районів. Переважна частина 
названих одиниць розташована у рівнинній частині Закарпаття, тому туристичне 
використання даної території дещо відрізняється від двох інших субрегіонів. Тут 
склалися найкращі умови для велосипедного, кінного, винного, історико-культурного 
і т. п. туризму. 

Рекреаційно-туристичний комплекс Ужгородського району (до якого входять 
також міста обласного підпорядкування Ужгород і Чоп) базується на 
гідрокарбонатно-натрієвих (с. Руські Комарівці) та кремнієвих (м. Ужгород) 
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мінеральних водах. Місцеві джерела із значним вмістом заліза були відомі вже у 
XVII ст., а у XIX ст. на їх базі у м. Ужгороді існувала популярна купальня «Борвіз». 
Води Ужгородського району використовуються при лікуванні захворювань 
урологічного характеру, шкіри й травної системи. На території зосереджено декілька 
рекреаційно-туристичних об’єктів, найважливішими серед яких являється 
«Деренівка» (до якого відноситься санаторій «Деренівська Купіль»), а також 
санаторій «Малятко», що розміщений у с. Оноківці, на північ від м. Ужгород. 
Останній являється видатним центром дитячої пульмонології [4]. 
 
 

 
 

Рис. 1. Географія основних джерел мінеральних та термальних вод  
Південного туристичного субрегіону Закарпаття 

Джерело: власна редакція 

 
Мукачівський район (до якого входить і місто обласного підпорядкування 

Мукачеве) відомий своїми сульфідними мінеральними водами та багатьма типами 
термальних вод. До туристично-рекреаційної зони «Карпати» відносяться санаторії 
«Карпати» та «Перлина Карпат». Перший є кліматично-бальнеологічним 
комплексом, який розміщений у мальовничій долині на висоті 400–500 м над рівнем 
моря. Клімат тут являється надзвичайно м’яким, середня температура повітря в 
січні становить 3–4 °C, а у липні – 19–20 °C. Комплекс базується на 
низькотемпературних, слаболужних водах з вмістом кремнію, кальцію, натрію і т. д. 

Бальнеологічна курортна зона «Синяк» розташована біля підніжжя 
однойменного гірського масиву, що являється частиною Вулканічного хребта 
Українських Карпат. Характерним для нього є помірний клімат та підвищена 
вологість повітря. Завдяки хвойним лісам тут надзвичайно чисте повітря. Сульфідні 
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мінеральні води цієї зони вже відомі з XVIII ст. На сьогоднішній день на території 
зони працюють санаторії «Синяк», «Перлина Карпат» та «Солені Млаки» [1, 2]. 
 

Таблиця 1 
Зміна кількості санаторно-курортних та оздоровчих закладів по районах, що 

належать до Південного туристичного субрегіону 
 

Район 2000 
2003/ 
2004 

2006/ 
2007 

2009/ 
2010 

2013 2016 

Ужгородський 
район 

4 7 8 5 3 3 

Мукачівський 
район 

6 7 9 9 5 4 

Берегівський 
район 

5 4 3 3 1 2 

Виноградівський 
район 

10 10 7 6 5 4 

Всього 25 28 27 23 14 13 

Джерело: Санаторії та туризм Закарпаття. Статистичний щорічник, 2008, 2011, 2016. 

 
Берегівський район (разом з містом обласного підпорядкування Берегове) 

являється однією з найтепліших кутків Закарпаття. Тут зосереджені найбільші 
запаси термальних вод області (м. Берегове, с. Косонь, с. Яноші, с. Гут, с. Боржава). 
Всього в районі знаходиться 25 джерел термальних вод. Купання в них є 
результативною терапією при високому артеріальному тиску та ревматичних 
захворюваннях, а для лікування цукрового діабету та захворювань травної системи 
навіть рекомендується їх внутрішнє застосування. 

За складом мінеральні води Виноградівського району дуже різноманітні. На їх 
використанні базується один з найвідоміших санаторіїв Закарпаття – «Теплиця». 
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Доповідь представляє результати дослідження рекреаційних ресурсів Дністровського 

регіону Поділля у динаміці, існуючі проблеми і перспективи розвитку. Продекларовано 
наявність високого потенціалу надання усіх видів рекреаційних послуг, включаючи 
активний, у тому числі інклюзивний, туризм. Виявлені недоліки демонструють собою 
перспективи подальшого розвитку. 

Ключові слова: Поділля України, Дністер, рекреація, активний туризм, інклюзивний 
туризм, експедиція «Дністер». 

 
Bosenko O. L., Tsimbalyuk M. P., Maloholovka O. A. Problems, Possibilities and 

Prospects of Recreational Activity of Dnyster Region by Results of Expeditions «Dnyster». 
The report presents the results of the study of recreational resources of the Dnyster region of 
Podillya of Ukraine in the dynamics, existing problems and prospects of development. The high 
capacity of providing all types of recreational services, including active and inclusive tourism, has 
been announced. The revealed shortcomings show prospects for further development. 

Key words: Podillya of Ukraine, river Dnyster, recreation, active tourism, inclusive tourism, 
expedition «Dnyster». 

 

На сьогоднішній день наростаючої гіподинамії існує чітке розуміння 
необхідності обов’язкового рекреаційного відпочинку. Індустрії туризму присвячено 
багато наукових праць [1]. Найрозповсюдженішим способом рекреації став 
пасивний, пляжний, який, по суті, продовжує малорухомий спосіб життя. 
Правильною альтернативою пляжного є активний відпочинок на природі, який 
пов'язаний і з формуванням почуття єднання з природою і любові до неї, і з 
вихованням вольових якостей, і з розвитком екстраверсії і колективізму [2; 11; 12; 
14; 17]. Світова криза яка розростається, актуалізує філософію мінімалізму 
похідного життя, як одного з головних інструментів війни. 

Експедиція «Дністер» споряджається громадською організацією 
«Хмельницький інститут духовного, психічного, фізичного, соціального здоров’я та 
екології людини», є постійно діючою у варіантах журналістська, екологічна, 
дослідницька, спортивна, яка проводиться з 2003 року в межах Тернопільської, 
Чернівецької, Хмельницької і Вінницької областей [16]. Одним із завдань чергової 
подорожі була оцінка рекреаційного потенціалу дністровського регіону в динаміці за 
20 років незалежності України і 15 років функціонування експедиції. Актуальність 
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дослідження зумовлена розумінням важливості рекреації як у соціальному, так і 
економічному плані в цілому і активного водного неспортивного туризму зокрема. 

Детальніший аналіз функціонування туристичних об’єктів у Придністров’ї 
здійснювався за літературними та офіційними даними за такими критеріями: видова 
різноманітність туристичних об’єктів, зручність розташування (відстань від води) та 
транспортне сполучення, кількість та якість запропонованих послуг, інформаційне 
забезпечення, адекватність інфраструктури (місця для стоянок, причали, джерела 
водопостачання та енергопостачання, доступність медичної допомоги, наявність 
пунктів громадського харчування, або доступність продуктів харчування і питної 
води), умотивованість цін, ставлення місцевого самоврядування до туризму, 
доброзичливість соціального середовища, інклюзивність, професіоналізм 
інструкторів та екскурсоводів, наявність культурно-розважальних заходів. 

Результати дослідження. 
1. Історичні, географічні, сакральні, кліматичні, соціальні особливості 

Дністровського регіону Поділля створили сприятливі умови для розвитку 
різноманітних видів туризму, таких як сільський зелений, агротуризм, екотуризм, 
мисливсько-рибальський, кінний, водний, екстремальний (пригодницький, рафтінг, 
дайвінг, вейкбордінг, альпінізм, польоти на повітряних кулях і дельтапланах), 
культурний, науковий, ностальгічний (етнічний), соціополітичний і промисловий, 
фестивальний, шопінг та книжковий [4; 6; 7; 9; 15]. 

2. Туристичні об’єкти узбережжя Дністра представлені трьома типами: бази 
відпочинку і готельно-ресторанні комплекси, агросадиби, впорядковані стоянки 
неорганізованого відпочинку.  

3. Береги Дністра у середній течії скелясті, що погіршує доступність річки із 
берега. Локальні під’їзді шляхи, прокладені у більш похилих ділянках, ґрунтові, що 
робить їх малопридатними у дощову погоду. Громадський транспорт здійснює 
регулярні рейси лише у навколишні населені пункти.  

4. Персонал готельно-туристичних комплексів,  кількість і потужність яких 
стрімко зростає, формується із нефахового місцевого населення, що часто впливає 
на якість сервісу. Різноманіття запропонованих послуг постійно збільшується. 

5. Існує певний регіональний дисбаланс розміщення об’єктів із високим рівнем 
сервісу, що пов’язано із ландшафтом і наявністю ділянок національних парків. 

6. Відсутність постійності функціонування ряду об’єктів, «напівлегальний», 
неофіційний статус великої кількості послуг утруднює їх облік, аналіз та 
прогнозування. 

7. Чисельні туристичні агенції обласних центрів, мережа Інтернет мало уваги 
приділяють осередкам зеленого туризму, при тому що великі готельні комплекси і 
садиби розрекламовані достатньо. 

8. Інфраструктури готельних комплексів передбачають швартування водного 
транспорту, доступність первинної медичної допомоги, санітарно-гігієнічні об’єкти. 

9. Ландшафт пойми Дністра обмежує вибір місця туристичної стоянки, але 
існуючі розташовані рівномірно, а деякі елементарно впорядковані. 

10.  Широкий водозбір верхів’я Дністра зумовлює захаращення берегів в 
неупорядкованих ділянках побутовим сміттям та хмиззям. 

11.  Узбережжя Дністра усіяні населеними пунктами з відповідною 
інфраструктурою (магазини, джерела їжі, води, електричної енергії, засобів зв'язку, 
медичної, ремонтно-технічної допомоги, транспортною розв'язкою) і доброзичливим 
до подорожуючих населенням. 

12.  Для місцевого самоврядування розвиток туризму у регіоні є пріоритетним, 
що проявляється чітким реагуванням на виявлені проблеми, активним 
формуванням і підтримкою фестивально-розважального, культурно-історичного, 
сакрального та етнічного напрямку туризму. 
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13.  Професійних екскурсоводів, практично, не має, інструктори водного та 
пішохідного видів туризму також відсутні. Разом із тим місцеві жителі, господарі 
агроосель, працівники національного парку «Подільські Товтри», «Хотинський» 
організовують достатньо фахові (часто річковим транспортом) екскурсії до окремих 
об’єктів регіону. 

14.  Готовність об’єктів рекреації до прийому відпочиваючих з особливими 
потребами низька, часто, формальна. 

15.  Ціноутворення в організованій рекреації, головним чином, зумовлене 
сезонністю надання послуг, пріоритетністю готельно-туристичної складової у 
структурі бізнесу власників, орієнтацією на заможніші прошарки населення, погано 
розвиненою транспортною складовою. 

16.  Перспективою розвитку активного туризму є запозичення досвіду 
розвинених країн [8; 14] , де туристи ознайомлені й дотримуються правил (щодо 
годування тварин, дотримання тиші, пересування виключно стежками, паління 
тільки у спеціальних місцях, прибирання сміття, заборони рубання дерев тощо); де 
на території національних парків зазвичай розташовуються інформаційні центри, 
пункти прокату туробладнання, сувенірні магазини, музейні експозиції, майданчики 
для пікніків, готелі і притулки для туристів. 

Перспективи подальших досліджень. Перманентний моніторинг 
рекреаційного потенціалу будь-якої дестинації, особливо такої, що включає 
природні парки і заповідники, є завжди актуальним, оскільки остання має свої 
закони розвитку, стабілізації і деградації, що зумовлює необхідність адекватного 
державного менеджменту. Потреба в соціалізації осіб з обмеженими можливостями 
передбачає включення таких осіб у рекреаційну діяльність, що вимагає дослідження 
і вирішення ряду специфічних задач. Підготовка фахівців туристичного бізнесу 
вимагає формування системи баз стажування за специфічними напрямками. 
Вивчення попиту на різни види регіонального відпочинку. 

Висновки. Подільське Придністров’я за комплексом історико-культурних і 
природних ресурсів є одним із найперспективніших регіонів України щодо 
функціонування туристичної сфери, має широкі можливості для розвитку 
регіонального, міжрегіонального та міжнародного туризму, може забезпечити 
потреби в усіх його видах. Об’єкти пасивного відпочинку розвиваються бурхливо, 
випереджаючи розвиток інфраструктури. Активний туризм має вигляд аматорський. 
Водний туризм існує у вигляді поодиноких туристичних вітрильників, байдарок та 
каяків, що окреслює чітку перспективу розвитку. Наявність національних парків 
гарантує довічну привабливість дестинації, яка базується на природних пам’ятках, 
унеможливлює хаотичне неконтрольоване розростання зони розважально-пляжного 
захаращення. 
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Здійснено комплексну оцінку сучасного стану туристично-рекреаційного потенціалу 

Волинської області за окремими підсистемами: туристичні заходи, розважальна 
інфраструктура, визначні об’єкти туристично-рекреаційної інфраструктури. Окреслені 
проблеми туристичної інфраструктури регіону та можливі шляхи їх вирішення.  

Ключові слова: туристично-рекреаційний потенціал, турист, туристична 
інфраструктура, туристично-рекреаційна діяльність.  

 
Hromyk O. M. Tourist and Recreational Potential of the Volyn Region. The complex 

assessment of the current state of the tourist and recreational potential of the Volyn region is 
carried out according to separate subsystems: tourist events, entertainment infrastructure, 
prominent objects of tourist and recreational infrastructure. The problems of the tourist 
infrastructure of the region and possible ways of their solution are outlined. 

Key words: tourist and recreational potential, tourist, tourist infrastructure, tourist and 
recreational activity. 

Туризм в Україні є однією із складових частин національної економіки й 
соціально-культурного життя держави. Сьогодні він переживає складний період 
становлення в умовах ринку, адаптації до мінливих умов як всередині країни, так і 
за кордоном. Активно відбувається створення та розвиток туристичної бази. У 
роботі проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку 
туристично-рекреаційного потенціалу Волинської області. 

Волинська область має помірно континентальний клімат, значні лісові масиви 
та водні об’єкти, багату флору й фауну. Значна частина території перебуває під 
охороною. Цей регіон придатний для пізнавального, оздоровчого, етнічного, 
водного, екотуризму й мисливства. На Волині налічується 209 територій і об’єктів 
природно-заповідного фонду, у тому числі Шацький природний національний парк, 
74 заказники (5 – державного значення), 107 пам’яток природи (3 – державного 
значення), 22 заповідних урочища, 5 парків – пам’яток садово-паркового мистецтва 
місцевого значення, ботанічний сад Волинського національного університету. 
Кліматичні умови, значні масиви приміських лісів, водні об’єкти, запаси торфових 
лікувальних грязей, відомі джерела мінеральних вод області сприятливі для 
розвитку в ній туризму. Найцікавішими є пам’ятки архітектури й археології періоду 
Київської Русі у м. Володимирі-Волинському, історико-культурні та архітектурні 
пам’ятки у м. Луцьку, зокрема Верхній замок XIII–XIV ст., літературно-меморіальний 
музей Лесі Українки в с. Колодяжному, меморіальний комплекс жертвам фашизму в 
с. Кортелісах [1]. 

Однією з важливих передумов візитів туристів до Волинської області виступає 
проведення міжнародних заходів, зокрема, у регіоні періодично проводиться велика 
кількість фестивалів: «Поліське літо з фольклором», проводиться з 1994 р. У рамках 
фольклорного дійства відбудуться: гала-концерти та фестивальні концерти; 
урочиста хода учасників фестивалю; ярмарок майстрів народної творчості України 
та країн-учасниць фестивалю; вечори дружби; розважальні програми. А також ряд 
інших заходів: «Меч Луцького замку»; «Різдвяна містерія». Фестиваль 
«Бандерштат» – це три дні неповторної атмосфери та незабутніх вражень.  
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Найбільш цікавим для туристів виступає місто Луцьк, яке є обласним центром. 
Тут зосереджено велику кількість об’єктів туристично-рекреаційної та розважальної 
інфраструктури: Музей Волинської ікони (серед унікальних експонатів сакрального 
мистецтва особливе місце відведене Холмській Чудотворній іконі Божої матері – 
пам’ятці візантійського іконопису XI–ХII ст.), Краєзнавчий музей, Художній музей, 
Музей військової техніки, Волинський облмуздрамтеатр, Ляльковий театр, Дитяча 
залізниця, Диво-будинок скульптора Миколи Голованя – вернісаж творчих втілень і 
вічного пошуку митця, Парк відпочинку ім. Лесі Українки, Парк 900-річчя Луцька, 
будинок Лесі Українки, Покровська церква (пам’ятка архітектури XV ст., тут було 
знайдено унікальний твір образотворчого мистецтва – ікону «Волинська Богоматір», 
написану в XIII–XIV ст.), Хрестовоздвиженська церква (пам’ятка архітектури 1617 р., 
1702 р. тут був похований Данило Братковський), Євангелістична кірха (збудована 
на місці монастиря кармелітів протягом 1904–1907 рр. У 1990 р. реставрована 
прихожанами і вражає своєю величністю та багатим внутрішнім оздобленням), 
Свято-Троїцький кафедральний собор (пам’ятка архітектури XVII ст. Тут знаходився 
бернардинський монастир. Нині в його стінах розміщена духовна семінарія 
Української Православної церкви), костел Святих Петра і Павла (було зведено у 
1606–1610 рр. руками волинських майстрів Майка, Климовича та ін. Костел 
побудований у стилі раннього бароко за проектом архітектора Якуба Бріано). Однак, 
найбільший інтерес у туристів справедливо викликає Луцький замок (закладений 
великим князем Любартом у 1340–1384 pp. та добудований за часів князя 
Свидригайла у 1430–1542 pp.). Він має три високі прямокутні вежі. Своєю 
масивністю й архітектурою виділяється вежа Любарта, або В’їзна, висотою 27 
метрів, у південно-східному кутку замку стоїть вежа Свидригайла, або Стирова, 
висотою 27 метрів з північного боку на замкових мурах розташована третя башта – 
Владича, висотою 13,5 метра. Стіни і вежі Луцького замку мають загальну довжину 
240 метрів. Дотепер у центрі Замку знаходяться рештки найстарішої в місті споруди 
– церкви Іоанна Богослова, а під замком знаходяться таємничі підземелля. У 
1985 р. прийнято урядове рішення про оголошення комплексу архітектурних споруд 
в Старому місті державним історико-культурним заповідником [1]. 

Волинська область ласкаво запрошує туристів і у Шацький національний парк – 
унікальний природний комплекс, що включає 23 озера карстового походження. 
Створений у 1983 р., він займає площу у 328 тис. га. і простягається з півночі на 
південь на 18 км, з заходу на схід на 25 км. Розташований на вододілі рік Західний 
Буг та Прип'ять. Селище Шацьк є адміністративним центром національного парку і 
району на території якого він знаходиться. На захід від Шацька на відстані кількох 
кілометрів розкривається широкий водний простір перлини парку, найбільшого з 
природних озер України – Світязя. Глибина його 58,4 метра, довжина – 9,3 км, 
ширина – 4,8 км. Площа водного дзеркала – 2750 га. Живлять його артезіанські 
джерела, вода надзвичайно прозора і м'яка. На середині озерного простору 
розташований острів площею близько 7-ми га. До національного парку входить і 
озеро Пулемецьке глибиною від 4-х до 20-ти метрів, а також озера Луки та 
Люцимер. Принадністю озер щороку зачаровуються численні туристи, волиняни і 
гості нашого краю. На землях парку росте близько 800 видів рослин, серед яких 
багато рідкісних. В Шацьких озерах водиться понад 30 видів риб. У глухих закутках 
вікових лісів гніздяться рідкісні чорні лелеки, сірі журавлі, тут мешкають олені, лосі, 
вовки, дикі кабани, косулі, лисиці, зайці, ондатри. Природою тут створені унікальні 
умови для відпочинку й оздоровлення. 1968 року на березі озера Світязь 
споруджено комфортабельну туристичну базу – пансіонат «Шацькі озера», 
розрахований на 600 місць [2–3].  
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З метою оптимізації сучасного стану туристичної інфраструктури 
досліджуваного району пропонуємо вжити ряд першочергових заходів:  

 удосконалення нормативно-правової бази  туристичної діяльності на 
районному рівні; 

  встановлення туристично-інформаційних дорожніх знаків, що інформують 
про розташування об’єктів туристичного показу, інформаційних знаків до баз 
відпочинку, садиб сільського туризму та закладів ресторанного господарства 
українською та англійською мовами; 

  удосконалення існуючих та розробка нових туристичних маршрутів; 

 збільшення обсягів залучення  інвестицій у розвиток інфраструктури галузі, 
пошук альтернативних джерел фінансування; 

 облаштування рекреаційних зон; 

 побудова нових об’єктів інфраструктури за європейськими стандартами та 
реконструкція вже існуючих; 

 забезпечення інформаційного супроводу галузі на даній території, шляхом 
покращення рекламних проектів; 

 забезпечення галузі кваліфікованими спеціалістами туристичного 
менеджменту, екскурсійної діяльності та готельно-ресторанного господарства. 

Отже, Волинська область має значний туристичний потенціал, який 
реалізується на недостатньому рівні. Однак, вже сьогодні можна сказати що Волинь 
впевнено прямує до того, щоб стати осередком туристично-рекреаційної діяльності. 
Потужним імпульсом до ще більш швидкого й впевненого руху в цьому напрямі 
повинне стати впровадження заходів, присвячених  туризму  в Україні. 
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СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
 

 
Розглянуто сучасний стан розвитку дитячого туризму в Україні. Здійснено аналіз 

розвитку інфраструктури дитячого туризму. Розглянуто динаміку кількості дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку. Проаналізовано показники оздоровлення та відпочинку дітей в 
Україні.  
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Maister A. A. Contemporary Development of Children's Tourism in Ukraine. The 
present state of development of children's tourism in Ukraine is considered. The analysis of 
infrastructure development of children’s tourism is made. The dynamics of quantity of children's 
health and recreation facilities is considered. The indicators of health improvement and recreation 
of children in Ukraine are analyzed. 

 
Постановка наукової проблеми та її значення. Дитячий туризм та рекреація 

виступає однією з форм туристсько-рекреаційної діяльності, яка пов’язана з 
організацією відпочинку, оздоровлення, проведення дозвілля підростаючого 
покоління. Практика здійснення такої туристсько-рекреаційної діяльності в Україні та 
світі говорить про формування відповідної складової сфери послуг, яка орієнтована 
на задоволення потреб дитячого населення [1]. 

Мета дослідження – аналіз сучасного стану розвитку дитячого туризму в 
Україні.  

Результати дослідження. Лікувально-оздоровчий дитячий туризм в Україні 
представлений дитячими оздоровчими таборами, санаторіями, профілакторіями, 
реабілітаційними центрами. В Україні влітку 2017 р. працювало 9 745 дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку, з них – 299 дитячих закладів оздоровлення, 
9 446 – закладів відпочинку (табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку в Україні* 
 

Тип закладу 
Кількість закладів, од. Кількість місць, од. 

2016 2017 2016 2017 

Всього 9 669 9 745 111 621 106 337 

Заклади оздоровлення 316 299 78 953 73 478 

у тому числі:  

позаміські 273 258 65 656 61 039 

санаторного типу 38 36 9 647 8 489 

дитячі центри 5 5 3 650 3 950 

Заклади відпочинку 9 353 9 446 32 668 32 859 

у тому числі:  

праці і відпочинку 318 287 2 095 1 945 

з денним перебуванням 8 790 8 917 - - 

позаміські 146 142 30 573 30 914 

наметові містечка 99 100 - - 

* Складено за даними Державної служби статистики України.  

 
У порівнянні з 2016 р. кількість дитячих закладів зменшилася на 76 одиниць 

(рис. 1). Найбільший пік зростання кількості дитячих закладів припадав на 2004 р. і 
становив 19 443 одиниць. Найбільший спад характерний для 2014 р., що пов’язано з 
анексією Криму та проведенням антитерористичної операції на території Донецької 
та Луганської областей.  

У результаті анексії Криму та проведення АТО на Донбасі втрачено 128 
закладів в Криму, близько 70 закладів на території Донецької та Луганської 
областей. Кримський «Артек» переїхав під Київ до Пущі Озерної, і там на 
сьогоднішній день розміщений на 70 гектарах. Основні напрямки оздоровлення на 
сьогодні – це Одеська область, Карпати й центральні регіони країни, де працює 
більшість закладів оздоровлення і відпочинку. 
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Рис. 1. Динаміка кількості дитячих закладів оздоровлення та відпочинку  

в Україні у 1993–2017 рр. 

 

У 2016 р. суб’єктами туристичної діяльності України обслуговано 245 927 дітей 
віком від 0–17 років. Серед туристських підприємств, які сьогодні в Україні 
спеціалізуються на дитячому туризмі, найбільшим в нашій країні залишається АТ 
«Супутник-Україна». Незважаючи на те, що система ринкових відносин зруйнувала 
монополію «Супутника» на цей вид туризму, він є одним з провідних у цій сфері. 
Відомими є дитячі центри «Артек» і «Молода гвардія». У наш час дитячим туризмом 
в Україні займаються такі провідні туристичні компанії, як: «Дельта-тревел», «Дітки», 
«Ласпі», «Пілігрім», «Сан-Валентин», «Черномор-тур» та ін. [3]. 

Протягом 2010–2017 рр. відбулося значне скорочення кількості місць у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку на фоні зменшення загальної кількості 
дитячих закладів. Особливо значне зменшення кількості міць відбулося у 2014 р., 
що зумовлено складною суспільно-політичною ситуацією в країні, анексією Криму. 
Так, у порівнянні з 2013 р. кількість місць зменшилася більш ніж удвічі. 

Влітку 2017 р. в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку побувало 
970 027 дітей, що менше на 34 306 осіб, ніж у 2016 р. Найбільше дітей 
оздоровилося в дитячих закладах відпочинку з денним перебуванням, у позаміських 
та санаторного типу оздоровчих закладах. 

За останні три роки спостерігається позитивна динаміка кількості оздоровлених 
дітей. Проте порівняно з 2013 р. кількість оздоровлених дітей зменшилася майже 
вдвічі. Причиною цього стало зменшення кількості дитячих закладів оздоровлення і 
відпочинку та кількості місць у них. 

Аналізуючи оздоровлення дітей за окремими категоріями, можна зазначити, що 
найбільше оздоровлено дітей з багатодітних і малозабезпечених сімей (183 тис. 
осіб). Значно менша кількість – це діти осіб, визнаних учасниками бойових дій 
(35,8 тис.), діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування (32,5 тис. осіб). 

Протягом 2016–2017 рр. виїхало за кордон на відпочинок та оздоровлення 
5592 дитини. З них найбільше виїхало в Італію, США, Іспанію – понад тисячу дітей. 
Загалом на оздоровленні та відпочинку протягом зазначеного періоду перебували 
українські діти в 20 країнах.  

Координація діяльності, пов’язаної з організацією виїзду груп дітей за кордон та 
контроль за її провадженням здійснюється Міністерством соціальної політики 
України, структурними підрозділами з питань сім’ї, молоді та спорту обласних та 
Київської міської держадміністрацій. Міністерством здійснюється контроль за 
направленням груп дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення та їх 
поверненням в Україну.  
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В організації виїзду дітей за кордон на відпочинок та оздоровлення беруть 
участь 38 громадських організацій. Найбільш активно у цьому напрямку працюють 
такі організації, як: МБФ «Країна милосердя», БФ «Корда», МБФ «Вічні цінності», БФ 
«Набат», БФ «Білий слон» МБФ «Аріадна», ВБО «Волонтерське об’єднання 
«Крила» та ін.  

За ініціативи закордонних дипломатичних установ України та іноземних 
партнерів на урядовому та неурядовому рівнях реалізовано проекти з оздоровлення 
та відпочинку дітей, як в Україні, так і на території інших країн в Австрії, Болгарії, 
Великій Британії, Греції, Грузії, Італії, Іспанії, Латвії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, 
Португалії, Словенії, США, Туреччині, Туркменістані, Угорщині, Франції, Хорватії, 
Чехії, Швейцарії, Швеції [5]. 

Станом на 1 вересня 2017 р. за даними Міністерства соціальної політики 
України, використано 729 423 тис. грн на оздоровлення та відпочинок дітей, з них 
281 881 тис. грн – кошти обласних бюджетів та бюджету м. Києва, 447 542 тис. грн – 
кошти бюджетів міст обласного значення та районних бюджетів [4, с. 12].  

При щорічному збільшенню обсягу державного фінансування програми 
оздоровлення дітей, коштів вистачає тільки на третину потреби, немає чіткого 
механізму розподілу й критеріїв якісної оцінки оздоровлення, відсутність прозорості 
проведення тендерів на державне замовлення з оздоровлення дітей негативно 
впливає на бажання дитячих оздоровниць брати в них участь. 

Важливе для розвитку дитячого туризму в Україні відіграють центри туризму і 
краєзнавства учнівської молоді (станції юних туристів). Дитячо-юнацький туризм в 
Україні організаційно підпорядкований Міністерству освіти і науки. Поруч із 
профільними закладами еколого-натуралістичного профілю й закладами дитячо-
юнацької технічної творчості та комплексними позашкільними закладами (палаци, 
центри, будинки позашкільної роботи, дитячо-юнацькі центри) профільні туристсько-
краєзнавчі заклади є складовою частиною системи позашкільної освіти та 
виховання в Україні. Звісно, що саме профільні туристсько-краєзнавчі заклади 
складають основу системи дитячо-юнацького туризму в нашій країні. Очолює всю 
туристсько-краєзнавчу роботу для дітей та молоді в країні Український державний 
центр туризму і краєзнавства учнівської молоді, який є інструктивно-методичним та 
організаційним центром туристської, краєзнавчої та екскурсійної роботи з 
учнівською та студентською молоддю в Україні [2, с. 17]. 

Висновки. Сучасний стан розвитку дитячого туризму в Україні 
характеризується невисоким рівнем. Аналіз основних показників оздоровлення та 
відпочинку дітей показав, що в Україні оздоровлюється незначна кількість дітей. 
Більшість дитячих закладів оздоровлення та відпочинку працюють сезонно – влітку. 
Фінансові кошти, які виділяє держава на оздоровлення та відпочинок дітей, не 
покривають всіх потреб.    
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Зазначена роль туризму та його вплив на суспільно-економічний розвиток регіону. 

Наведено позитивні тенденції розвитку туристичної індустрії регіону. Визначено стратегічні 
пріоритети розвитку туристичного бізнесу. Охарактеризовано основні проблеми розвитку 
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Ключові слова: стратегія розвитку, туризм, туристичне підприємство, туристична 
послуга, туристична індустрія, туристичний регіон, туристичний потенціал, туристична 
інфраструктура, турпродукт. 

 
Kunytskyi M. P. Strategies for Development of Tourism of Ukraine: Regional Aspects. 

The noted role of tourism and its influence on the socio-economic development of the region. 
Positive tendencies of the tourist industry development of the region are presented. Strategic 
priorities of tourism business development are defined. The main problems of regional tourism 
development are described. 
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industry, tourist region, tourist potential, tourist infrastructure, tourist product.  

 
Протягом останніх десятиріч окреслились важливі тенденції формування 

соціально-економічного середовища Європи і світу, які в найближчій перспективі 
визначатимуть зміни у сфері туризму: зміщення центрів економічної активності не 
лише в глобальному, а й у регіональному масштабах, яке відбувалося і, очевидно, 
відбуватиметься в найближчій перспективі; формування стійкої тенденції старіння 
населення, яка вимагатиме нових організаційних методів туристичної діяльності; 
активізація впровадження нових технологій в життєдіяльність населення, що 
трансформувало спосіб життя; зростання навантаження на навколишнє 
середовище; поява нових глобальних туристичних структур тощо. 

Виходячи з узагальнення наукових підходів зарубіжних та вітчизняних вчених 
щодо формування стратегії розвитку туристичних регіонів, можна визначити такі 
стратегії розвитку локальних і регіональних туристичних утворень: 

– кардинальної зміни (з’ясування причин кризи і пошук заходів підтримки 
оздоровниці; залучення інвестицій у розвиток курорту; перепрофілювання 
оздоровниці); 

                                                 
© Куницький М. П., 2018 



 

 41 

 – збереження зростання (підтримка необхідних темпів зростання за 
несприятливих зовнішніх умов; залучення відпочиваючих шляхом введення нових 
послуг (медичних і анімаційних); 

– досягнутого зростання (утримання досягнутого рівня у випадку, коли курорт 
має в своєму розпорядженні лише обмежений набір нового продукту і нездатний 
перепрофілювати його на новий ринок); 

– вибіркового зростання (орієнтація курорту на певний сегмент ринку) [1]. 
При розробці стратегії розвитку туристичного регіону необхідно передбачати 

визначення відповідних типів (моделей) розвитку; встановлення пріоритету 
територій і місць розвитку; визначення обсягів фінансування; окреслення рамок 
розподілу ресурсів. З метою підвищення ефективності функціонування курортів 
доцільно розробити концепцію їх розвитку, основними елементами якої є: концепція 
розвитку підприємництва (нові продукти курортного лікування, новітні курси 
лікування); фінансова концепція (розробка бізнес-планів розвитку курорту, 
визначення джерел фінансування); концепція управління (розробка стратегії 
менеджменту та заходів щодо підготовки управлінських кадрів); концепція 
маркетингу (аналіз інформації про лікувальні послуги, розробка та реалізація 
стратегії маркетингу, формування робочої групи маркетингу на курорті) [3]. 

Формування стратегії розвитку туристичних регіонів передбачає такі 
організаційно-економічні заходи: удосконалення законодавчої та нормативно-
правової бази з питань їх діяльності; розширення асортименту та кількості 
туристичної продукції; активне впровадження методів менеджменту та маркетингу 
на певних територіях; створення координаційно-консультативного центру з розвитку 
регіонального туризму; організацію рекламної кампанії туристичних регіонів. 

Стратегії розвитку туристичних регіонів повинні враховувати: 
– досягнення європейських і світових параметрів співвідношення якості послуг і 

цін на ці послуги на основі системних заходів щодо стандартизації рівня якості 
послуг і економічного стимулювання підприємств до їх підвищення; 

– якнайшвидшу адаптацію нормативно-правових і законодавчих актів галузі 
рекреації і туризму до стандартів, прийнятих у європейському співтоваристві; 

– залучення зовнішніх інвестицій до реалізації програми регіонального 
розвитку, окремих проектів, що входять до її складу, зокрема на розвиток 
інфраструктури для обслуговування рекреаційних потоків: транспорт, торгівлю, 
зв’язок, виробництво продукції для використання у курортно-рекреаційній діяльності 
і сфері послуг; 

– створення привабливого туристичного іміджу регіону та просування 
регіонального турпродукту на національний та міжнародний туристичний ринок; 

– розвиток матеріально-технічної бази та інфраструктури спортивно-
оздоровчих видів туризму (модернізація з доведенням до рівня світових стандартів 
матеріально-технічної бази існуючих санаторно-курортних оздоровчих установ і 
об’єктів туристичної індустрії); 

– введення в експлуатацію новозбудованих рекреаційних об’єктів на основі 
розробки економічного механізму стимулювання інвестиційної діяльності у цій 
сфері; 

– комплексний підхід до підвищення якості прийому туристів та сервісного 
обслуговування; 

– доведення до норм і міжнародних стандартів класифікації готелів, 
сертифікації інших приймаючих структур; 

– доведення до міжнародного рівня організації ресторанної справи та її 
сервісного обслуговування; 

– розширення кількості і якості туристичних послуг, що надаються; 
– участь у роботі регіональних і європейських салонів і ярмарків; 
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– організацію турів, що дадуть змогу якнайкраще ознайомитися із 
запропонованою продукцією і оцінити якість прийому; 

– здійснення системного маркетингу ринку туристичних послуг; 
– створення сприятливих умов для інвестицій, податкового і митного 

регулювання розвитку регіону; 
–забезпечення раціонального використання та охорони туристичних ресурсів 

регіону, створення програм та планування подальших перспектив розвитку 
туристичного регіону [2, с. 71]. 

Слід відзначити фактори, що гальмують сталий розвиток туризму в регіонах 
України, зокрема не ефективне використання наявних ресурсів; низький рівень 
розвитку туристичної інфраструктури; погано розвинена транспортна мережа 
регіонів; недостатній рівень розвитку соціально-економічних чинників, які впливають 
на збільшення масштабів регіонального туризму. 

Отже, аналіз стану та прогнозування перспектив розвитку туристичних регіонів, 
розробка заходів, спрямованих на поліпшення їх функціонування, повинні 
здійснюватися з врахування загальних законів економічної науки, які мають 
специфічний прояв в сфері туризму. Стратегія розвитку туристичного регіону має 
трактуватися як стратегічний план соціально-економічного розвитку туризму в 
регіоні, чи стратегічний план соціально-економічного розвитку туристичного регіону. 
В якому визначені цілі, завдання, пріоритети, напрями економічного і соціального 
розвитку сфери туризму в регіоні та повинні враховувати специфіку кожного з них, 
яка має визначати структуру, обсяг та використовувані методи побудови 
стратегічного розвитку. 
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УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКИЙ ДОСВІД ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ТУРИСТИЧНОЇ  

ПРОПОЗИЦІЇ В ІСТОРИЧНИХ МІСТАХ  
  

 Роботу виконано на кафедрі країнознавства 
та туризму Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 

 
Розкрито роль маркетингового чинника у розвитку туризму історичних міст на прикладі 

українського міста Кам’янця-Подільського та польського міста Тарнова. Ці міста об’єднує 
їхня багата історико-культурна спадщина, середньовічні оборонні споруди, чисельність 
населення (дещо більше 100 тис. мешканців) та сучасний адміністративний статус 
(провінційні центри). У 20-х рр. минулого ст. у цих містах знаходилась столиця Української 
Народної Республіки та Український Національний університет, що є особливо цікавим для 
туристів з України. Але Тарнів нині приймає в 4 рази більше туристів  (1 млн),ніж Кам’янець.  

Ключові слова: маркетинг туризму, історичні міста, туристичні ресурси, нові ринки, 
містичний туризм. 

 
Smyrnov I. G. Ukrainian-Polish Experience of Tourism Diversification Proposals in 

Historic Cities. The article reveals the role of marketing factor in the development of tourism of 
historical cities on the example of the Ukrainian city of Kamyanets-Podilsky and the Polish city of 
Tarnоv. These cities combine their rich historical and cultural heritage, medieval defense 
structures, population (slightly more than 100 thousand inhabitants) and modern administrative 
status (provincial centers). At the 20's of the last century the capital of the Ukrainian People's 
Republic and the Ukrainian National University, which is particularly interesting for tourists from 
Ukraine, was located in these cities. But Tarnov now accepts 4 times more tourists (1 million) 
than Kamianets.  

Key words: tourism marketing, historical cities, tourist resources, new markets, mystical 
tourism. 

 
Історичні міста України та Польщі викликають значну цікавість туристів – як 

вітчизняних, так і іноземних. Це стосується безпосередньо українського Кам’янця та 
польського Тарнова, але останній приймає щорічно в чотири рази більше туристів 
(понад 1 млн). При цьому конкурентна перевага за ресурсною базою є на боці 
українського міста, в якому знаходиться середньовічна оборонна фортеця, що дуже 
непогано зберіглася, у той час як у Тарнові є лише руїни колись величного 
родинного замку князів Тарновських. Виконаний нами порівняльний аналіз 
використання ресурсної бази для розвитку туризму у Тарнові та Кам’янці дозволив 
сформулювати маркетингові пропозиції для українського міста з метою збільшення 
туристопотоку іноземних та українських відвідувачів, зокрема, за рахунок виходу на 
нові міжнародні туристичні ринки (Ізраїль) та розширення туристичної пропозиції 
(містичний туризм).  

Місто Тарнів за часів Середньовіччя було одним з найбільших та 
найкрасивіших міст Польщі. Потужний кафедральний костел, велична ратуша, 
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міщанські кам’яниці, цікава архітектура і багатий поліхромний живопис – все це 
створює неповторне обличчя міста. Вже на початку XVI ст. Тарнів налічував близько 
1200 жителів. Місто було оточене оборонними мурами, мало водогін і каналізацію. 
Були розвинуті ремесло і торгівля. Власником  Тарнова   був видатний на той час 
політик, великий  коронний гетьман Ян Тарновський, який свого часу заснував, крім 
Тарнова, міста Тарнобжег ( у Польщі) і Тернопіль (1540 р. – в Україні). Резиденція 
гетьмана містилася у спадковому замку на г. св. Мартина. У 20-х роках XVI ст. 
Тарнів був оточений новими укріпленнями, фрагменти яких частково 
реконструювали у 60-х рр. ХХ ст. Сьогодні туристи можуть мандрувати вуличками 
Тарнова і милуватися ренесансними та готичними кам’яницями довкола площі 
Старий ринок, Миколаївським Домом, Ратушею, ренесансними та бароковими 
надгробними пам’ятниками родів Тарновських та Острозьких у кафедральному 
соборі та величним колись замком, руїни якого височіють над містом. Тарнів також 
має пам’ятки, пов’язані з єврейською спадщиною: це вул. Єврейська у Старому 
місті, стара синагога і взагалі цілий єврейський квартал з старим цвинтарем.  

У 20-х рр. XX ст. Тарнів став осередком української влади в еміграції. У місті 
знайшов притулок провідник вільної України С.Петлюра. У готелі «Брістоль» на 
вул. Краківській розмістився український уряд, а за Міністерство закордонних справ 
служив готель Солдінгера на вул.Гольдхаммера. У Тарнові виникли проекти законів 
УНР, ухвалених восени 1920 р., тут також було опрацьовано два проекти конституції 
УНР. Крім того, у 1920-х рр. у місті знаходилось центральне еміграційне бюро, 
засноване діячами Українського Червоного і Блакитного  Хреста та Міністерством 
здоров’я УНР. Також тут діяли: Український жіночий союз та Союз українок, 
Український хор, Українська спілка бухгалтерів і рахівників тощо. Також у Тарнові 
було засновано Український Національний університет, основу якого склали 
науковці та студенти Кам’янець-Подільського Українського університету, які 
переїхали до Тарнова з приходом на Поділля «совітів». У місті знаходився 
видавничий центр української еміграції – тут друкували пресу та урядові газети УНР, 
книжки, театральні афіші, організовували концерти, виставки, лекції. Звідси, 
зрештою було зроблено ще одну спробу визволення України: на початку 1921 р. 
Рада УНР вирішила вислати в Україну партизанський загін, щоб підняти 
національне повстання. Операцію мав підготувати Повстанський штаб під проводом 
Ю.Тютюнника. Тоді ж у Тарнові було створено Вищу Військову Раду УНР з п’яти 
осіб. Як наслідок цих зусиль, бойовими групами  УНР з території Польщі і Румунії 
було розпочато тзв. Листопадовий рейд, але спроба закінчилась поразкою. У 
міжвоєнний період у Тарнові проживало до 300 громадян України. Сьогодні про ті 
часи нагадує пам’ятна таблиця на фасаді кам’яниці на вул. Краківській 9, де зараз 
знаходиться чотиризірковий готель «Брістоль». Нині Тарнів є значним туристичним 
центром з найбільшим після Кракова комплексом пам’яток старовини у південній 
Польщі. У загальному обсязі туристопотоку до Тарнова переважають туристи з 
Польщі (82 %). Серед іноземних туристів – найбільше з Німеччини, Угорщини, 
Франції, США, Ізраїлю і Великобританії. Останніми роками спостерігається 
зростання туристопотоку з Іспанії, України, Австрії, Японії. Сьогодні Тарнів має 
населення 111 тис. осіб, а приймає щорічно  понад 1 млн туристів (табл.1).  

Кам’янець-Подільський  має приблизно таке ж число мешканців, але приймає в 
чотири рази менше туристів. З Кам’янцем-Подільським Тарнів поєднує не тільки 
місцезнаходження Українського університету (як зазначено вище), але й те, що в 
різні часи у цих містах знаходилася столиця Української Народної Республіки (УНР). 
Зокрема, в Кам’янці це було з 22 березня 1919 р. до середини листопада 1920 р., а 
в Тарнові – з листопада 1920 р. до кінця 1930-х рр. Об’єкти, пов’язані з діяльністю 
уряду УНР, є значним туристичним ресурсом як у Кам’янці, так і у Тарнові. В 
останньому випадку цей ресурс є ідентифікованим та рекламованим, зокрема, в 
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Україні під час щорічних туристичних виставок у Києві, для чого видано спеціальний 
рекламний буклет українською мовою «Тарнів і регіон».   
 

Таблиця 1 
Показники розвитку туристично-готельного господарства  

Тарнівського регіону за 2012–2015 рр.* 
 

 
Роки 

Туризм (число 
туристів, осіб) 

Готельне господарство 

Число ночівель У т.ч. число туристів з 
ночівлею 

2015 1000 000 358 000 199 000 

2014 1000 000 300 000 194 000 

2013 990 000 300 000 188 000 

2012 985 000 295 000 185 000 

у т. ч. іноземців 

2015 175 000 (17,5 %) 32 200 (9 %) 32 000 (16,1 %) 

2014 180 000 (18,0 %) 32 500 (10,8 %) 30 000 (15, 5 %) 

2013 180 000 (18,2 %) 35 000 (11,7 %) 30 000 (16,0 %) 

2012 180 000 (18,3 %) 40 000 (13,6 %) 29 500 (15,9 %) 
* Авторська розробка за: [1]. 

 
Порівняльною перевагою Кам’янця є наявність унікальної середньовічної 

міської фортифікаційної системи із замком, які непогано збереглися до наших часів, 
у той час як у Тарнові залишилися лише залишки замку Тарновських. Але туристів 
до Кам’янця приїжджає щорічно значно менше, ніж до Тарнова, незважаючи на те, 
що Кам’янець-Подільський зазначено першим серед туристичних див України. За 
даними 2017 р. місто прийняло біля 250 тис. туристів, з яких частка іноземців не 
перевищила 5 %. Серед іноземних туристів, які походили з 50 країн світу, 
переважали поляки (57 %), а також  німці, американці, британці, французи, румуни, 
чехи, італійці, канадці, іспанці, турки [2].  

Однією з можливостей міжнародної диверсифікації туристопотоків та виходу на 
нові міжнародні туристичні ринки з метою подальшого збільшення числа туристів 
для Кам’янця-Подільського є, наприклад, можливість задіяти єврейську спадщину 
міста та Поділля, зокрема, для приваблення туристів з Ізраїлю, яких за останні роки 
у Кам’янці не зафіксовано (на відміну від Тарнова, де вони займають п’яте місце 
серед іноземних відвідувачів за чисельністю). Між тим, єврейська спадщина 
Кам’янця-Подільського надає такі можливості, оскільки є досить обширною. У XVII–
XVIII ст.(за влади Речі Посполитої) євреям не дозволялося жити в місті. Це 
пояснювалось тим, що місто було потужним військово-фортифікаційним осередком 
та мало виключно важливе оборонно-прикордонне значення. Тому вулиці під 
назвою «Єврейська» (як у Львові або у тому ж самому Тарнові) у Кам’янці немає. 
Єврейське населення тоді проживало у торгівельному передмісті Кам’янця під 
назвою «Карвасари» (викривлене караван-сарай). Коли у 1797 р. євреям було 
дозволено жити у Кам’янці-Подільському, заможніші карвасарські євреї 
переселилися до міста, а на Карвасарах залишилась єврейська біднота. У ХІХ – на 
початку ХХ ст. єврейська громада міста проживала компактно у східній частині 
Кам’янця (на Східному бульварі, або тзв. Валах). Тут діяли дві синагоги та 
єврейська школа, а біля річки – єврейська громадська лазня. На Валах жили євреї-
торговці, ремісники, а також візники, які мали коні та балагули – криті дорожні вози. 
Тож і самих візників називали балагулами. Кам’янецькі балагули перевозили 
пасажирів до Жванця, Старої Ушиці, Дунаївців, Проскурова, Меджибожа, 
Старокостянтинова, Сатанова та інших подільських міст і містечок. На Валах 
наприкінці ХІХ ст. було зведено чотирьохповерховий (!) будинок Кам’янець-
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Подільської хоральної синагоги, який  примикав до середньовічної оборонної 
споруди – Гончарської башти. У післявоєнний час занедбаний та напівзруйнований 
будинок синагоги стараннями міської влади відновили та 1968 р. у ньому відкрили 
ресторан під назвою «Стара фортеця», який працює і нині.  

 
Таблиця 2 

Зображення гербів на середньовічних спорудах Кам’янця-Подільського* 
 

 
 № 
 з/п 
 

Герби 
адміністратив-
них та релігій-
них структур 

Час, 
сто-
ліття 

 
Споруда  

 
№ 
з\п 

Герби 
шляхет-

ських 
родин 

Час, 
сто-
ліття 

 
Споруда 

1 Герб Поділля 
(воєводства, 
губернії – сонце з 
16-ма променями 
з різними 
додатками) 

XV 
XVI–
XIX 

 
 

XVIII 

1.1. Міська 
ратуша 
1.2. Кам’яні 
стовпи (пілони) 
на Старо-
поштовому узвозі 
1.3. Доміні-
канський костел 
св. Миколая 

1 «Делла 
Ровере» 
(герб Папи 
Юлія ІІ)  

XVI 1.1. Папська 
вежа Старого 
замку 

2 Герб Кам’янця-
Подільського 
(сонце з 16-ма 
променями) 

XVIII 2.1. Міська 
ратуша 

2 «Косцеша» 
(герб 
єпископа 
Л. Слон-
чевського) 

XVI 2.1. Каплиця 
Кафедраль-
ного костелу 

3 Старий герб 
м. Кам’янця-
Подільського (до 
1793 р.) – св. 
Юрій Змієборець 

XVI–
XVIII 

3.1. Східна стіна 
Руської брами 

3 «Єліта» 
(герб 
єпископа 
М. Дем-
бовського) 

XVIIII 3.1. Фасад 
Кафедраль-
ного костелу 

4 Герб Речі 
Посполитої 
(герби Польщі –  
одноголовий 
орел та Литви – 
вершник на коні 
«Погоня») 

XVIII 
 

XVIII 

4.1. Кафед-
ральний костел 
4.2. Польська 
брама (плита 
зберігається в 
Кафедральному 
костелі) 

4 «Прус» 
(герб 
П. Даме-
цького) 

XVII 4.1. Кафед-
ральний 
костел 
(перенесено з 
Доміні-
канського 
костелу) 

5 Герб Польського 
королівства 
(одноголовий 
орел) 

XVI–
XVII 

5.1. Руська брама 
5.2. Вежа Руської 
брами 
5.3. Різницька 
вежа 
5.4. Гончарна 
вежа 

5 «Труби»  прибл. 
XVIII  

5.1. Трон  
єпископа у 
Кафед-
ральному 
костелі 

6 Герб Російської 
імперії 
(двоголовий 
орел) 

XIX 6.1. Кам’яний 
стовп (пілон) на 
Старопоштовому 
узвозі 

6 «Пилява» 
(герб 
родини 
Потоцьких) 

XVIII 6.1. Вхід до 
Домінікансько
го костелу 
св. Миколая 
6.2. Фронтон 
Домінікансько-
го монастиря 

7 Герб 
Кам’янецької 
капітули (ради 
при єпископі) 

XVIII 7.1. Амвон у 
Кафедральному 
костелі 

7 «Задора» 
(герб магна-
тів Лянцко-
ронських 

XVI Портал 
Францис-
канського 
костелу 
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Продовження табл. 2 

8 Герб чернечого 
ордену братів-
домініканців 

XVIII 8.1. Вхід до 
Домініканського 
костелу 
св. Миколая (під 
гербом «Пилява» 
родини Потоцьких 

8 «Абданк» 
(герб 
родини 
Бучацьких) 

XVI Південний 
фасад вежі 
Ковпак 
Старого замку 

    9 «Кораб» 
(герб гнєз-
ненського 
архієпис-
копа Яна 
Ласького 

XVI Південний 
фасад вежі 
Ласької 
Старого замку 

* Авторська розробка за: [7]. 

 
Ще однією можливістю диверсифікації туристичної пропозиції Кам’янця може 

бути його використання, як локації «темного», або містичного туризму [3, с. 279; 4; 
5, с. 43]. Цей різновид туризму нині розвинутий у Києві та Львові [6], у той час як 
термін «Містичний Кам’янець» практично не застосовується. Ресурсною базою для 
розвитку містичного туризму у Кам’янці-Подільському можуть бути численні легенди 
про це старовинне місто, історичні події та постаті видатних українців, поляків, 
литвинів, турків тощо, пов’язані з «Перлиною Поділля», а також зображення гербів 
на середньовічних спорудах міста та різноманітних написів латиною.  

Про легенди достатньо повно інформує джерело [8], а щодо гербів, яких у 
пам’ятках архітектури Старого міста нараховується понад 40 (табл. 2), то з кожним з 
них теж пов’язана цікава, іноді таємнича оповідь. Адже герб, зображений на пам’ятці 
архітектури є своєрідним ключем до історії міста. Він може багато розповісти про 
давні події  та про людей, чиї герби збереглися до нашого часу. Перші родові герби 
з’явилися у Західній Європі у ранньому середньовіччі (XI-XII ст.). Само слово «герб» 
(польск. Herb) походить від нім. Erbe – спадщина. Оскільки у давнину шляхетські 
родини надавали великі кошти на спорудження, реставрацію або ремонт костелів та 
монастирів, оборонних споруд міста, то їх герби часто зображалися на стінах. Так, 
над входом до Домініканського костелу св.Миколая знаходиться герб родини 
Потоцьких «Пилява» (хрест із двома з половиною раменами), а під ним – герб 
чернечого ордену братів-домініканців (пес, який тримає у пащі палаючий смолоскип, 
що символізує світло віри, яке несли по всьому світу брати-проповідники). На 
східному фасаді Папської  (Кармалюкової) вежі є плита з гербом Папи римського 
Юлія ІІ (1503-1513 рр.), який надав кошти на реставрацію Кам’янецького замку, на ці  
ж кошти зведено і вежу. На кам’яному щиті зображено дуб із перехрещеними 
гілками (так описував його подільський історик Є.Сіцінський) – це герб римського 
роду Делла Ровере, з якого походив Папа Юлій ІІ. Герб «Єліта» (польск. внутрощі, 
кишки) колись називався «Козлароги». Нині майстерно вирізьблений з каменю герб 
єпископа М.Дембовського «Єліта» прикрашає західний фасад Кафедрального 
костелу: це три перехрещених списи (у кольорі зображувалися, як золоті списи на 
червоному полі). Під гербом знаходиться меморіальна плита з написом латиною на 
честь М. Дембовського, оскільки саме він у XVIII ст. відновив костел після турецької 
окупації, відреставрував головний фасад у стилі бароко. Також ним було 
встановлено позолочену статую Діви Марії на мусульманському мінареті, 
прибудованому турками до західного фасаду костелу у 1672–1699 рр. Герб «Єліта» 
зображено також на пам’ятній урні, що знаходиться праворуч від каплиці Пресвятих 
Тайн. У цій урні зберігається серце М. Дембовського, а тіло його було поховане у 
підземеллях костелу. Не менш цікаві історії для туристів пов’язані із іншими 
гербами, зображення яких можна бачити і сьогодні на древніх мурах Кам’янця, 
незважаючи на століття, що минули, та різні влади, що урядували в місті і в Україні 
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(польська, російська, радянська). Це герби «Абданк», «Пшегоня», «Гриф», 
«Правдзиц», «Косцеша», «Прус», «Задора», «Кораб», «Ястшембец», «Труби» та ще 
декілька не ідентифікованих. Переважна більшість гербів у пам’ятках архітектури 
Кам’янця-Подільського виконана із великою майстерністю. Порівняна невелика 
частина гербів становить лише зображення щиту і символу, більшість гербів 
представлено у розвиненій іконографії: вони мають корони, намети, мантії та інші 
декоративні елементи. Історико-туристичне значення геральдичних зображень у 
архітектурі Кам’янця-Подільського полягає у тому, що вони є пам’ятками давніх часів, 
цінними історичними джерелами, а також мають велику художньо-естетичну цінність.  

Крім гербів шляхетських родин цікавим для туристів, зокрема, іноземних – 
передусім з Польщі та Литви буде ознайомлення з гербами Речі Посполитої (унійної 
держави Польщі та Литви), Королевства Польського та Великого Князівства 
Литовського. Цих держав вже давно немає на мапах Європи та світу, сучасні 
незалежні республіки Польща та Литва нині мають свої кордони далеко від Поділлі, 
але на древніх мурах Кам’янця-Подільського і до цього часу можна побачити їхні 
старовинні герби. Так, з правого боку від входу до Кафедрального костелу, на 
невеликій відстані від підлоги, вмонтована плита з гербами Польщі (одноголовим 
орлом) та Литви (вершником на коні, «Погоня»). Поєднання цих гербів було 
символом польсько-литовської унії та нової держави – першої Речі Посполитої (від 
латин. Res Publica), що утворилася після Люблінської унії 1569 р. Польський герб – 
орел у білій короні на червоному полі – має давнє походження. Спочатку це був 
герб великопольського князя Пшемисла ІІ, який у 1295 р. був коронований на короля 
Польщі, а його герб – Білий орел – став гербом Польського королівства. Другий герб 
у символі Речі Посполитої – це герб Великого князівства Литовського «Погоня» 
(литовською «Вітіс»), який зображується як вершник з мечем або списом в одній 
руці і щитом у другій. Герб сформувався у період жорсткої  боротьби литовців з 
Тевтонським орденом. Озброєний вершник, як захисник країни, був зрозумілий 
народу. Саме під знаком «Погоня» була здобута перемога 1410 р. над 
хрестоносцями у битві при Грюнвальді. Білий Вітіс – вершник зображувався на 
червоному полі. Взагалі характерні кольори польської і литовської геральдики – 
червоний і білий. Червоний – символ хоробрості, крові, пролитої за батьківщину, 
білий – чесності, цнотливості, святості. 
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РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ – ПРІОРИТЕТ УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА 
 

 
Розглянуто проблеми розвитку сільського зеленого туризму, умови його розвитку у 

складі туристичної галузі України. Запропоновано модель розвитку економічної стабільності 
сільських територій через сільський зелений туризм. 

Ключові слова: сільський зелений туризм, підприємницька діяльність, туристична 
індустрія. 

 
Kolodyсh V. V. Development of Rural Tourism – Priority of Ukrainian Village. The 

problems of development of rural green tourism, conditions of its development within the tourist 
industry of Ukraine are considered. The model of development of economic stability of rural 
territories through rural green tourism is offered. 

Key words: rural green tourism, entrepreneurial activity, tourism industry. 

 
У світі сільський зелений туризм розглядається як альтернатива сільському 

господарству за розмірами отриманих прибутків. До того ж, розвиток інфраструктури 
сільського туризму не вимагає таких значних капіталовкладень, як інші види туризму 
і може здійснюватися за рахунок коштів самих селян без додаткових інвестицій. 
Скорочення міграції з сіл до міст надасть змогу заощадити значні фінансові й 
матеріальні ресурси, адже, за підрахунками експертів Європейського банку 
реконструкції та розвитку, облаштування в місті вихідця з сільської місцевості в 20 
разів дорожче, ніж створення умов для його життя й роботи в селі. Сьогодні 
господарі понад 720 садиб із 19 областей України запрошують на відпочинок до 
своїх осель. 

Основні центри сільського зеленого туризму в Україні тяжіють до рекреаційних 
центрів – чистих річок, лісових масивів, морського узбережжя, озер та водоймищ, а 
також до архітектурних комплексів міст та сіл. Сільський зелений туризм – це 
специфічна форма відпочинку в приватних господарствах сільської місцевості з 
використанням майна та трудових ресурсів особистого селянського, підсобного або 
фермерського господарства, природно-рекреаційних особливостей місцевості та 
культурної, історичної та етнографічної спадщини регіону [3, c. 247]. Він виступає 
одним із засобів диверсифікації джерел прибутків сільського населення, важливим 
компонентом комплексного розвитку сільських територій та сільської 
інфраструктури, а також як один з факторів подолання бідності в сільській 
місцевості. 
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Інша позитивна сторона розвитку сільського зеленого туризму полягає в 
отриманні додаткових перспектив для пропаганди української культури, поширенню 
знань та інформації про історичні, природні, етнографічні атрибути України, що 
сприяє визнанню сільського туризму суспільно цінною та корисною сферою 
відносин, а також заслуговує на ґрунтовну підтримку з боку держави. Наша країна 
має багато різноманітних пам’ятків природи, історії і культури, національними 
традиціями, можливостями отримання екологічно чистих продуктів, відпочинку в 
умовах красивої природи. На прибутковість і перспективність розвитку сільського 
зеленого туризму впливають наступні чинники: у родині (професійна кваліфікація та 
вміння зацікавити; співпраця цілої родини; добрі стосунки з сусідами; особисті якості 
членів родини); у господарстві (локалізація; відповідні будинки та інвентар; тип 
сільськогосподарської продукції; здорова їжа; безпека; місця рекреації; можливість 
цікавих розваг); у регіоні (туристична атрактивність; інфраструктура; послуги; форми 
проведення вільного часу). 

Сільський туризм можна розглядати як додатковий вид підприємницької 
діяльності, який дає селянам певні додаткові доходи, а також як основним видом 
отримання прибутку. Власник сільської садиби може отримувати реальні доходи у 
сфері сільського туризму від наступних видів діяльності: транспортне 
обслуговування туристів, екскурсії, організація полювання та рибальства, підготовка 
та проведення культурно-розважальних програм, прийом туристів та їх відпочинок, 
організацію послуг харчування, прокат туристичного спорядження [2, с. 71]. 

Розвиток туризму в сільській місцевості – це розвиток туристської індустрії 
даної території як складного комплексу міжгалузевих взаємовідносин. Необхідно 
відмітити, що на шляху розвитку цього виду підприємницької діяльності є багато 
проблем, зокрема, недосконалість нормативно-законодавчих актів, що регулюють 
цей вид діяльності, погано розвинута інфраструктура сільських місцевостей, 
транспортна віддаленість осередків відпочинку та їх рекреаційна необлаштованість 
(невідповідність запитам сучасного туриста). Вирішення цих проблеми можливо 
шляхом об’єднання зусиль регіональних й місцевих органів влади які повинні 
залучити науковців та розробити стратегічні плани розвитку сільських територій із 
врахуванням пропозицій місцевого населення. На державному рівні здійснювати 
стимулювання розвитку рекреаційних форм малого підприємництва в сільській 
місцевості, що дасть можливість покращити існуючу інфраструктуру й підвищити 
стандарти сільської гостинності до загальноприйнятих європейських норм. 

Сільський туризм сприятиме позитивній динаміці економічного розвитку 
депресивних сільських територій, збереженню селянства як носія української 
ідентичності, культури і духовності, це додаткові можливості для популяризації 
української культури, поширення знань та інформації про історичні, природні, 
етнографічні особливості України, що заслуговує на підтримку з боку держави. 

 
Список використаних джерел 

 
1. Лесів М. Сільська оселя може сприяти фінансовому достатку / М. Лесів // 

Агросвіт України. – 2010. – № 3. – С.32–33. 
2. Дворська Л. Особливості маркетингу сільського зеленого туризму в Україні / 

Л. Дворська // Рекреаційна географія і туризм. – 2010. – № 2. – С. 64–72. 
3. Лизогуб В. А. Можливості впливу сільського зеленого туризму на 

функціонування соціальної інфраструктури агропромислового комплексу / 
В. А. Лизогуб, О. В. Перов // Вісник Національної юридичної академії України імені 
Ярослава Мудрого. – 2010. – № 3. – C.64–71. 

4. Рутинський М. Й. Зелений туризм / М. Й. Рутинський, Ю. В. Зінько. – К. : 
Знання, 2008. – 271 с. 



 

 51 

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА В УКРАЇНІ 
 
 
УДК 37.013.42;37:3415 
 

Н. Д. Пиндюк – студентка І курсу ОС  
«Магістр» спеціальності «Готельно-
ресторанна справа» Миколаївського 
міжрегіонального інституту розвитку 
людини «Україна»; 
В. К. Терлецький – кандидат біологічних 
наук, доцент кафедри туризму Луцького 
інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 

 
КРАЄЗНАВСТВО У ВИХОВНИХ ЗАКЛАДАХ ДЛЯ ДІТЕЙ 

 

 
Розглянуто історію формування виховних закладів для дітей у світі, відзначено 

особливості історії створення дитячих закладів в Україні. Доведено актуальність 
краєзнавства у таких закладах для підростаючого покоління та їх значення для формування 
патріотичного світогляду молоді в сучасному світовому суспільстві. 

Ключові слова: краєзнавство, виховання, фізичне гартування, виховний заклад, 
фізичні вправи. 

 

Pyndiuk N. D., Terletskyi V. K. Local Studies in Educational Institutions for Children. 
The history of the formation of educational institutions for children in the world is considered. The 
peculiarities of the history of the establishment of children's institutions in Ukraine are noted. The 
actuality of local lore studies in such institutions for the younger generation and their significance 
for the formation of the patriotic outlook of youth in the modern world society is proved. 

Key words: regional studies, education, physical hardening, educational institution, 
physical exercises. 

 
Постановка наукової проблеми та її значення. Виховні заходи для дітей є 

першим суспільним полем їхнього виховання. Ось чому напрям виховання дітей у 
таких закладах має давню історію і певні національні традиції та методики, зокрема 
у краєзнавстві [4; 6; 7]. Історичні аспекти формування таких закладів дають 
можливість оцінити роль і значення краєзнавства для сучасного виховання молоді в 
Україні. 

Метою дослідження є аналіз краєзнавства у формуванні дитячих виховних 
закладів у світі та в Україні. Нами вирішувалися такі завдання: специфіка подання 
краєзнавства у формуванні програми виховних закладів для дітей в Україні та їх 
значення для виховання молоді в наш час.  

Результати дослідження. Перші відомості про такі заклади існували у давніх 
греків ще у V–VI ст. до н. е. [2; 4]. Вони були спрямовані на фізичне гартування дітей 
для їх підготовки до військової служби. Тому в цих закладах переважали гімнастичні 
вправи, системи гартування, інтенсивні фізичні навантаження. Дітей привчали до 
зимових холодів, снігових процедур, тривалих забігів тощо. Але перші письмові 
згадки про існування спеціальних заміських шкіл для дітей датовані ХV ст., коли 
Вікторино да Фельтре в Італії створив саме таку школу [5]. А вже у ХVI ст. школи для 
фізичного виховання дітей стали досить поширеним явищем у тогочасній Європі. 
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Ієронім Меркуріаліс склав навіть спеціальне методичне описання для організації 
занять з гімнастики для таких шкіл.  

Пізніше, у ХVII ст., з’явились рекомендації Дж. Локка, який вважав фізичні 
вправи необхідними у вихованні волі та витривалості у дітей. Тоді ж відомий педагог 
Ян Амос Коменський неодноразово наголошував на важливості фізичних вправ у 
вихованні дітей, без чого педагогічний процес він вважав малоефективним і 
недоцільним [4; 5]. Подібну позицію займав і великий французький просвітитель 
Жан-Жак Руссо (ХVIII ст.). Він стверджував, що розвиток особистості дитини 
залежить від активного використання в процесі виховання активних фізичних вправ і 
навантажень, які дають можливість правильно направляти самовдосконалення та 
працьовитість майбутніх громадян [2; 6].  Особливо слід відмітити публікації 
П. Ф. Лесгафта (1837–1909 рр.), який розробив теорію та методику фізичного 
виховання для молоді. Він обґрунтував позитивний вплив фізичних вправ на 
розвиток організму дитини, на залежність цього розвитку не лише від фізичних 
навантажень, а й від систематичного перебування дитини в здоровому природному 
середовищі.  

Поєднання фізичних вправ з природним середовищем здатне спрямувати 
активний розвиток дитячого організму, його активні реакції на будь-які фізичні та 
психологічні навантаження та ризики [3; 5]. Зокрема, в Росії перші дитячі виховні 
заклади виникли у ХІХ ст. як колонії та стаціонарні станції (оздоровчі санаторії) 
[4; 6]. Їх називали за іменами керівників і педагогів, які очолювали ці заклади: 
відомого медика-гігієніста А. П. Доброславіна, а також Е. А. Боброва та 
А. В. Щербакової. Вони впроваджували у діяльність дитячих виховних закладів 
спеціальні гігієнічні програми, які були спрямовані на активний фізичний розвиток 
дітей, на формування витривалості, гнучкості, стійкості проти різних захворювань, 
на психологічне та фізіологічне загартовування підростаючого покоління.  

Перший дитячий виховний заклад виник у Великобританії на початку минулого 
сторіччя. У 1907 р. англійський педагог Баден Пауел вперше зібрав кілька десятків 
хлопчиків у лісовому наметовому таборі (цей табір називався «Скаутинг») [4; 7]. Там 
дітей вчили основам правильного (сьогодні б це назвали «екологічного») 
поводження в лісі. Їм показували основи бережливого ставлення до лісових 
ресурсів, виховували принципи здорового способу життя, дисципліни в колективі, 
витримці на маршруті, орієнтуванню та передбаченню різних ризиків. Б. Пауел 
випустив книжку «Скаутинг для хлопців», яка згодом стала першим методичним 
виданням виховання молоді за такою системою. Вона по суті була основою 
краєзнавчих принципів виховання дітей. Пізніше досвід Б. Пауела був взятий за 
основу в організації спеціальної виховної технології для дітей і під росткової молоді, 
який став називатися скаутингом.  

Поступово сформувалась система відповідних методик скаутинга, куди 
входили різноманітні вправи гігієнічного, фізичного та психологічного спрямування, в 
основі яких лежала мета: навчити молодь основам здорового способу життя й 
активізувати потенційні можливості розвитку молодої людини на основі 
краєзнавства відповідно до потреб суспільства та нації.  

Цікаві форми краєзнавчих принципів пізнання рідного краю знаходимо і в 
організації дитячих виховних закладів свого часу розвивались і в Україні. В Україні 
формувалась своя національна система виховання молоді, що була дуже близька 
до скаутського руху [6; 7]. У 1895 р. в Кам’янець-Подільській бурсі було створено 
юнацьку організацію «Запорозька Січ», де молодь проходила спеціальний фізичний 
вишкіл на основі краєзнавства. Її організатором був Б. Сулковський, а у 1909 р. на 
Катеринославщині Ю. Гончарів-Гончаренком була заснована «Перша дружина 
скавтів на Україні». На початку минулого століття скаутські (їх на Галичині називали 
«пластівськими») групи активно формувались І. Чмолою та П. Франком. Для них 
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О. Тисовський розробив систему завдань краєзнавчого змісту, які повинні були 
виконувати юні пластівці. Тепер в Україні цей рух складається з трьох споріднених 
організацій: «Пласт», «Січ» і «СПОК» [2; 6; 7]. Кожна з них виконує важливі функції 
виховання підростаючого покоління відповідно до вимог часу. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Серед інших актуальних 
завдань національного розвитку краєзнавство в організації виховних закладів для 
дітей і підросткової молоді в Україні є однією з найбільш ефективних напрямів. Воно 
сприяє формуванню знань про рідний край, утвердженню принципів здорового 
способу життя, фізичного та психологічного розвитку, патріотичних переконань 
підростаючого покоління, яке повинно успішно продовжити справу батьків у 
розбудові власної держави та суспільства. 
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У статті досліджується співпраця між науковцями Київського університету 

Св. Володимира і волинськими музейними закладами у формі опрацювань колекцій 
волинських музеїв, а саме, пам’яток старослов’янської мови й письма, виявлення та опис 
тих старожитностей, які ще не увійшли до загальнонаукових каталогів, детальне вивчення 
найцікавіших і малознаних писемних і малярських реліквій. 
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Kushpetіuk O. I. Form of Interaction between Higher Education and Museums: to the 

History of Guestion. The article investigates the collaboration between the scientists of St. 
Volodymyr's University of Kyiv and the Volyn museum institutions in the form of working out of 
collections of Volyn museums, namely, the monuments of the Old Slavonic language and writing, 
the discovery and description of those antiquities that are not yet included in the general scientific 
catalogs, the detailed study of the most interesting and little-known written and painting relics. 

Key words: St. Volodymyr University of Kyiv, museums of Volyn province, scientific 
expedition-seminar, V. Peretz. 

 

Сучасна музейна педагогіка розвивається в руслі проблем музейної комунікації 
та спрямована на долучення до музею і його культури, його наукового доробку 
широких верств населення (особливо молоді), активізацію творчих здібностей 
особистості. Одним із важливих завдань музейної педагогіки є встановлення 
оптимальних форм взаємодії з партнерами з культурно-освітньої діяльності. Це, 
зокрема, співробітництво між закладами вищої освіти і музеями з розробки спільних 
музейно-освітніх і культуротворчих програм, а також технологій залучення студентів 
до їхньої організації та проведення [3, с. 106]. При розробці нових форм, методів 
такої співпраці необхідно ознайомитися з досвідом своїх попередників. Адже відомо 
що, наприклад, науковці Київського університету Св. Володимира проявляли 
неослабний інтерес до історії Волині та  волинських старожитностей. Матеріали 
волинських музеїв другої половини ХІХ – початку ХХ ст. відкривали їм простір для 
підготовки ґрунтовних наукових праць та оглядово-публіцистичних розвідок з 
минулого Волині і України. 

Початок ХХ ст. в історії Київського університету відзначився тим, що українська 
інтелігенція підняла проблему українізації вищої освіти в регіоні. 20 квітня 1906 року 
представники української громади м. Чернігова (Д. Яворський, М. Коцюбинський, 
М. Федченко, Л. Шрамченко та ін.) порушили питання про відкриття в Київському 
університеті кафедр «української мови, літератури, історії, етнографії і права 
звичаєвого, з викладами тих предметів на українській же мові». 22 травня 1906 р. 
професори В. Перетц і Г. Павлуцький підписали подання до деканату історико-
філологічного факультету, в якому обґрунтували необхідність відкриття 
українознавчих кафедр [1]. 

Саме, під керівництвом професора Київського університету В. Перетца, який 
керував семінарами російської філології і одним із перших розпочав викладання в 
університеті української літератури, було здійснене опрацювань колекцій 
волинських музеїв - рукописних і друкованих пам’яток, а також творів іконопису. Цей 
семінар російської філології під назвою «Наукова експедиція-семінар» був 
проведений 21–26 жовтня 1910 року у місті Житомирі [2, с. 1]. У науковій експедиції, 
окрім В. Перетца, взяли участь іменний стипендіат Київського університету 
А. Назаревський, викладачі Вищих жіночих курсів Києва В. Адріанова та С. Щеглова, 
студенти М. Гудзій, А. Багрій та А. Требін.  

Мета поїздки до центру Волинської губернії – ознайомлення з наявними у 
місцевих музеях і навчальних закладах міста пам’ятками старослов’янської мови і 
письма, виявлення та опис тих старожитностей, які ще не увійшли до 
загальнонаукових каталогів, детальне вивчення найцікавіших і малознаних 
писемних і малярських реліквій. Адже на той час уже було відомо, що у Житомирі 
три заклади володіли значною кількістю давніх рукописів, друкованих книг та ікон. 
Це – Волинське єпархіальне давньосховище, музей при Товаристві дослідників 
Волині та бібліотека Волинської духовної семінарії. 
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Неодмінною умовою опрацювання наявних експонатів було знайомство з 
музеєм загалом, тобто участь в екскурсії по його експозиції. Так, після огляду 
зібраних у Волинському єпархіальному давньосховищі старожитностей професор 
В. Перетц писав: «В день приїзду екскурсанти оглянули під керівництвом хранителя 
Давньосховища Ор. А. Фотинського це цінне зібрання пам’яток старовини» [2, с. 2]. 
Відвідувачі ознайомилися не тільки зі змістом та схемою розташування експозиції, а 
й з умовами зберігання експонатів, проблемами у функціонуванні музею 
(фінансування, надходження пам’яток у давньосховище і налагодження їх обліку, 
підготовка описів рукописних та друкованих праць). 

Оглянувши експозиції Волинського єпархіального давньосховища й музейного 
закладу при Товаристві дослідників Волині та бібліотеку Волинської духовної 
семінарії, ознайомившись з усіма наявними у трьох названих установах міста 
Житомира рукописними пам’ятками, стародруками та іконами, екскурсанти 
(учасники експедиції-семінару) здійснили їх детальний опис та опрацювання і на 
основі цих матеріалів визначили коло своїх подальших наукових студій. У 1911 р. 
професор В. Перетц опублікував ґрунтовний звіт про роботу семінару [2]. У ньому 
науковець зазначав: «В результаті – ми встигли: 1) зробити описи всіх наявних 
рукописів Музею Товариства дослідників Волині; 2) зробити опис стародрукованих 
книг бібліотеки Духовної семінарії і описати частину її рукописів; 3) видобути з 
інвентаря Давньосховища опис рукописних і стародрукованих книг; 4) описати 
майже половину рукописів Давньосховища; 5) зробити ряд спеціальних 
спостережень» [2, с. 8]. Варто наголосити, що ці описи суттєво відрізнялися від 
звичайної каталогізації: вони мали науково-дослідницький характер, бо проводилися 
спеціалістами з історії, палеографії та мистецтвознавства. На основі вивчення під 
час такого виїзного семінару пам’яток волинських музеїв згодом були опубліковані 
спеціальні статті, а також видано детальний звіт із описом досліджень і висновків 
кожного його учасника. 

Отже, знайомство київських учених з пам’ятками музейних закладів Волині 
зумовило появу наукових публікацій про унікальні предмети старовини, зібрані 
ентузіастами музейної справи і представлені у музеях Волинської губернії. При 
цьому у цих розвідках містилися обґрунтування необхідності не тільки серйозного 
наукового дослідження, а й збереження цих старожитностей.  
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КРАЄЗНАВЧІ ТУРИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЯК ЧИННИК ПАТРІОТИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

 Роботу виконано на кафедрі туризму та 
готельно-ресторанної справи ВоК НУХТ 

 
Проаналізовано найбільш апробовані та популярні краєзнавчі маршрути Волинської 

області, які знайомлять туристів з найвизначнішими природними та історико-культурними 
пам’ятками регіону. Поглиблене вивчення історії та природи рідного краю сприятиме 
формуванню патріотичних цінностей у молоді та прагненню до збереження цих ресурсів 
для майбутніх поколінь. 

Ключові слова: краєзнавчий туристичний маршрут, Волинська область, природні та 
історико-культурні ресурси. 

 
Osiichuk K. M. Local History Tours in Volyn Region as a Factor of Students and 

Youth Patriotic Education. The most proven and popular local history routes of Volyn region 
which introduce tourists with the most significant natural and historical-cultural monuments of the 
region are analyzed. The in-depth study of the history and nature of the native land will contribute 
to the formation of patriotic values in youth and create the desire to preserve these resources for 
the future generations. 

Key words: local history tourist route, Volyn region, natural, historical and cultural 
resources. 

 

Туризм і краєзнавство, які виникли і розвивались як об'єктивна суспільна 
потреба у давнину, поступово затвердились у ролі одного із важливих засобів 
виховання. Навчально-виховна робота в освітніх закладах України спрямована на 
відродження народних традицій, звичаїв, вивчення історії та сучасних проблем 
соціально-економічного розвитку рідного краю. Надзвичайно дієвим засобом 
виховання любові до своєї країни, джерелом знань про неї є туристсько-краєзнавчі 
подорожі. Тому туристсько-краєзнавча підготовка і виховання учнів та студентів є 
одним із важливих завдань кожного сучасного навчального закладу.  

Волинська область володіє унікальними природними та історико-культурними 
туристичними об’єктами в межах держави та у порівнянні з іншими регіонами 
України. 

Для ознайомлення з природними гідрологічними ресурсами Волинської області 
розроблено краєзнавчий туристичний маршрут «Чарівний світ Полісся» на території 
національного природного парку «Прип’ять-Стохід». Загальна протяжність даного 
маршруту становить 326 км, з них 46 км по водній поверхні з короткими зупинками. 
Маршрут починається від Любешівського парку та проходить по річці Стохід до її 
впадання в річку Прип’ять, де знаходиться с. Сваловичі. Під час Другої світової 
війни село спалили німці, запідозривши, що тут переховуються партизани. Згодом 
його відбудували на цілих 70 дворів, але з кожним роком тут ставало щораз менше 
мешканців. Воно відродилося у такому ж автентично-дерев’яному стилі, до якого 
звикли ще прадіди селян.Старі хати під соломою, хліви й льохи, вкриті очеретом, 
зроблені з лози плоти. Лише там сьогодні ще можна зустріти сільські давні хати, 
криті очеретом.Здається що це не село, а історичні декорації. Неподалік 
рекреаційного пункту височіє дерев’яна орнітологічна вишка, з якої відкривається 
широка і мальовнича панорама околиць. Попри те, що село повністю відірване від 
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світу, тут полюбляють відпочивати. Через Сваловичі проходять усі водні маршрути, 
які розроблені на території національного парку «Прип’ять–Стохід». 

Далі маршрут продовжується по р. Прип'ять і закінчується на березі оз. 
Люб'язь. Люб’язь – велике озеро у Волинській області, яке знаходиться біля кордону 
з Білоруссю. Це популярне місце відпочинку місцевих рибалок та іноземних 
туристів. Водойма має дуже цікаву форму – ніби два озерця поєдналися в одне. 
Люб’язь – озеро неправильної форми: згори воно виглядає так, ніби злилися два 
круглих озера і їх поєднує лише невеличка протока (місцеві мешканці також 
розділяють ці частини озера називаючи їх «Велике» і «Мале» озеро). У нього 
впадають дві річки: Прип’ять на півночі й Коростянка на півдні. Від рівня води у цих 
річках залежить і рівень води в озері. Водойма дуже мальовнича, з хорошими 
глибинами. Як стверджують мешканці села, серед туристів частіше лунає 
англійська, французька й польська мови, ніж українська. 

 Зупинки, які заплановані по маршруту ознайомлять з неповторними 
поліськими краєвидами та флорою і фауною регіону. Однією із них є Любешівський 
парк – загальною  площею 12 га – пам’ятка садово-паркового мистецтва, яка має 
важливе природоохоронне, еколого - освітнє, рекреаційне значення. Про те, що 
парк був заснований на залишках лісової ділянки у ХVІІІ ст., свідчать такі породи 
дерев, як дуб і граб звичайний, вільха чорна. Пройшовши стежкою, людина глибше 
пізнає навколишній світ, виховує свідоме та дбайливе відношення до оточуючого 
середовища.Якщо даліпливти річкою, чи їхати лісом – неодмінно можна потрапити 
до урочища Капустяна гора та Попівка, де розташовані рекреаційні пункти. Наступна  
зупинка – село Бучин на Любешівщині, яке тримається за чудотворну ікону, як за 
останню надію втриматися на білому світі. Щороку на Миколи у травні до Бучинської 
ікони сходяться паломники. Люди вірять у надзвичайну силу образу зцілювати від 
недуг. Даний маршрут можна пройти як на моторному човні – тривалість біля 9–
10 год. із зупинками, так і на байдарках. 

З метою поглиблення знань про літературний творчий шлях Лесі Українки, а 
також усну народну творчість, пропонуємо літературний маршрут «Стежками Лесі 
Українки». Загальна протяжність маршруту м. Луцьк – с. Колодяжне – урочище 
Нечимне 190 км. Маршрут починається з Меморіального музею «Лесина вітальня». 
Він розташований на другому поверсі будинку XVIII cт. В історичному центрі м. 
Луцьк, який мав чимало господарів та призначень. У 1890–1891 рр. у західному 
крилі будівлі, на другому поверсі, була канцелярія повітового мирового посередника 
Петра Косача (батька Лесі Українки), а навпроти – його службова квартира. З 
1985 р. будинок переданий адміністрації Державного історико-культурного 
заповідника. Меморіальний музей «Лесина вітальня» створений 2007 р., експозиція 
розмістилася у східному крилі будинку. Поштовхом для відкриття музею став факт, 
що саме у Луцьку, у ранньому дитинстві, Лариса Косач – майбутня велика Леся 
Українка – написала свій перший вірш «Надія». Експозиція музею представлена не 
звичними заскленими вітринами, а так, що до всього можна доторкнутися – 
подивитись у дзеркало, посидіти за столом, пограти на піаніно або потримати 
книжки часів Лесі Українки. Працівникам музею вдалося відтворити атмосферу 
житла української інтелігентної родини завдяки вдало подібраним меблям, типовим 
для кінця ХІХ ст. 

Далі подорож продовжується до Колодяжненського літературно-меморіального 
музею Лесі Українки – філіалу Волинського краєзнавчого музею. У музеї діє 
повноцінна, науково-обгрунтована експозиція, яка розкриває життєвий і творчий 
шлях Лесі Українки. Експозиція музею складається з двох частин – меморіальної і 
літературної і розміщена у трьох приміщеннях. Меморіальна експозиція 
представлена у двох будинках: Лесиному будиночку – «Білому», побудованому у 
1890 р. для старших дітей як літературне шале-флігель, і батьківському будинку – 
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«Сірому», спорудженому Петром Косачем у 1896 р. Меморіальні будинки є 
пам’ятками історії, в них відтворено обстановку, яка була при житті Лесі Українки. 
Літературна експозиція розміщена в спеціальному приміщенні, побудованому у 
1980 р. У літературному музеї в чотирьох експозиційних залах зібрані документальні 
матеріали та експонати, які розповідають про життя і творчість Лесі Українки.  

У 2004 р. відкрито сектор музею – монографічну експозицію музей «Лісової 
пісні» в урочищі Нечимному біля с. Скулин в 17 км від с. Колодяжне. У музеї 
«Лісової пісні» представлені книги, документи, листи, фотографії, які розповідають 
про цей чарівний куточок Волині, історію написання «Лісової пісні», про те, що саме 
тут надихнуло Лесю Українку до творчості, чимало речей, які збереглися ще з того 
часу, коли Косачі жили в цих краях. Тут коловорот, дерев'яні ночви, гребінка для 
чесання льону, спеціальний посуд із соломи для зберігання зерна, одяг, старовинні 
рушники. У невеликій кімнаті відтворено українську хату кінця ХІХ – поч. ХХ ст. 
Окремий зал відведений для робіт Софії Караффи-Корбут, художниці зі Львова, 
котрі ілюструють сюжет «Лісової пісні». 

З метою поглиблення знань про пам'ятки історії та культури, пов'язані з 
історичними подіями в житті краю, розвитком суспільства і держави, які мають 
історичну, культурну та духовну цінність пропонується маршрут «Історична 
Волинь».Загальна протяжність маршруту  м. Луцьк – с. Зимне – м. Володимир – 
Волинський – 180 км. Середньовічні Луцьк та Володимир безперечно входять у 
рейтинг найцікавіших міст не лише Волині, а й України. Неймовірна архітектура, яка 
будувалася від часів Княжої Доби і до наших днів. Костьоли, православні церкви й 
собори, лютеранські кірхи, синагоги, монастирі і замки. Отже у Луцьку ми побачимо 
головні пам'ятки архітектури міста, зокрема Луцький замок та неймовірні міські 
підземелля (які називають одними з найцікавіших в Україні). Величезний костьол та 
кірха, старовинна синагога та сучасний «будинок Городецького» – дім Голованя – це 
те, що постійно притягує сотні туристів. Наступним пунком маршруту буде 
монастир-фортеця у Зимному та колекція пам'яток історії та архітектури. 
Зимненський монастир є одним з найдавніших в Україні, заклав його у 992– 993 рр. 
князь Володимир. До цього часу у церкві монастиря зберігається шлюбна ікона 
князя Володимира. На території монастиря знаходиться Успенський собор (1495 р.), 
церква Іуліанії Ольшанської (т. зв. княжий терем), Троїцька церква (1465 р.), 
печерна церква Св. Варлаама, печери ХІ–ХІІ ст., оборонні монастирські мури з 
вежами (XV ст.), дзвіниця. З монастиря відкривається надзвичайно мальовнича 
панорама на долину р. Луги, м. Володимир-Волинський та древнє городище (VI–
IX ст.).  

У Володимирі-Волинському найвизначнішою пам’яткою є Успенський собор, 
відомий як Мстиславів храм (1156–1160 рр.) з єпископським палацом та дзвіницею у 
стилі ренесансної кампаніли. У місті варто оглянути також земляні замкові вали 
(ХIII–XIV ст.), Василівську церкву-ротонду XIII–XIV ст., костел Св. Йоакима і Анни 
(1752 р.), Миколаївську церкву (1780 р.), єзуїтський костел Розіслання Апостолів 
(1718–1755 рр.), лютеранську кірху, домініканський монастир (1789 р.), каплицю 
Св. Володимира. 

Для ознайомлення з історико-культурними пам'ятками Волинської області 
розроблено маршрут «Музеї Волині». Загальна протяжність маршруту м. Луцьк – 
с. Затурці – м. Устилуг 180 км. 

Будинок Липинськиху с. Затурці збудували у 1871 р., навколо нього був 
створений парк. У цьому будинку народився відомий українець – Вячеслав 
Липинський. Тут пройшли його дитячі роки. У період Першої світової війни всі 
будівлі в маєтку були зруйновані. На їхньому місці був побудований гарний 
двоповерховий палац. Під час Другої світової війни другий поверх згорів. У 1990-х 
рр. пройшло відновлення будівлі, був відтворений історичний вид маєтку. У 1995 р. 
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місцева влада видала наказ про створення тут музею. Тоді ж розпочалась 
реставрація будинку. Також відновили парк навколо садиби. У 2001 р. садиба 
отримала статус національної пам’ятки.З 2011 р. тут розташовується меморіальний 
музей В'ячеслава Липинського. Експозиція відображає періоди його життя. На 
першому поверсі діє постійна виставка, яка розміщена в чотирьох залах. Також тут є 
конференц-зал, великий вестибюль. На другому поверсі знаходиться 
фондосховище і кабінети працівників музею. Виставка поділена на декілька частин: 
«Володимир Липинський і родина», «Казимир Липинський і родина», «Село 
Затурці», «Маєток Липинських у Затурцях», «Станіслав Липинський і родина».  

Далі маршрут веде до Устилузького народного музею Ігоря Стравінського. 
Устилуг – одне із старовинних містечок на Волині, відоме ще з літописних часів 
(1150 р.). В останній чверті XIX – на початку XX ст. – це було звичайне провінційне 
містечко з патріархальним побутом. Однак, саме в той час Устилуг став притулком 
для трьох поколінь родини Стравінських – знаменитого співака Маріїнського театру 
в Петербурзі Федора Стравінського, його сина всесвітньовідомого композитора 
Ігоря Стравінського та сина останнього – Федора, визнаного в світі швейцарського 
художника. Ігор Стравінський називав Устилуг «райським куточком для творчості». 
Саме тут композитор щасливо працював над творами. Музика Стравінського, що 
була створена в Устилузі – одна з блискучих сторінок світової культури. Завдяки 
композитору музичний фольклор Волині через балети «Жар птиця» (1910 р.), 
«Петрушка» (1912 р.), «Весня священна» (1913 р.), «Весіллячко» назавжи 
залишиться в історії світової музики. 

Нині в будинку композитора «Стара Миза», побудованому у 1907 р. за його 
власним проектом, знаходиться музична школа, де на першому поверсі у лівому 
крилі розміщується музей композитора. У чотирьох експозиційних залах за 
тематично-хронологічним принципом подані матеріали, які розповідають про життя 
та творчий шлях геніального композитора, його перебування в Устилузі, останній 
приїзд у це місто. 

Дієвим засобом патріотичного виховання учнів та студентів є використання 
туристських походів та подорожей. Ця форма роботи є ефективним засобом 
виховання особистості громадянина-патріота, що дає унікальну можливість 
зростаючому поколінню України познайомитися з природним середовищем, 
історичними пам’ятками та культурним надбанням нашого народу. Проведення 
таких мандрівок для учнів та студентів активізувало формування творчої 
особистості громадянина – патріота України.  
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Проаналізовано основні проблеми розвитку вітчизняного готельно-ресторанного 

бізнесу. Розглядаються основні перспективи розвитку готельної сфери й туризму України на 
міжнародному ринку. На основі даних аналізу зроблені висновки та пропозиції щодо 
вирішення проблем.  

Ключові слова: готельно-ресторанний бізнес, готельний оператор, приватна 
власність, конкуренція. 

 
Kravchinska A. M. Problems of Hotel and Restaurant Business Development. The 

main problems of the development of domestic hotel and restaurant business are analyzed. The 
main prospects of development of the hotel sphere and tourism of Ukraine in the international 
market are considered. Based on the analysis data, conclusions and suggestions for solving 
problems are made.  

Key words: hotel and restaurant business, hotel operator, private property, competition. 

 
В усьому світі готельно-ресторанний бізнес є одним із найбільш привабливих 

для інвесторів, а його рентабельність у розвинутих країнах не буває нижчою за 
40 %, при цьому досягаючи в «туристичних» зонах відмітки 100 %. Щодо України, то 
на думку спеціалістів, значні потенційні можливості розвитку цієї галузі залишаються 
нереалізованими. Вибагливість клієнтів щодо рівня сервісу зростає, конкуренція між 
гравцями та несприятлива економічна ситуація висувають нові вимоги щодо якості 
та ефективності функціонування підприємств готельно-ресторанного бізнесу. Саме 
тому проблеми забезпечення належного рівня конкурентоспроможності вітчизняних 
підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі якісного аналізу умов 
зовнішнього та внутрішнього середовища їх функціонування набувають значної 
актуальності [1]. Розвиток туризму в Україні протягом тривалого часу розглядався як 
другорядний, дії влади щодо його організаційно-економічної підтримки були 
безсистемними, а в регіонах розвивався переважно виїзний туризм, що сприяло 
розвитку іноземних туристичних компаній і готельно-ресторанних комплексів. Дані 
Світового економічного форуму свідчать, що Україна нині використовує менше 
третини наявного туристичного й рекреаційного потенціалу, але при його 
повноцінному використанні щорічні надходження до бюджету можуть становити до 
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10 млрд дол. США [2]. Але існують системні проблеми розвитку туризму й готельно-
ресторанного бізнесу в Україні, а саме:  

– недооцінювання ролі туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в 
наповненні місцевого й державного бюджету;  

– відсутність чинної Концепції Державної цільової програми розвитку туризму з 
виокремленням розвитку готельно-ресторанного бізнесу;  

– недосконалість вітчизняного законодавства щодо туристичного бізнесу; 
– зменшення по регіонах на 30–60 % кількості іноземних туристів через 

загальну нестабільну ситуацію в країні, викликану проведенням АТО; 
– нераціональне використання історико-культурної спадщини й довкілля, 

недостатня охорона історико-культурних пам'яток;  
– недостатня кількість добре прорекламованих та підготованих масових 

заходів, на зразок Євро–2012, з якими безпосередньо пов'язаний розвиток туризму і 
готельно-ресторанного бізнесу;  

– відсутність ефективної державної підтримки малому та середньому 
туристичному і готельно-ресторанному бізнесу;  

– недостатня реклама вітчизняного туристичного продукту й готельно-
ресторанних послуг всередині країни й за кордоном [1]. 

У контексті вирішення вищенаведених проблем підготовки готельного 
господарства видається доцільним передбачити такі заходи:  

1. Розробити організаційно-економічні заходи стимулювання розвитку системи 
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів, включаючи залучення 
іноземних спеціалістів та фахівців до навчального процесу, розвиток «дефіцитних» 
спеціальностей на готельному ринку [4].  

2. Врахувати у документах стратегічного планування підготовки, організації 
розміщення, зокрема щодо:  

а) прогнозування очікуваної кількості туристів;  
б) диверсифікації закладів розміщення туристів (мотелі, хостели, 

садиби зеленого туризму та туристичні бази в рекреаційних зонах прилеглих до 
міста);  

в) розробки спеціальних економічних режимів для залучення вітчизняних 
інвесторів у розвиток мережі хостелів;  

г) впровадження електронних інформаційних та автоматизованих систем 
бронювання місць в готелях, сучасних технічних засобів обслуговування в готелях.  

3. Для окупності державних та приватних інвестицій в об'єкти інфраструктури, у 
тому числі об'єкти готельного господарства, доцільно вже на сучасному етапі брати 
приклад з Польщі та шукати можливості реалізації масштабних заходів з метою 
ефективного використання новостворених готельно-туристичних об'єктів.  

4. З метою створення належного конкурентного середовища на готельному 
ринку України органам державної влади доцільно виважено підійти до питання 
залучення іноземних інвестицій (особливо зі сторони відомих готельних операторів) 
у створення готелів та готельних мереж, більше уваги приділити економічному та 
податковому заохоченню вітчизняних інвесторів у напрямку створення національних 
готельних мереж [3].  

Отже, подальший розвиток готельного й ресторанного бізнесу неможливий без 
стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного 
бізнесу, сприяння держави, налагодження інформаційної інфраструктури готельного 
та ресторанного ринку. Постійне запровадження інновацій, інвестицій та жорстка 
конкуренція забезпечать збільшення рівня її глобальної та регіональної 
конкурентоспроможності.  
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РОЗВИТОК І ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧУВАННЯ  
У СКЛАДІ ТУРИСТИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

 
Розглянуто проблеми розвитку підприємств харчування в складі туристичних 

комплексів на сучасному етапі формування туристичної галузі в Україні. Визначено місце та 
роль підприємств харчування у формуванні туристичного продукту, Розроблено пропозиції 
теоретичного і практичного характеру щодо визначення джерел підтримки ресторанного 
господарства. 

Ключові слова: туристична галузь, підприємства харчування, туристичний комплекс, 
готельно-ресторанне господарство. 

 
Maksymets V. O. Development and Improvement of the Activities of Food Enterprises 

in the Composition of Tourism Complexes. The problems of development of food companies 
in the composition of tourist complexes at the present stage of formation of the tourism industry in 
Ukraine are considered. The place and role of catering enterprises in the formation of a tourist 
product are determined. Theoretical and practical propositions concerning determination of 
sources of support of restaurant economy are developed. 

Key words: tourism industry, food companies, tourist complex, hotel and restaurant 
economy. 

 
Державна підтримка туризму в Україні не передбачає цільових бюджетних 

вкладень в його розвиток. Більш поширеною формою інвестицій є підтримка 
туристичної сфери на місцевому або регіональному рівнях за рахунок місцевих 
бюджетів. Але внаслідок дефіциту останніх у більшості регіонів кошти на 
фінансування об’єктів туристичного напрямку виділяються дуже обмежені і не в 
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змозі задовольнити інвестиційні потреби туристичної інфраструктури. Потенційним 
джерелом фінансування туристичних комплексів та в їх складі підприємств 
харчування є вітчизняні та іноземні інвестори. Через недостатній обсяг внутрішніх 
інвестицій держава зацікавлена в притоці прямих іноземних інвестицій, але на 
сьогодні Україна є інвестиційно непривабливою. Для вирішення проблеми 
фінансування соціальної сфери туризму пропонується створення спеціальних 
цільових та благодійних фондів з розвитку соціального туризму та подальше 
формування сприятливого інвестиційного клімату. Але цей захід без вирішення ряду 
комплексних програм буде мало ефективним. Без державної підтримки: пільгові 
кредити; державні дотації; лібералізація законодавства та підтримки місцевих 
органів влади будь яка діяльність в цьому напрямку буде натикатись на матеріальні 
труднощі. 

З огляду на те, що Україна знаходиться на перехресті транспортних коридорів, 
що поєднують країни Східної та Західної Європи, подальший розвиток сервісної 
туристичної інфраструктури має відбуватися у сукупності з розвитком мережі 
підприємств харчування [2, c. 143]. Які у туризмі розглядаються не тільки у зонах 
відпочинку туристів, але й на шляху їх пересування до місця призначення – на 
транспортних засобах (літаку, поїзді, теплоході, автомобільному транспорті) та у 
місцях дислокації транспорту (залізничному вокзалі, аеропорту, морському порту, 
автовокзалі, на трасі). Також особливе значення має національна спрямованість 
підприємств харчування, тому що виникає необхідність задоволення потреб у 
харчуванні людей з різних країн світу. Особливо це стосується комплексів 
харчування в курортно-рекреаційній сфері діяльності та поблизу державних 
кордонів України. 

Забезпечити ефективне функціонування підприємств туристичної сфери 
неможливо без належного реформування структури управління туристичною 
галуззю на всіх її рівнях. Враховуючи низку спільних важливих проблем розвитку 
санаторно-оздоровчих закладів та готельно-ресторанного господарства, а також 
беручи до уваги світовий досвід щодо управління індустрією туризму, доцільно 
покласти функції, пов’язані з координацією діяльності зазначених підприємств 
(незалежно від форм власності та відомчої підпорядкованості) на центральний 
орган виконавчої влади з питань туризму України [3, c. 247]. Централізація 
управління туристичними закладами розміщення дозволить не тільки координувати 
їх діяльність, але й надасть можливість враховувати туристські потоки, що 
розміщуються у засобах неготельного типу [1, c. 47]. Створення інформаційно-
рекламного регіонального центру сприятиме розвитку туризму і дасть можливість 
розробити інформаційно-рекламну продукцію та пропагувати туристичні об’єкти 
регіону. Особливої маркетингової підтримки вимагають так звані віддалені регіони, 
через брак кваліфікованих кадрів й побудові бізнесу на інтуїтивній основі, що 
ставить підприємця перед рядом надскладних завдань. 

Отже, харчування у функціональній схемі ринку туристичних послуг є основним 
елементом формування туристичного продукту і вдосконалення діяльності 
підприємств харчування можливе за рахунок: підвищення якості продукції та 
встановлення контролю якості продукції; розширення асортименту страв та послуг, 
що можливо за рахунок виробництва нових страв з нової сировини, організації 
дієтичного харчування; при розробці заходів по удосконаленню діяльності 
підприємств необхідно приділити значну увагу кадровій політиці; застосування 
реклами. 
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Проаналізовано стан діяльності вітчизняних готелів у процесі глобалізації туризму. 

Визначено п’ять рівнів їх взаємопідпорядкування та показано їх значення для 
конкурентоздатності на туристичному ринку. 
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Постановка наукової проблеми та її значення. Туристична діяльність є 

поліфункціональним феноменом, який потребує пропорційності розвитку всіх його 
компонентів в умовах місцевого соціально-економічного середовища. Якщо взяти до 
уваги, що готельні підприємства лежать в основі туристичної діяльності, то стане 
зрозумілим, що їхній розвиток залишається стратегічним об’єктом. Цей розвиток 
залежить від рівня економічного розвитку регіону, його культурно-ділових та 
історико-етнографічних об’єктів, а також від сукупності чинників, які визначають стан 
наявного соціального простору. Адже глобалізація та інтеграція в сфері готельного 
бізнесу вимагають підвищення конкурентоспроможності галузі на регіональному, 
національному та міжнародному рівнях. 

Метою дослідження було визначення шляхів оптимізації діяльності готелів для 
активізації туризму в Україні. Нами вирішувалися завдання: аналіз формування  
категорії готелів, становлення їхньої конкурентоспроможності та обґрунтування 
методики оцінки діяльності готелів. Ми враховували, що конкурентоспроможність 
готелів має динамічну особливість, тобто здатна змінюватися в часі відповідно до 
реакцій на маркетингові виклики галузі та реакцію на них діяльністю готелів. 
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Результати дослідження. У науковій літературі проблеми підвищення 
конкурентоспроможності готелів досить часто обговорюються на національному та 
міжнародному рівнях [1–5], хоча залишаються досі недостатньо обґрунтованими та 
економічно доцільними в сфері національного туристичного бізнесу. Тому необхідно 
нормативно та економічно закріпити за готельними підприємствами найбільш 
раціональні підходи до формування їхньої конкурентоспроможної діяльності, тобто 
розробити теоретичні рекомендації системного аналізу діяльності кожного 
конкретного готельного підприємства.  

Ми виділили в конкурентоспроможності готелів п’ять рівнів 
взаємопідпорядкування: національний, галузевий, регіональний, локальний і 
товарний. На національному рівні конкурентоспроможність готелів залежить від 
соціально-економічної ситуації в країні, перспектив інвестиційної діяльності та 
наявності ризиків соціально-економічного та політичного характеру. На цьому рівні 
також необхідно враховувати й перспективи державного регулювання туристичної 
діяльності, тобто наявні внутрішні та зовнішні спектри впливу на розвиток галузі, яка 
не можу існувати без готельного обслуговування. Галузевий рівень 
конкурентоспроможності формується вужчим, але більш жорстким колом чинників, 
до складу яких входять показники технічного забезпечення, економічного потенціалу 
та менеджменту галузі. Вони не лише стабілізують безпосередні функції готельного 
господарства, а й формують відповідний рівень якості готельних послуг, виявляють 
наявні потенціали галузі в організації ефективного використання місцевих і 
зарубіжних ресурсів для її розвитку в конкурентному полі маркетингу з іншими 
галузями. 

Конкурентоспроможність готелів на регіональному рівні відзначається дещо 
звуженими показниками порівняно з названими вище рівнями. Вона залежить від 
особливостей регіонального розвитку, стану його внутрішніх ресурсів і наявності 
інвестиційних потоків, якими можна стабілізувати й розвивати готельну діяльність. 
Наприклад, в умовах формування значних потоків туристів (Причорномор’я, 
Карпати) конкурентоспроможність готелів буде істотно відрізнятися від підприємств 
цього типу в степовій зоні або на Поліссі. Відповідно локальний рівень 
конкурентоспроможності підприємств формуватиметься безпосередньо в 
залежності від їхнього організаційного та економічного забезпечення, від 
ефективності обраної стратегії діяльності, від опанованих технологій 
обслуговування, від власного менеджменту та позиції на місцевому ринку сфери 
обслуговування туристів.  

Необхідно також враховувати, що товарний рівень конкурентоспроможності 
товарів і послуг готельного підприємства на такому ринку залежатиме від існуючого 
попиту на них, який формується відповідно до ціни та якості цих продуктів. Останнім 
часом в багатьох європейських країнах саме товарний рівень 
конкурентоспроможності готелів часто виявляється вирішальним, особливо у тих 
випадках, коли оригінальність і доступність товарів і послуг готельного підприємства 
знаходять широкий попит [2; 5].  

Висновки та перспективи подальших досліджень. Оптимізація діяльності та 
конкурентоспроможності готелів у туристичній діяльності є одним з основних 
(базових) компонентів галузі. Вона має 5 рівнів ієрархічної системи 
підпорядкування, які потребують детального подальшого вивчення: національний, 
галузевий, регіональний, локальний і товарний. Вони в сукупності визначають 
здатність готельних підприємств до функціонування і розвитку на національному та 
міжнародному ринках. 
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Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової 

економіки, у XXI ст. стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку 
України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою активного та 
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успішного просування цієї галузі на національному ринку, є державна туристична 
інфраструктура. Сьогодні туризм формує економіку багатьох держав, регіонів, стає 
важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності. Тому, 
зазначення проблем та перспектив розвитку готельно-ресторанного бізнесу в 
Україні сьогодні є особливо актуальним.  

Питанням розвитку готельно-ресторанного бізнесу присвячена увага багатьох 
вітчизняних авторів. Зокрема, проблемам організації діяльності готельних 
підприємств та ринку туристичних послуг присвячені роботи Мальської М. П., 
Любіцевої О. О., Кифяка В. Ф., Пуцентейла П. Р., Роглєва Х. Й. та ін. Проте 
функціонування ринку готельних та ресторанних послуг, проблеми розвитку 
готельно-ресторанного бізнесу досліджені в недостатній мірі [2]. 

Метою дослідження є характеристика стану підприємств сфери готельного 
та ресторанного бізнесу, а також означення основних проблем розвитку готельно-
ресторанного бізнесу в Україні.  

З початком економічних трансформацій прибутковість закладів ресторанного 
господарства стала основною метою діяльності підприємств, досягти якої, 
працюючи на обмеженому сегменті споживчого ринку, що обумовлений низьким 
рівнем життя українців виявилось досить складно. Вплив зовнішніх факторів призвів 
до того, що більше половини підприємств ресторанного господарства в Україні є 
збитковими. Українським рестораторам доводиться враховувати національні 
чинники: низьку купівельну спроможність більшої частини населення, відсутність 
налагодженої системи постачання, дефіцит висококваліфікованого персоналу [5]. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності готелі та ресторани повинні 
постійно вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та бути 
на два кроки попереду конкурентів. Український ресторатор повинен придумувати 
щось нове буквально кожен день. Тому власник повинен або постійно знижувати 
ціну, або пропонувати за ту ж ціну більше послуг. Враховуючи те, що корпоративні 
клієнти дуже цінні, ресторани йдуть на ряд компромісів: можуть готувати з продуктів 
клієнта, надавати  знижки для них. 

Розвиток туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного бізнесу,  
налагодження системи постачання, транспорту та сфери послуг матиме позитивний 
результат щодо розвитку готельно-ресторанної галузі. Постійне запровадження 
інновацій, інвестиції та жорстка конкуренція – збільшить рівень її глобальної та 
регіональної конкурентоспроможності [3]. 

На ринку готельно-ресторанних послуг постійно відбуваються зміни. Це 
пояснюється тим, що готельно-ресторанний бізнес – дуже специфічна сфера 
діяльності, частина індустрії гостинності, яка повністю залежить від вражень 
споживачів. При цьому враження залежить не тільки від якості надання послуг, але 
й від місцезнаходження об’єкта, від політико-економічного стану цього регіону, та 
країни загалом. Крім того, на попит суттєво впливає і політико-економічне 
становище в Україні, що спричинило значне скорочення попиту та ускладнило 
роботу підприємств будь-якої сфери діяльності. Готельно-ресторанний бізнес в 
Україні знаходиться на стадії становлення і має значну низку проблем. 
Найсуттєвішими з цих проблем є такі:  

1. Недосконалість законодавчої бази, яка регулює діяльність підприємств в 
сфері готельного, ресторанного та туристичного бізнесу.  

2. Невідповідність матеріально-технічної бази більшості готелів вимогам 
міжнародних стандартів та недосконалість складу номерного фонду.  

3. Незбалансованість складу та структури наявних готелів за рівнем комфорту.  
4. Недосконалість функціональної структури підприємств готельного 

господарства, яка полягає в тому, що занадто високою є частка саме підприємств 



 

 68 

готельного типу і мізерна частка (лише 2,2 %) мотелів, кемпінгів, молодіжних баз, які 
надзвичайно поширені в інших країнах.  

5. Відсутність продуманої цінової політики частини готельних і ресторанних 
підприємствах. Ця проблема несе потенційну загрозу для української туріндустрії в 
цілому та тих готельних і ресторанних закладів, які професійно та відповідально 
ведуть свій бізнес відповідно до принципів ділової етики, оскільки дана ситуація 
сприяє втраті потенційного завантаження та доходів.  

6. Низький рівень рентабельності діяльності підприємств готельно-
ресторанного бізнесу, що обумовлений повною відсутністю або недосконалістю 
систем управління результативністю їх діяльності.  

7. Невисокий рівень якості послуг, який значною мірою обумовлюється 
проблемами підготовки висококваліфікованого персоналу для готелів і ресторанів 
[1].  

Середня наповнюваність невеликих готелів складає 95–100 %, а 
рентабельність бізнесу 30–40 %. Стабільний попит на послуги такого типу, незначна 
конкуренція в ніші, а також порівняно невеликі витрати на будівництво такого 
готелю, дозволяє стверджувати, що невеличкі готелі 3-х зіркові та 4-х зіркові, на 30–
50 номерів та вартістю проживання 100–110 $ за добу є надзвичайно 
перспективними для інвестора в Україні. Привабливими сегментами для 
інвестування спеціалісти також називають «придорожні» готелі (кемпінги, мотелі), 
готелі-санаторії в рекреаційних зонах [4]. 

Отже, подальший розвиток готельного й ресторанного бізнесу неможливий без 
стимулювання розвитку туризму, рекреації, освіти в галузі готельно-ресторанного 
бізнесу, сприяння держави, налагодження інформаційної інфраструктури готельного 
та ресторанного ринку. Необхідно розвивати та підтримувати готельно-ресторанний 
бізнес як частину індустрії гостинності, що є обличчям нашої країни для туристів, 
тому цей напрямок потребує подальших наукових досліджень. 
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Розглянуто сутність якості послуг та можливі шляхи підвищення якості послуг для 

забезпечення ефективного розвитку підприємства ресторанного господарства та 
підвищення його конкурентоспроможності. Висвітлено переваги, форми та напрями впливу 
якості обслуговування.  

Ключові слова: якість обслуговування, підприємства ресторанного господарства, 
конкурентоспроможність, управління якістю. 

 
 Kolatska A. O. Ways to Improve the Guality of Services in the Restaurant Industry. 

Displaying the essence of quality of services and possible passages of an upgrading of services 
for maintenance of effective development of the enterprise and increasing of its competitiveness 
are considered. The advantages, forms and directions of influence of quality of service are 
considered. 

Key words: quality of service, enterprise of a porterhouse facilities, competitiveness, quality 
management. 

 

У сучасній ринковій економіці якість продукції виступає основою 
конкурентоспроможності підприємства. Надання високоякісних послуг є важливим 
фактором, що сприяє успіху ресторану. Якість продуктів та послуг повинна 
спрямовуватися на задоволення потреб споживачів. Їжа має бути належним чином 
приготовлена, а персонал повинен, бути швидким, компетентним та ввічливим. 
Перевагою якісної їжі та обслуговування є те, що клієнти повернуться і порадять 
ресторан друзям. 

Якісне обслуговування в ресторані – це суть послуг ресторану й умова його 
успішності. Асортимент, смакові якості страв, ціни, дизайн, імідж, місце розміщення 
важливі, але вони ніколи не компенсують в очах споживача неуважного й недбалого 
ставленням з боку персоналу. Ресторан, що зумів надати споживачам відмінний 
сервіс, одержує найсильнішу конкурентну перевагу [3]. 

Якість – комплексне поняття, що характеризує ефективність усіх сторін 
діяльності: розробка стратегії, організація виробництва, маркетинг та ін. 
Найважливішою складовою всієї системи якості є якість послуг і обслуговування [4]. 

Якість послуги – сукупність характеристик послуги, що визначає її здатність 
задовольняти встановлені або передбачувані потреби споживача [1]. 

Якість обслуговування – це сукупність умов, що забезпечують замовнику під 
час отримання послуги максимально зручні умови за мінімальних витратах часу. 
Кількісну характеристику властивостей продукції, яка входить до складу її якості, 
називають показником якості продукції [2]. 
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Задоволені клієнти є невід'ємною частиною бізнес-моделі ресторану. За 
даними дослідження Гарвардської бізнес-школи зі Starbucks, задоволення клієнтів 
має значний вплив на дохід. Starbucks виявили, що задоволений клієнт відвідує 
заклад 4,3 рази на місяць, витрачає 4,06 доларів США і є клієнтом на 4,4 роки, а 
дуже задоволений клієнт відвідує заклад 7,2 рази на місяць, витрачає 4,42 дол. 
США і є клієнтом 8,3 років.  

Якість сервісу можливо поліпшити в рамках єдиної системи керування сервісом 
у компанії – системи сервіс-менеджменту. Щоб покращити якість обслуговування в 
компанії, необхідно створити центр відповідальності системи сервіс-менеджменту 
[3]. 

Упровадження системи включає упровадження всіх нових бізнесів-процесів 
підприємства, вимагає уваги й значних зусиль центру відповідальності. 

Хронологічно описати дії можна в такий спосіб: 
1) Упровадження стандартів обслуговування споживачів. Упровадження 

включає навчання й оцінку результатів вивченого. Навчання може проводитися в 
різних формах: самостійне навчання (по методичному посібнику), перегляд 
відеоматеріалів, навчання у формі тренінгу чи семінару, індивідуальне 
наставництво та ін. У залежності від форми навчання визначається тривалість 
програми навчання і форма оцінки вивченого. 

2) Навчання співробітників технічним знанням про продукт і надані послуги. 
Навчання може проводитися за рахунок внутрішніх і зовнішніх ресурсів. Під 
внутрішніми ресурсами розуміється проведення семінарів, тренінгів, інструктажів 
бренд-менеджерами й тренінг-менеджерами підприємства. Зовнішній ресурс 
навчання – це запрошення менеджерів компаній-постачальників продукту, послуги 
для проведення тематичних семінарів, презентацій новинок. 

3) Запуск програми контролю. Вкрай важливо повідомляти персоналу 
результати контролю, а також навчити співробітників працювати з отриманими 
результатами, наприклад, як вести бесіду зі співробітником, що незадовільно 
обслужив клієнта. 

4) Проведення тестування системи мотивації та програма мотивації. До неї 
входить нарахування заробітної плати за результатами першого підсумкового 
періоду, вручення премій. 

5) Проведення перших PR заходів і заходів щодо формування сервіс 
орієнтованого середовища в компанії. Серед них може бути блок новин, 
присвячений сервісу, на внутрішньому сайті компанії або в корпоративній газеті, 
створення легенд про унікальне обслуговування, проведення конкурсів на кращий 
сервіс і багато чого іншого. 

П'ять способів надання якісного обслуговування клієнтів у ресторані: 
1. Зробіть це правильно з самого початку. Вітайте своїх клієнтів тієї ж хвилини, 

коли вони входять у зал. Використовуйте поважні титули – сер, мадам. Слухай 
уважніше й зверніть увагу на те, що вони хочуть. Будьте уважними з меню. 
Повторіть замовлення, щоб переконатися, що ви запам’ятали його. Кого першим 
обслужити? Якщо є почесний гість, то обслужіть спочатку його, якщо ні, то почніть з 
жінок, потім чоловіків, потім дітей. 

2. Не заставляйте клієнтів чекати. Якщо відвідувачам доведеться чекати надто 
багато часу на напої та закуски, то їм не буде важливо, щоб ваш бармен зробив 
найкращий мартіні або шеф-кухар підготував найкращий стейк, ваш клієнт вже 
дратується і відчуває голод. Це негативний момент. Пам'ятайте, що важко 
повернути розчарованого клієнта. Уникайте розчарування будь-якою ціною. 
Переконайтеся, що у вас достатньо персоналу. Якщо вони замовили їжу, яка 
готується довше, то повідомте їх заздалегідь про це. Будьте готовими та 
інформативними. 
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3. Виправте неполадки відразу. Ваш третій крок у забезпеченні чудового 
обслуговування клієнтів – це ваша тонкість у вирішенні проблем клієнтів та скарг. 
Дуже важливо негайно вирішити проблеми. Не дозволяйте клієнту злитися. Ось 
декілька порад щодо вирішення проблем із клієнтами: прислухайтеся уважно до їх 
проблеми, не перериваючи їх; погодьтесь, що є проблема. Нехай знають, що вам 
дуже шкода; будьте спокійні, особливо якщо ви не згодні з вашим клієнтом. 
Запитайте своїх клієнтів, що вони хотіли б; спробуйте узгодити рішення, яке є 
прийнятним для вас обох. Завжди співпереживайте, не звинувачуйте.  

4. Використовуйте книгу відгуків. Покажіть своїм клієнтам, що ви цінуєте їхню 
думку. Коли ви дасте їм можливість залишати коментар, ви показуєте їм, що ви 
уважні, і завжди шукаєте способи покращити свою їжу та ваш сервіс. Коментарі 
вашого клієнта можуть допомогти вам дізнатися про сфери, які потребують 
вдосконалення. Ви побачите, те що бачать ваші клієнти, і в кінцевому результаті 
зможете надати їм ще кращий сервіс. Ви будете будувати кращі стосунки з 
клієнтами та одночасно покращувати ресторан. 

5. Включіть технології. Включення технології, безумовно, залежить від типу 
ресторану, але деякі технології можуть бути використані в багатьох ресторанах. 
Можливість миттєвого замовлення з онлайн-меню забезпечує швидке 
обслуговування. Це дозволяє клієнтам зручно переглядати, а потім замовляти 
страви. Часто вони витрачають більше грошей на замовлення в Інтернеті, оскільки є 
спокуса спробувати більше. Не забувайте про веб-сайт для мобільних пристроїв. 
Ваш клієнт зможе легко зробить замовлення онлайн на своєму мобільному 
телефоні. Батьки маленьких дітей часто виснажуються після тривалого дня на 
роботі. Дайте батькам перерву, займіть їхніх дітей. Встановіть ігрові пристрої за 
столом, ігрові кімнати для дітей [4].  

Отже, підвищення якості послуг у ресторані є важливим критерієм для 
задоволення потреб клієнтів. Завдяки цьому ресторан отримує конкурентні переваги 
на ринку. Використання різноманітних методів управління забезпечить створення 
процесу, який завдяки дослідженню потреб клієнтів допоможе удосконалити якість 
обслуговування, що призводить до конкурентоспроможності підприємства. 
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Охарактеризовано підготовку й проведення масових туристських змагань, а також 

програму змагань по елементах туризму в школі, оскільки вона залежить від наявності 
туристського інвентарю, підготовленості школярів і суддів. Програма змагань включає 
визначення топографічних знаків, відстані і азимута по карті, в’язку туристських вузлів, 
надяганню обв’язування, проходженню траверсу (у шкільному залі). Змагання проводяться 
згідно Правил організації і проведення туристських змагань учнів. До суддівства 
притягуються досвідчені туристи. Всі члени суддівської колегії проходять настановний 
семінар. 

Ключові слова: туристські змагання, організація і методика проведення змагань, 
суддівство, траверс, туристський інвентар. 

 
Romaniuk A. P. Organization and Method of Mass Tourism Events. The preparation 

and carrying out of mass tourism competitions, as well as the program of competitions on 
elements of tourism at the school, is characterized as it depends on the availability of tourist 
equipment, preparation of pupils and judges. The program of the competition includes the 
definition of topographical signs, distance and azimuth on the map, a bundle of tourist units, 
strapping, passing traverse (in the school hall). Competitions are held in accordance with the 
Rules for organizing and conducting competitions for students. Experienced tourists are attracted 
to refereeing. All members of the judging panel are instructive. 

Key words: tourism competitions, organization and methodology of competitions, 
navigation, traverses, tourist inventory. 

 
Туристські змагання учнів є однією з важливих форм підготовки до здійснення 

безаварійного, змістовного туристського походу і перевірки готовності туристських 
груп, а також і формою обміну досвідом роботи і пропаганди всього нового, що 
з'явилося в туризмі за останній час. Вони служать не тільки меті навчання і 
перевірки отриманих учнями навиків, але і хорошою школою підготовки педагогів, 
що займаються туристсько-краєзнавчою роботою [2]. Учнівські змагання з туризму 
сильно відрізняються від змагань для дорослих, оскільки вони враховують вікові 
особливості, а головне, невеликий туристський досвід учасників, команди яких, як 
правило, комплектуються з учнів одного класу і очолюються рядовим вчителем, що 
не має часто потрібного досвіду. 

Змагання повинні проводитися у декілька етапів: 1-й етап – змагання в школах; 
2-й етап – районні змагання; 3-й етап – обласні змагання; 4-й етап – республіканські 
змагання. 

Від етапу до етапу програма змагань ускладнюється, і вже до третього 
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(обласному) етапу вони стають складним комплексним заходом. При цьому 
потрібно забезпечити як підготовленість учнів, так і матеріально-технічну сторону 
змагань. Цілі і завдання змагань від етапу до етапу також ускладнюються. На 
наймасовішому рівні (1-й етап) – це перш за все пропаганда туризму і навчання 
йому, на 2-му – поглиблене опрацювання отриманих знань і умінь, а на вищому (3–
4-й етапи) – перевірка підготовленості туристів і виявлення сильних команд [1]. 

Мета – проаналізувати та систематизувати дані, що стосуються організації і 
методики проведення масових туристських заходів. 

Кожні конкретні змагання починаються з розробки положення. Положення для 
змагань 1-го і 2-го етапів повинні бути розроблені не менше ніж за місяць до 
проведення змагань, 3-го етапу – за два місяці, оскільки учасникам треба завчасно 
дізнатися, до чого їм готуватися. Для успішної підготовки змагань по туризму 
заздалегідь створюється оргкомітет і комплектується суддівська колегія. Підготовча 
робота ведеться згідно певного плану. Велику роль в успішному проведенні змагань 
грає правильний вибір місця, яке повинне відповідати певним вимогам. 

Успішне проведення змагань багато в чому залежить від якості інвентаря і 
устаткування. Заявку на інвентар готують служби дистанції і головний суддя; заявки 
на устаткування наметового містечка суддів і учасників, на забезпечення живлення 
суддів, на плакати, засоби оформлення місця урочистої побудови і т. д. дає в 
провідну організацію комендант змагань. Важливим завданням організаторів є 
медичне забезпечення змагань. Необхідно мати черговий транспорт, а для змагань 
районного масштабу і вище обов'язкова машина «швидкої допомоги». Місце 
розташування лікаря повинне бути відоме всім учасникам і суддям. Треба 
пам’ятати, що змагання, особливо змагання школярів, не повинні проводитися у разі 
відсутності лікаря. 

Туристські змагання повинні починатися з урочистого шикування. Сценарій 
відкриття необхідно продумати заздалегідь. Місце побудови слід прикрасити 
прапорами. При проведенні змагань велике значення має організація насиченого й 
цікавого дозвілля. Можна провести вогнище, вечора дружби, самодіяльної пісні, 
дискотеку, зустріну з цікавими людьми, концерт запрошених дитячих колективів, 
жартівливі естафети, міні-футбол, показати художній фільм, відеозаписи змагань 
тощо. 

Одне з основних питань – забезпечення безпеки учасників змагань. До складу 
головної суддівської колегії повинен входити заступник головного судді по безпеці, 
який зобов'язаний брати участь в прийомі дистанції, перевірці спорядження, 
особливо нестандартного, самодіяльного. Найпильнішу увагу слід приділяти 
питанням організації купання у водоймищах і чергування в нічний час. До 
чергування привертають співробітників міліції і представників команд. 

Таким чином, підготовка й проведення масових туристських змагань, а також 
підготовка до них учасників і команд є складною і клопіткою справою. Одному 
викладачеві фізичної культури, педагогові додаткової освіти така робота деколи не 
під силу. Тому в туристських секціях в школі, в закладах установ додаткової освіти 
до підготовки команд з масових туристських змагань доцільно підключати педагогів 
інших дисциплін: краєзнавців, літераторів, музикантів, художників, біологів, 
географів, викладачів ОБЖ та ін. А проведення семінарів з суддями перед 
конкретними змаганнями є не тільки традицією, але і обов'язковою вимогою. Масові 
туристські заходи учнів є однією з важливих форм підготовки до здійснення 
безаварійного, змістовного туристського походу і перевірки готовності туристських 
груп, а також і формою обміну досвідом роботи і пропаганди всього нового, що 
з'явилося в туризмі за останній час. Масові змагання з туризму проводяться у 
декілька етапів: 1-й етап – змагання в школах; 2-й етап – районні змагання; 3-й етап 
– обласні змагання; 4-й етап – республіканські змагання. Програма змагань по 
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елементах туризму в школі може залежить від наявності туристського інвентарю, 
підготовленості школярів і суддів. До суддівства залучаються школярі, що 
займаються в туристському гуртку. Програма змагань включає визначення 
топографічних знаків, відстані і азимута по карті, в'язку туристських вузлів, 
надяганню обв'язування, проходженню траверсу (у шкільному залі). На 2-му етапі 
змагань виступають збірні команди шкіл. Програма змагань розрахована на більш 
підготовлених спортсменів і носить вже спеціалізований характер (літні туристські 
зльоти і т. п.). На 3-му етапі змагань виступають команди – переможці районних 
змагань або збірні команди районів. Змагання проводяться згідно Правил організації 
і проведення туристських змагань учнів. До суддівства притягуються досвідчені 
туристи. Всі члени суддівської колегії проходять настановний семінар. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ  

ВОЛЕЙБОЛУ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ХЛОПЦІВ-ПІДЛІТКІВ 
 
 Роботу виконано на кафедрі фізичної 

реабілітації та соціального забезпечення 
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Розглянуто поняття фізичної працездатності. Обстежено школярів, які займаються 

фізичною культурою за шкільною програмою, та які  займаються волейболом зі спортивним 
стажем від одного до трьох років. За результатами обстеження визначено їх фізичну 
працездатність.  

Ключові слова: фізична працездатність, фізична культура, волейбол, діти, підлітки. 
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efficiency is considered. Students who are engaged in physical education according to the school 
curriculum, who are engaged in volleyball sports with an experience of one to three years, were 
examined. The results of the survey determined their physical capacity.  

Key words: physical activity, physical culture, volleyball, children, teenagers. 
 

Під фізичною працездатністю розуміють здатність людини проявити максимум 
фізичного зусилля під час статичної, динамічної або змішаної роботи [2]. Фізична 
працездатність у широкому значенні є інтегральним вираженням можливостей 
людини та характеризує її здоров'я. У вузькому значенні фізичну працездатність 
розглядають як функціональні можливості кардіореспіраторної системи. 

Було обстежено 380 школярі 14–16 років. Контрольну групу (282) становили 
школярі, які займаються фізичною культурою за шкільною програмою, за станом 
здоров’я віднесені до основної медичної групи. Експериментальну групу (98) склали 
школярі, що займаються волейболом зі спортивним стажем від одного до трьох 
років. Фізична працездатність визначалась за показниками субмаксимального тесту 
PWC170 та МСК. 

Статистично значимо кращими були показники абсолютної фізичної 
працездатності, максимального споживання кисню були в хлопців, які займались 
волейболом у всіх вікових групах, але мали тенденцію до зниження. Вивчення 
фізичної працездатності виявило її погіршення з віком у волейболістів та практично 
не змінний характер у не спортсменів. МСК на одиницю маси тіла з віком 
зменшувалось більше у спортсменів в порівнянні з не тренованими.  

На думку І. В. Ауліка [2], без даних про фізичну працездатність дітей і підлітків, 
не можливо судити про їх стан здоров'я та фізичний розвиток. Кількісне визначення 
фізичної працездатності, перш за все, необхідне при організації фізичного 
виховання дітей і підлітків різних вікових груп, при відборі, плануванні і 
прогнозуванні навчально-тренувальних навантажень спортсменів. 

У літературі наявні публікації, які присвячені питанню фізичної працездатності 
дітей та підлітків [1; 2; 3; 4; 5; 8]. За даними В. Л. Карпмана і співав. [4] величина 
PWC170 значною мірою залежить від тренованості та спортивної спеціалізації і у 
різних контингентів коливається в широких межах. Вважається, що систематична 
м’язова діяльність приводить до досягнення високих значень PWC170 [1; 8], 
гіпокінезія, навпаки, викликає зниження показників PWC170 [2]. 

Літературний аналіз свідчить, що на сьогодні досить широко висвітлені питання 
вікових та статевих особливостей МСК у школярів [5; 7].  

Отже, вивчення фізичної працездатності є важливим показником 
функціонального стану дітей та підлітків які займаються спортом і є важливим 
критерієм спортивного відбору у спортивних іграх, зокрема у волейболі.  

Абсолютні показники фізичної працездатності та рівень максимального 
споживання кисню волейболістів у період з 14 до 16 років статистично значимо вищі 
у кожній віковій групі в порівнянні з не спортсменами. Також ці показники у вказаний 
період зростають як у не тренованих так і у волейболістів, але у спортсменів 
меншими темпами ніж у не тренованих. 

Відносні показники фізичної працездатності та рівня споживання кисню у 
спортсменів з віком з 14 до 16 років знижується. Відносні показники фізичної 
працездатності за тестом PWC170  на 11,4%. Причому з 14 до 16 років зниження 
працездатності особливо інтенсивне (р<0,001). Тоді як у не тренованих 
спостерігається достовірно значимий період інтенсивного збільшення відносної 
фізичної працездатності за тестом PWC170 з 14 до 15 років (р<0,05) на 7,4%. МСК на 
одиницю маси тіла знижується на 25,4% в порівнянні з не тренованими (4,6 %). Між 
показниками двох груп спостерігалась статистично значима різниця (р<0,001) у 
14 років, (р<0,001) у 15 років та (р<0,01) у 16 років відповідно.  
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Показники відносної фізичної працездатності, максимального споживання 
кисню хлопців, які займались волейболом у всіх вікових групах мали тенденцію до 
зниження. 
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Стаття досліджує суть та місце комп’ютерних технологій у сучасному навчальному 

процесі, а особливо в підготовці фахівців сфери туризму. 
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Sushyk O. Сomputerization of the Еducational Process of Preparation of 

Professionals in the Field of Tourism. The article explores the essence and place of computer 
technology in the modern educational process, and especially in the training of specialists in the 
field of tourism. 
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Конкуренція на ринку туристичних послуг зумовлює підвищені вимоги до 
професійних якостей менеджерів турфірм з урахуванням галузевої та регіональної 
специфіки, а також умінням активно використовувати інформаційні ресурси та 
комп’ютерну техніку у своїй професійній діяльності. Комплексна автоматизація 
бізнесу туристичного підприємства надасть набір інтегрованих додатків, що 
підтримують усі основні аспекти управлінської діяльності в єдиному інформаційному 
просторі. 

У сфері туризму інформаційні системи створюються з метою забезпечення 
стабільності, виключення дублювання дій, забезпечення ефективного та якісного 
виконання завдань. Вони забезпечують певні переваги над конкурентами, 
автоматизуючи операції всередині системи і покращуючи якість та продаж кінцевого 
продукту (послуги). Комп’ютерні технології в сучасному навчальному процесі якісно 
покращують процес навчання, особливе місце в цьому процесі належить мережі 
Інтернет, оскільки вона стирає географічні та геополітичні кордони, надаючи 
неймовірно широкі можливості для розвитку ерудиції й обміну інформацією. 

Сучасні інформаційні і комунікаційні технології, у їх універсальності й 
багатофункціональності, являють собою тільки засоби, що потенційно дозволяють 
зробити ефективнішою діяльність людини. Надання доступу до великих об’ємів 
інформації не робить людину більш інформованою без додаткових зусиль, тому 
більш доцільною для осіб, котрі навчаються, є попередня робота з педагогом, 
здатним навчити основним дослідницьким навикам і принципам роботи з великими 
масивами інформації. Окрім використання мультимедійних навчальних програм, 
комп’ютерні програми можна використовувати для підготовки і проведення 
тестування, моніторингу учбового процесу, власного інформаційного наповнення 
інструментальних середовищ для розробки комп’ютерних уроків, підготовки 
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дидактичних матеріалів, використання ресурсів і послуг Інтернету для аудиторної і 
самостійної роботи, а також проектної діяльності студентів. На сьогодні організація 
ефективної взаємодії освітньої системи і підприємств ІТ-індустрії являється одним із 
насущних завдань розвитку суспільства. Формування інфраструктури 
інформаційного бізнесу повинно йти в тісній співпраці з модернізацією професійної 
освіти загалом і в туристичній галузі зокрема. Кваліфікований спеціаліст 
зобов’язаний володіти навиками і вмінням роботи з IP-технологіями, адже зростає 
потреба використання інформаційних технологій в щоденній роботі працівників 
сфери туризму. 

Використання комп’ютерних технологій в підготовці фахівців сфери туризму 
зумовлює: по-перше оволодіння програмами, котрі широко використовуються в 
щоденній роботі; по-друге використання спеціалізованих програм спрямованих на 
підвищення ефективності вивчення іноземних мов; по-третє оволодіння навиками 
роботи в світовій мережі Інтернет. Розглянемо ці напрями детальніше [1]. 

До першого напряму, опираючись на практику українських ЗВО, можна 
віднести: табличний процесор Excel, текстовий процесор Word, програма підготовки 
презентацій PowerPoint, система управління базами даних Microsoft [5]. 
Незважаючи, що ці програми являються дуже поширеними, але не всі українські 
студенти володіють ними на відповідному рівні. 

Щодо другого напрямку варто відзначити, що існуючі комп’ютерні учбові 
програми можна розділити на три основні групи: 

1) програми для вивчення тих або інших розділів системи мови; 
2) програми для вивчення видів мовної діяльності; 
3) контролюючі програми, що забезпечують контроль за рівнем сформованості 

мовних навиків. 
Вони забезпечують введення учбового матеріалу, моделювання ситуацій 

спілкування, організацію ігрових завдань, контроль і оцінку знань, дозволяючи 
використовувати всі види наочності. Навчальний комп’ютер є інструментом, який 
організовує самостійну роботу осіб, що навчаються і управляє нею, особливо в 
процесі тренувальної роботи з мовним матеріалом. Найчастіше для підготовки 
фахівців туристичного спрямування застосовуються наступні вправи: питально-
відповідний діалог; діалог з вибірковою відповіддю; діалог з вільно конструйованою 
відповіддю; вправи на заповнення пропусків; вправи для самоконтролю володіння 
словником. 

Комп’ютери в навчанні треба використовувати тільки для отримання знань, які 
неможливо або достатньо складно отримати при безкомп’ютерних технологіях. 
Важливо побудувати навчання так, щоб студент розумів, що завдання розв’язує він, 
а не машина, що тільки він несе відповідальність за наслідки ухваленого рішення. 
Побудова процесу навчання у вигляді розвиваючих інтерактивних ігор різко 
підвищує увагу і інтерес до навчального матеріалу [5]. 

Третій напрям застосування комп’ютерних технологій в процесі підготовки 
фахівців сфери туризму – Інтернет. Цей напрямок являється найбільш 
прогресивним та інтерактивним, оскільки мережа Інтернет перетворилася з 
інструмента пасивного сприйняття в середовище, у якому контент створюється, 
модернізується, міняє структуру, залежно від мети й еволюціонує, проходячи через 
різні «співтовариства» користувачів. Використання даного напряму у поєднання з 
комплексом педагогічних впливів це не тільки потужний інструмент, а й повною 
мірою третій партнер у педагогічній взаємодії, який дає іншим його учасникам великі 
можливості в переробці інформації і покращує результативність навчання. 

Концепцію комп’ютеризації освітнього процесу можна сформулювати у вигляді 
декількох тез: 
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1) використання комп’ютерно-інформаційних технологій це партнер у навчанні 
і засіб розвитку індивіда; 

2) комп’ютеризація навчання повинна надавати можливість для реалізації 
власної творчої діяльності та ініціативи; 

3) робота з комп’ютерно-інформаційними технологіями повинна бути 
організована в основному індивідуально; 

4) застосування комп’ютерно-інформаційних технологій дає можливість 
реалізовувати індивідуальний і диференційований підхід повною мірою; 

5) якість виконання багатьох завдань комп’ютеризації освітнього процесу 
значною мірою залежить від рівня інформаційної культури учасників педагогічного 
процесу. 

Отже, комп’ютеризація освітнього процесу підготовки фахівців сфери туризму є 
необхідним, оскільки дає можливість підвищити якість освіти, створити умови для 
творчої і дослідницької діяльності майбутніх фахівців, дозволяє активізувати їх 
навчально-пізнавальну діяльність, сформувати інформаційну компетентність, 
урізноманітнити форми та методи міжособистісного спілкування учасників 
освітнього процесу тощо. 
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На основі Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної 
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Terletskyi V. K. Ecological Safety at the Tourist Activities. We’ve elaborated the 
educational course of ecological safety for tourists training according to the Ukrainian Law «For 
basic strategy of state ecological policy in period until 2020 year». There are two modules here: 
the common principles of ecological safety and the ecological hazards’ predictions at the touring. 

Key words: ecological safety, ecological risk, extraordinary situation, fire-dangerously 
period. 

 

Постановка наукової проблеми та її значення. Згідно із Законом України 
«Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період 
до 2020 року» [3, с. 12] передбачено безперервну екологічну освіту, яка повинна, 
окрім стандартних знань основ екології, знайомити молодь у середніх спеціальних 
та вищих навчальних закладах з принципами екологічної безпеки будь-якої фахової 
діяльності [1, с. 26, 112]. Специфіка напряму підготовки спеціалістів з туризму 
значною мірою залежить від формування вмінь і навичок поводження туристів у 
природному середовищі [2; 4; 6].  

Метою дослідження було створення навчальної програми «Екологічна безпека 
в туризмі», як комплексу правил фахового ставлення до природи й користування 
природними ресурсами. У процесі створення означеної програми вирішувалися такі 
завдання: розробка двох взаємопов’язаних модулів:  

1 модуль – Загальні положення екологічної безпеки; 
2 модуль – Прогнозування екологічних ризиків у туризмі. 
Результати дослідження. При вивченні загальних положень екологічної 

безпеки майбутніх спеціалістів туризму необхідно ознайомити з проблемами 
охорони довкілля національного та регіонального рівнів, а також визначити 
специфіку туристичної діяльності в екологічному її аспекті [1; 5].  

Проблеми охорони довкілля слід починати з узагальненої характеристики 
діючих нормативних документів екологічної безпеки та туристичної діяльності, 
показати роль охорони довкілля в національній безпеці. Висвітлюючи специфіку 
туристичної діяльності, викладач повинен визначити види цієї діяльності та їх 
особливості, показати шляхи моніторингу в туризмі з дотриманням діючих 
нормативних положень, виділити регіональні рекреаційно-туристичні комплекси та 
специфіку екологічної безпеки в їхніх межах.  

Особливе значення у формуванні екологічної безпеки мають нормативи 
природокористування в сфері туристичної діяльності. Окремо слід зупинитися на 
нормативах використання природних і етнокультурних ресурсів, на характеристиці 
циклів самовідтворення деяких з них. Важливо звернути увагу на особливості 
регіональних та часових (сезонних) обмежень у природокористуванні, які закріплені 
нормативними документами. Тут доцільно проаналізувати європейський досвід 
природокористування, а також викласти основні положення програми 
збалансованого (сталого) розвитку щодо екологічної безпеки. 

Заключною складовою загальних положень екобезпеки є визначення рівнів 
безпеки туристичних навантажень на довкілля. Необхідно проаналізувати стійкість 
природних ландшафтів до таких навантажень і ознайомити майбутніх спеціалістів з 
організаційними нормативами в туристичній діяльності. До них ми відносимо часові 
обмеження, пов’язані з динамікою сезонної стійкості природних ландшафтів; 
просторові обмеження в різних ландшафтах, а також туристичну діяльність на 
землях природно-заповідного фонду, де відповідальність за порушення стану цих 
об’єктів  найбільш регламентована [4–5].  

У другому модулі дисципліни необхідно розглянути існуючі екологічні ризики в 
туристичній діяльності та методи їх прогнозування (передбачення). Екологічні 
ризики мають географічну широтно-зональну та сезонну специфіку. Тому їх 
доцільно розглядати відповідно до лісової, лісостепової та степової зони України, а 
також її приморських територій, гір Карпат і Криму. Тому в характеристиці 
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територіальних екологічних ризиків необхідно спиратися на конкретні рекреаційно-
туристичні регіони та їхні ресурсні властивості, відмічаючи специфіку таких ризиків у 
природних і урбаністичних комплексах [2; 6].  

Особливе значення для екологічної безпеки туризму мають надзвичайні 
ситуації. Ризик надзвичайних ситуацій в туризм надзвичайно високий. Тому 
майбутніх спеціалістів необхідно ознайомити з прогнозуванням та профілактикою 
подібних ризиків. Слід зупинитися на різних методах прогнозування екологічних 
ризиків: за температурними показниками, станом рослин, поведінкою тварин, 
метеорологічними показниками тощо. Сезонна специфіка екологічних ризиків  
пов’язана з ймовірністю пожеж, посух, підтоплень тощо. Наприклад, 
пожежонебезпечний період визначається тоді, коли екологічна безпека (і не лише 
вона) в природних ландшафтах особливо актуальна. Адже турист повинен знати не 
лише про правила пожежної безпеки, а й мати навички організації гасіння пожеж і 
ймовірного рятування людей від них в умовах туристичної діяльності. Відповідно у 
період інтенсивних злив або швидкого танення снігів ймовірні ризики повеней, 
зсувів, снігових лавин. Турист повинен не лише знати про це, а й мати навички 
правильного поводження на маршрутах при ймовірності подібних явищ. 

Доцільно зупинитися на особистій безпеці як формі збереження здоров’я і 
життя туриста. До принципів і нормативів особистої безпеки туриста ми відносимо 
воду і продукти харчування, побут і форму одягу, профілактику захворювань, 
орієнтування на маршруті тощо. 

Активізація туристичної діяльності значною мірою залежить від екологічної 
безпеки в регіоні, від виконання вимог програми збалансованого розвитку України. 
Тут необхідно сформулювати основні положення екологічної етики, акцентуючи на 
специфіку етичного ставлення до довкілля та етнокультурних цінностей в 
туристичній діяльності. Зокрема, це стосується заповідей туриста від МТЕТ з 
відповідним трактуванням означених норм з позиції екологічної безпеки. Слід 
зупинитись також на поняттях про еко- та етнотнотолерантністі та їхньому значенні 
у формуванні екологічної етики туриста. Тобто, екологічна етика туриста, це 
формування особистої екотолерантності до стану довкілля, тоді як 
етнотолерантність визначається його ставленням до традицій місцевої 
етнокультури, у т.ч. й до традицій толерантного відношення до ресурсів місцевої 
природи. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Екологічна безпека – це 
один з основних принципів виконання професійної діяльності в туризмі. Програма 
екологізації суспільства та збалансованого його розвитку значною мірою залежить 
від виконання нормативів екологічної безпеки у всіх галузях життєдіяльності 
суспільства. Тому в професійній діяльності туриста ці положення повинні бути 
визначальними. 
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У статті розглядаються основні проблеми розвитку сфери послуг, які впливають на 

підготовку фахівців у сфері сервісу й туризму. Запропоновані основні складові для якісної 
підготовки фахівців сфери послуг. Виділено фактори, що впливають на ефективність цього 
процесу. 
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Yusik O. I. Features of Training Future Specialists in the Feld of Service in Higher 

Education Institutions. The article deals with the main problems of the development of the 
service sector, which have an impact on the training of specialists in the field of service and 
tourism. The main components are proposed for qualitative training of specialists for the service 
sector. Factors influencing the effectiveness of this process are singled out. 

Key words: services, tourism, service, personnel training. 

 
Значення сфери послуг в сучасній економіці постійно збільшується, це 

зумовлює виникнення безлічі завдань, пов'язаних з розробкою адекватних підходів 
до менеджменту організацій, що надають послуги та підвищення професійного рівня 
співробітників цих організацій. 

Створення нових галузі сфери послуг сприяє швидкому залученню інвестицій, 
впровадженню в нові галузі технічних та організаційних нововведень, притоку 
висококваліфікованих фахівців. Україна стала розвиватися відповідно до світових 
тенденцій сервізації економіки, якій притаманні як позитивні сторони, так і безліч 
проблем і протиріч. 

Існує ряд особливостей розвитку сфери послуг, коротко зупинимось на  
наступній. Дана особливість сфери послуг, характерна не тільки для нашої країни, 
але і для більшості країн світу і полягає в тому, що в цій сфері діяльності велике 
значення відіграє так званий третій сектор економіки, що складається з 
недержавних некомерційних організацій, які надають свої послуги населенню, 
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виробництво яких не представляється економічно доцільним ні для держави, ні для 
бізнесу. Таким чином, сфера послуг, і особливо сфера соціально-культурного 
сервісу стикається з безліччю проблем, що потребують вирішення. При цьому 
потрібно розуміти, що сфера туризму, будучи невід'ємною складовою сфери послуг, 
має і свої особливості, зумовлені тим, що функції туризму реалізуються в тій мірі, в 
якій це є можливим при здійсненні подорожі. Багато в чому функції туризму 
залежать від його виду. При в'їзному туризмі на території зони відпочинку 
задовольняються різноманітні потреби приїжджаючих туристів, тоді як при виїзному 
туризмі задовольняється вузький спектр потреб місцевих жителів за окремими 
видами туристичних послуг (транспортні послуги, страхування, реалізація 
турпакета) [1, с. 22]. 

Задоволення інших туристських потреб здійснюється в місці відвідування. У 
даний час в світі спостерігається глобальний процес трансформації індустріального 
суспільства в інформаційне, який передбачає підпорядкування економічного 
зростання якісними параметрами соціального розвитку. Суспільна свідомість у все 
більшій мірі починає визначати суспільне буття, росте роль сфери духовного 
виробництва, спрямованого на всебічний розвиток людини, підвищення якості 
особистості. У процесі глобальної зміни суспільної парадигми одна з провідних 
ролей належить туризму, в силу декількох основних причин:  

• значного зростання масштабів туризму в сучасному світі. У даний час туризм 
є однією з найбільш динамічно розвиваючоюся галуззю світового господарства.; 

 • прямий економічний ефект, який туризм надає на всі ключові сектори 
економіки, всі сторони життя суспільства.;  

• специфіка соціальної функції туризму. На сучасному етапі свого розвитку 
туризм спрямований головним чином на вирішення певних соціальних завдань.  

• винятковою стійкості туризму до впливу несприятливих економічних чинників 
на протязі свого історичного розвитку. У багатьох країнах світу саме за рахунок 
туризму створюються нові робочі місця, підтримується високий рівень життя 
населення, створюються передумови для поліпшення платіжного балансу країни . 

Необхідність розвитку сфери туризму сприяє підвищенню рівня освіти, 
вдосконалення системи медичного обслуговування населення, впровадження нових 
засобів поширення інформації і т.д. Туризм впливає на збереження і розвиток 
культурного потенціалу, веде до гармонізації відносин між різними країнами і 
народами, змушує уряди, громадські організації та комерційні структури брати 
активну участь в справі збереження і поліпшення стану навколишнього середовища.  

Серйозним фактором підвищення ефективності функціонування підприємств 
сфери сервісу й туризму в усьому світі є наявність професійно підготовлених 
працівників, які володіють сучасними прийомами менеджменту, здатних до 
прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності (ресурсної, кадрової, 
нормативної). Крім цього, важливим є і психологічна підготовка персоналу таких 
організацій, що працюють в умовах постійного контакту зі споживачами їхніх послуг. 
Таким чином, формування цілісних програм підготовки фахівців, які володіють 
сучасними прийомами управління організаціями сервісу і туризму невід'ємна 
складова їхнього успіху. Створення ефективної системи підготовки кадрів для 
туристичної індустрії вимагає проведення досліджень і складання обґрунтованих 
прогнозів в області розвитку кадрового потенціалу, і ця робота повинна бути 
покладена на провідні університети країни. Саме провідні професійні школи повинні 
стати об'єднуючим і системоутворюючим фактором успішного розвитку професійної 
туристської освіти [2, с. 106].  

Перетворення, що відбуваються в українському суспільстві й зачепили сферу 
туризму та соціально-культурного сервісу, вимагають теоретичного осмислення 
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процесів, що відбуваються, а також підготовки фахівців, здатних працювати в нових 
умовах [3, с. 27]. 

Найбільш істотними факторами підвищення якості підготовки фахівців у сфері 
сервісу і туризму ми вважаємо такі. 

1. Необхідність теоретичної підготовки фахівців при одночасному формуванні у 
них навичок підприємницької діяльності, яка є важливою умовою виживання 
організацій в ринковому середовищі незалежно від форми власності.  

2. Розробка і формування науково-методичного забезпечення, що дозволяє 
створити необхідну методичну базу для підготовки кадрів для сфери туризму. 
Велика увага повинна приділяється питанням практики студентів випускних курсів в 
організаціях сфери послуг різних секторів економіки. 

 3. Підвищенню якості підготовки фахівців і скорочення термінів адаптації 
випускників під час вступу на роботу сприяє практика в навчально-тренінговому 
центрі який повинен забезпечувати роботу студентів в умовах реально 
функціонуючої туристської фірми, який має бути у  кожному  вищому навчальному 
закладі, який готує фахівців даної галузі. 

Туризм, в якому основним і визначальним його зміст стає компетенція - 
здатність застосовувати знання та вміння для успішної професійної діяльності, що 
дозволяє вирішити проблему мотивації студента до отримання спеціальності в 
сфері туризму. У зв'язку з цим сьогодні на перший план виходить необхідність 
враховувати особливості і нові тенденції функціонування туристичної індустрії при 
формуванні набору професійних компетенцій фахівця в сфері туризму. Розглянемо 
три основних перспективних напрямки підготовки фахівців у сфері туризму. 

1. Туристська індустрія активно розвивається в усьому світі, в т.ч. будуються 
нові об'єкти туристичної інфраструктури: готелі; ресторани, зони відпочинку та 
розваг і інші об'єкти. Тому важливо готувати фахівців, які  не тільки володіють 
навичками організації та управління і туристичною діяльністю, а й фахівців в області 
інвестиційного менеджменту, які, з одного боку, володіють знаннями управління 
всіма етапами інвестиційного процесу по будівництву і реконструкції туристських 
об'єктів, а з іншого боку, знайомі зі специфікою функціонування цих об'єктів на ринку 
туристичних послуг. 

2. У туризмі з'являється все більше компаній, які відносяться до різних світових 
мереж. Ця особливість властива переважно готельному та ресторанному бізнесу, 
що становить основу туристичної індустрії. Це вимагає підготовки кваліфікованих 
фахівців, які володіють компетенціями, що дозволяють їм успішно працювати на 
риках мережевих компаній в сфері туризму. 

3. Для успішного просування окремої дестинації на ринок туристичних послуг 
потрібні скоординовані зусилля як самих агентів ринку туризму в Україні, так і 
місцевої  влади, зацікавлених у розвитку туризму на тій чи іншій території. Для 
найбільш ефективної взаємодії представників туристичної індустрії та органів влади 
різних рівнів управління сьогодні вже назріла необхідність спеціалізованої 
підготовки фахівців, які володіють компетенціями у сфері такої взаємодії. При 
переході до нових освітніх стандартів третього покоління облік виділених напрямків 
підготовки дозволить підвищити ефективність всього процесу навчання фахівців у 
сфері туризму. 
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Розглянуто особливості функціонування туристично-рекреаційного району Чеської 

Республіки – Височіни. Проаналізовано особливості його географічного розміщення, 
специфіку туристичної привабливості та туристичну спеціалізацію. Виділено основні 
туристичні центри та проаналізовано рівень відвідуваності району туристами. 

Ключові слова: Височіна, туризм, туристичні пам’ятки, туристично-рекреаційний 
район, туристи.  

 
Lazhnik V. Y. Vysočina – Interesting Tourist and Recreational Region of the Czech 

Republic. The features of the tourist and recreational region functioning of the Czech Republic – 
Vysočina are considered. The features of its geographical location, the specific of tourist 
attraction and tourist specialization are analyzed. The main tourist centers are allocated and the 
level of the region attendance by tourists is analyzed. 

Key words: Vysočina, tourism, tourist attractions, tourist and recreational region, tourists. 

 

У Чеській Республіці геопросторові відмінності в природно-рекреаційних 
умовах та наявність багатьох історико-культурних пам’яток у різних регіонах країни 
зумовлюють специфіку розвитку різних видів відпочинку й туризму. На території 
країни, відповідно до класифікації Чеського національного управління туризмом 
«ЧехТуризм», виділено 15 туристично-рекреаційних районів, які залежно від 
рекреаційних умов мають відповідну туристичну спеціалізацію [4]. Серед цих 
15 регіонів особливе місце займає регіон Височіна (чес. Vysočina) з унікальними 
природними ландшафтами та історичними пам’ятками, що дає змогу розвивати 
різноманітні види  туризму та активного відпочинку. 

Туристсько-рекреаційний район Височіна розміщений в адміністративних 
межах однойменного краю Височіна майже в центрі Чеської Республіки, займаючи 
південно-східну частину історичної області Богемія та частково південно-західну 
частину Моравії. Поблизу адміністративного кордону із Середньочеським краєм біля 
церкви села Чіхошть у 7 км від м. Ледеч-над-Сазавоу району Гавлічкув-Брод 
знаходиться географічний центр Чеської Республіки, де у 2006 р.на висоті  527,9 м 
встановлено пам’ятний камінь [6].  

В орографічному відношенні регіон розміщений у межах горбисто-хвилястої -
Чесько-Моравської височини, яка займає майже всю територію регіону. 
Характерною особливістю височини є добре збережена природа, тому Височіну 
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називають зеленим серцем Чехії, що притягує багатьох туристів. Тут знаходяться 
два ландшафтні парки національного значення – Ждярське врхи (чес. Žďárské 
vrchy) та Желєзне гори (чес. Železné hory), як охоронні ландшафтні райони. Через 
регіон проходить Головний європейський вододіл між басейнами Ельби та Дунаю. 
Район розміщений у верхів’ях рік Сазава й Їглава та їхніх приток. Він багатий на 
унікальні природні ландшафти, геологічні й екологічні об’єкти, а також на культурно-
історичні пам’ятки (фортеці, замки, храми, церковні споруди, садиби тощо) та музеї. 
Тут розміщені три унікальні пам’ятки культури, які внесені до переліку об’єктів 
світової культурної та природної спадщини ЮНЕСКО [4]. Цей прекрасний край із 
неповторною атмосферою й природою надихав багатьох художників, скульпторів, 
поетів і композиторів до творчості. Височіна є ідеальним районом для активного 
відпочинку, спорту та рекреації й привабливим для туристичного використання 
цілий рік. Тут є чудові можливості для розвитку зимових та літніх видів туризму та 
відвідування цінних культурних та історичних пам'яток. 

Район Височіна відзначається специфічними послугами агротуризму серед 
горбистого рельєфу та живописного ландшафту Чесько-Моравської височини з 
лісами й луками, ставками та селами. Завдяки збереженій природі, Височіна 
належить до регіонів Європи з найбільш сприятливим оточуючим середовищем, яке 
дає змогу організовувати відпочинок у сільській місцевості та розвивати зелений 
(сільський) туризм. У невеликих селах царить спокійна й тиха атмосфера, 
навколишні ліси привабливі для прогулянок і збирання грибів, а в багаточисленних 
ставках й озерах можна скупатися влітку й покататися на ковзанах узимку. Серед 
активних форм відпочинку в регіоні практикують спелеологічний і водний туризм. 
Тут пропонують гастрономічні тури з дегустацією чеської народної кухні й чеського 
пива (діє близько 20 пивоварень), а також екологічні форми відпочинку від міського 
техногенного впливу [4]. У районі відпочивальникам пропонують піші, велосипедні, 
кінні, автомобільні маршрути з відвіданням місць традиційної чеської архітектури, 
побуту, звичаїв і ремесел. Загальна протяжність туристичних трас становить 
близько 3 тис. км. Для велотуристів пропонується багато малоінтенсивних із 
автомобільним рухом доріг і система маркованих велотрас, з’єднаних із 
автострадами та міжнародними трасами. В районі традиційно організовують масові 
гуляння й свята на честь місцевих вірувань, що супроводжуються цікавими 
гастрономічними виставками та конкурсами. Так, у м. Бистршице-над-Пернштейнем 
1–2 жовтня щороку проходять Дні картоплі з численними конкурсами, майстер-
класами, змаганнями й концертами, катаннями на тракторах, а головне – це 
різноманітна їжа з картоплі й величезна ярмарка, де можна купити картоплю, овочі, 
фрукти й різноманіттні сувеніри. В краї часто проводяться цікаві культурні заходи 
національного й міжнародного значення, наприклад, зустріч хорів з усього світу в 
крайовому центрі Їглаві, яка супроводжується Міжнародним конкурсом хорів або 
Міжнародним фестивалем документальних фільмів. У м. Тельч проходять 
Європейські зустрічі фольклорних ансамблів. На Височині понад два століття 
зберігається традиція Віфлеєма (betlém) – фігурних зображень сцени народження 
Христа, що є невід’ємним символом Різдвяних святкувань у Чехії. Тут також 
розміщуються відомі музеї знаменитого богемського скла й функціонує п’ять 
склозаводів, на які організовуються екскурсії з унікальним демонструванням ручної 
роботи майстрів-склодувів і детальними коментарями. До числа цікавих об’єктів для 
туристів відноситься музей курйозів і рекордів у м. Пельгржимов. Любителі гольфу 
часто відвідують поля для гольфу в містах Тельч і Свратка. Всі ці різноманітні 
рекреаційні об’єкти й культурно-розважальні заходи притягують численних туристів. 

Для любителів зимового відпочинку в регіоні багато лижних трас загальною 
довжиною близько 2 тис. км і 25 схилів для спуску з підйомниками, штучним 
освітленням і засніженням. Найбільшим гірськолижним центром Височіни є Нове- 
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Место-на-Мораві. Тут з 1934 р. щорічно проводяться популярні лижні змагання 
«Золота лижня Чесько-Моравської височини» (чес. Zlatá lyže Českomoravské 
vrchoviny). Поблизу міста знаходиться знаменитий біатлонний комплекс «Vysočina» 
[1]. На цьому комплексі неодноразово проходили етапи Кубка Європи й Кубка світу з 
біатлону, а в 2013 р. тут був проведений чемпіонат світу з біатлону. В околицях 
міста є цікава місцевість для орієнтування, де в 2000 р. проводився чемпіонат світу 
серед юніорів із спортивного орієнтування на велосипедах, а в 2007 р. – чемпіонат 
світу серед дорослих і в 2011 р. – чемпіонат світу з гірських велосипедів. В околицях 
с. Вір можна займатися льодовим альпінізмом, а в розважальному центрі в Зубржі – 
сноутюбінгом. Зимою м. Ждяр-над-Сазавоу користується популярністю як 
гірськолижний центр, а влітку – серед велосипедистів. 

Височіна виділяється численними культурними й архітектурними пам’ятками 
(фортеці, замки, костьоли, церкви, монастирі тощо), які часто відвідують численні 
групи  туристів. Край славиться мистецтвом зодчих, які створили такі шедеври, як 
ренесансний замок у Тельчі [2], замок у Ждярі-над-Сазавоу, ренесансний замок із 
колекціями гобеленів у Намнешті-над-Ославоу, барочний замок у Яромнержіце-над-
Рокітноу, величний готичний замок у Ліпніце-над-Сазавоу, історичний центр і замок 
у Свєтла-над-Сазавоу, замок у Пернштейні, фортеця в м. Ледеч-над-Сазавоу та ін. 
Цікавою пам’яткою в краї є одне із небагатьох містечок у стилі вестерн – Шиклув 
Млин поблизу м. Зволє-над-Пернштейном, де можна влітку зустріти тварин, 
справжніх ковбоїв, зміїну жінку, рибалок, відвідати замок жахів Драксмор, ферму 
крокодилів, аквапарк та інші атракціони. Будівлі у стилі вестерн і сюжет родео 
переносять відвідувачів в Америку [5].  

Основний культурний і туристичний центр Височіни ‒ місто-музей Тельч, яке 
включено в Перелік культурної спадщини ЮНЕСКО у 1992 р. за свої культурно-
історичні пам’ятки. Це одне з найкрасивіших міст Чехії та Європи загалом, що 
славиться своїми архітектурними й культурними пам’ятками, серед яких особливо 
виділяється замок, побудований у стилі ренесанс [2]. У районі добре розвинутий 
паломницький туризм – особливо на Зеленій горі, неподалік від м. Ждяр-над-
Сазавоу, де є костел св. Яна Непомуцького. Цей костел – об’єкт Всесвітньої 
спадщини ЮНЕСКО (із 1994 р.), а план будинку має форму пятикінечної зірки.  

Туристів, особливо з Ізраїлю, приваблює також історичне місто Тршебіч із 
добре збереженим єврейським кварталом (колишнє гетто) й одним із найстаріших 
єврейських кладовищ. Єврейський квартал зі старою синагогою і базиліку св. 
Прокопа (католицька церква в романсько-готичному стилі) включено у 2003 р. в 
список світової культурної спадщини ЮНЕСКО. Карлова площа в центрі Тршебіча – 
найбільша площа в Чехії (22 000 м2). Привабливими в цьому місті є й  башта 
висотою 75 м, яка належить церкві Святого Мартіна, а також багаточисленні 
історичні й культурні пам’ятки (церкви, монастирі тощо) [3].   

Місто Йїглава (Їглава) приваблює любителів підземних подорожей, оскільки 
має багато таємничих підземель і катакомб довжиною 25 км та понад 200 пам’яток 
архітектури, з яких близько 70 мають виняткову цінність, а також любителів пива, 
адже місто славиться традицією пивоваріння (знамените пиво «Йєжек»).  

Великими  туристськими центрами району, окрім Їглави, Тельча, Ждяра-над-
Сазавоу, Нове-Место-на-Мораві та Тршебіча, є також Пельгржимов, Гавлічкув Брод, 
Вельке-Мезіржичі, Гумполець. Меншими туристичними центрами є Перштейн, 
Хотеборж, Моравска-Будейовіце, Бистршице-над-Пернштейном, Пршибіслав, 
Пацов, Червена-Ржечіце, Жіровніце, Ємніце, Польна та ін.  

Район має добре розвинуту туристичну інфраструктуру. У 2017 р. у районі 
загалом функціонувало 432 заклади розміщення туристів (готелі, хостели, кемпінги 
тощо). Останнім часом проявляється тенденція до зменшення загальної кількості 
закладів розміщення туристів. Якщо у 2012 р. їх нараховувалося 506, то в 2014 р. їх 
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кількість різко зменшилася до 452, а в наступні роки вона зменшилася ще на 
20 закладів переважно через закриття малоконфортабельних готелів. Для структури 
туристичних закладів району характерне зростання частки комфортних готелів. У 
2017 р. у районі функціонували один п’ятизірковий готель, 18 чотиризіркових, 
62 тризіркових, 10 двозіркових, п’ять однозіркових і чотири гарних готелів, 
132 пансіони, 29 кемпінгів, 20 туристичних баз, 50 туристичних будинків та 
101 інший заклад розміщення [7]. За даними Чеського статистичного управління, ці 
заклади мали у 2017 р. 8217 кімнат із 23 906 ліжко-місцями. Також у районі у 2017 р. 
функціонувало 2583 туристичних палаток і місць для караванінгів. Найбільше місць 
для розміщення туристів сконцентровано в Їглаві, Тельчі, Ждярі-над-Сазавоу, Нове-
Место-на-Мораві та Тршебічі. В останні роки проявляється тенденція до зменшення 
кількості закладів розміщення туристів зі зменшенням ліжкового фонду, проте зі 
збільшенням рівня комфортності для ночівель туристів.  

Туристично-рекреаційний район Височіна щорічно відвідує значна кількість 
туристів із позитивною динамікою в останні роки. Якщо у 2012 р. район відвідало 
438,7 тис. туристів, то в 2017 р. їх кількість збільшилася на 12,9 %, відносно 2012 р. 
(до 563,6 тис. осіб) [7]. У туристичних потоках домінують вітчизняні туристи. За 
даними Чеського статистичного управляння, у 2017 р. район відвідало 491,4 тис. 
чеських туристів (87,2 %) і 72,2 тис. зарубіжних гостей (12,8 % усіх туристів). За 
відвідуваністю іноземними туристами район значно поступається іншим 
туристичним районам Чехії, причому темпи росту відвідуваності зарубіжними 
гостями району нижчі, ніж темпи росту відвідувань вітчизняними туристами. Так, із 
2012 р. до 2017 р. кількість вітчизняних туристів, прибулих у район, збільшилася в 
1,4 раза, тоді як кількість іноземних туристів збільшилася тільки на 10,7 %. Подібна 
динаміка зафіксована й у чисельності ночівель у закладах відпочинку. Якщо у 
2012 р. кількість ночівель чеських туристів, які відпочивали у закладах розміщення, 
становила 996,6 тис., то у 2017 р. вона збільшилася до 1208,9 тис. (87,9 % від усіх 
ночівель туристів). У 2012 р. кількість ночівель іноземних туристів, які ночували у 
туристичних закладах району, становила 172,4 тис., а в 2017 р. – 170,3 тис. 
Останніми роками зафіксовано зменшення кількості ночівель іноземних туристів у 
туристичних закладах району, Так, у 2015 р. кількість ночівель була найменшою за 
останні шість років (151, 9 тис. ночівель) через зменшення туристичного потоку [7]. 
Середня тривалість перебування іноземних туристів у закладах відпочинку району 
становить 2 доби, а чеських – 2,5 доби. Пік відвідуваності в цьому туристично-
рекреаційному районі припадає на липень і серпень, тоді як у зимові місяці 
туристичні потоки значно менші. Іноземні туристи найчастіше відвідують район 
улітку – в серпні місяці, тоді як чеські – у липні. У туристичних потоках із зарубіжних 
країн до Височіни домінують туристи із Австрії, Словаччини, Польщі, Росії, 
Німеччини та Китаю. Найбільш відвідуваними туристичними центрами району є 
Їглава, Тельч, Тршебіч, Ждяр-над-Сазавоу, Нове-Место-на-Мораві.  

Отже, Височіна є цікавим і привабливим туристично-рекреаційним районом 
Чеської Республіки, незважаючи на певну транспортну віддаленість від столиці 
Праги й порівняно низький рівень відвідуваності іноземними туристами. Він має 
широку туристичну спеціалізацію й виділяється різноманітними природними та 
культурно-історичними пам’ятками, що приваблюють значну кількість туристів. 
Перспективи розвитку туризму в районі пов’язані з розвитком міського туризму й 
різних форм спокійного й екологічно бережливого туризму, особливо зеленого 
(сільського) туризму, завдяки густій мережі туристичних маршрутів, спорудженню 
велосипедних доріжок і агрофермам, які постійно  розвиваються й все частіше 
пропонують комфортне розміщення й відпочинок.  
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Розглянуто вплив історико-культурних ресурсів на розвиток туризму в Литовській 
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Актуальність теми дослідження. Історико-культурні туристичні ресурси 

займають найбільшу частку у туристично-рекреаційному потенціалі Литовської 
Республіки. Вони є основою розвитку культурно-пізнавального туризму, яким Литва 
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виділяється на міжнародному ринку туристичних послуг. Тому дослідження історико-
культурних  ресурсів Литви є досить актуальним.   

Метою публікації є дослідження історико-культурних ресурсів Литви та їх 
впливу на розвиток туризму в країні.  

Результати дослідження. Історико-культурні умови території, тобто історично 
складений культурний ландшафт, формують історико-культурні ресурси, тобто 
об’єкти або явища, спроможні задовольнити потреби людини в процесі туристичної 
діяльності. Загалом, до історико-культурних ресурсів належать: архітектурні 
пам’ятки (сакральні споруди, замки та палаци, воєнні об’єкти тощо), історичні 
пам’ятки (окремі монументи, цвинтарі), поодинокі витвори мистецтва, а також музеї 
та виставки [2]. 

Родзинкою туристичної Литви є, насамперед, середньовічна архітектура. До 
найважливіших історико-культурних туристичних центрів країни слід віднести: 
Вільнюс, Тракай, Каунас, Шяуляй, Кернаве, Клайпеду. 

Вільнюс (Вільно, Вільна) є найбільшим містом Литви, як столиця згадується з 
1323 р. Старе місто Вільнюса – одне з найбільших у Європі (360 га) і головна 
пам’ятка країни (з 1994 р. внесене у список Світової культурної спадщини 
ЮНЕСКО). Головні пам’ятки столиці: залишки Верхнього замку (XIV–XV ст.), старий 
арсенал (XVI ст.), площа Гядимінаса (Гедиміна, початок XIX ст.) зі статуєю 
засновника міста – Великого князя Гедиміна (1316–1341); символ міста – вежа 
Гядимінаса з оглядовим майданчиком, новий арсенал (XVIII ст.), Кафедральна 
площа, залишки міської стіни (XVI ст.) з воротами Аушрос (Мединінкські ворота), 
Артилерійський бастіон (1640), ансамбль університету (XVI–XIX ст.), дзвіниця 
костьолу св. Іоанна, що входить в університетський комплекс (найвища вежа 
Старого міста – 68 м), міська Ратуша (1786-1799), палац єпископа (1825–1832), 
Вяркяйський палац і Кафедральний собор біля підніжжя гори Гедиміна (1251) з 
могилами Великих князів литовських і мощами заступника Литви – святого 
Казимира, 52-х метрова дзвіниця Кафедрального собору (XIII–XVII ст.), 
Президентський палац (1387), вулиця Пилес (Замкова), замок Раудондваріс та ін. [1] 

Церкви і костьоли – візитівка Вільнюса. Найцікавішими є: готична церква 
Мікалоянус (костьол св. Михайла, XIV ст.), церква і монастир бернардинів (XVI ст.), 
церква св. Анни (XV–XVI ст.), церква Миколая (XVI-XVII ст.), церква Святого Духа 
(єдина барокова православна церква в Литві, 1624–1638), костьол св. Петра і 
Павла, П'ятницька церква (перша християнська кам'яна будівля столиці, 1345), 
костьол св. Юргіса (1506), костьол св. Варфоломія (1824), ансамбль костьолу св. 
Ігнотаса (XVII ст.), костьол Пресвятої Діви Марії (XV–XVIII ст.), бароковий костьол 
св. Казимира (перший у Литві костьол у стилі бароко, 1604–1618) та ін. [3]. 

Вільнюс також вважається одним із найбільших виставкових і музейних центрів 
Європи. Для аматорів музики будуть цікаві: Національна філармонія, Палац 
конгресу, Зал музичної академії, Палац працівників мистецтв, Палац концертів і 
спорту, в яких регулярно проводять музичні заходи. У місті є декілька театрів: Театр 
опери і балету, Молодіжний театр, Національний театр драми, Російський 
драматичний театр, Ляльковий театр «Леле», Театр Старого міста, Малий театр, 
Театр «Вайділос» та ін. 

Тракай – давня столиця Литви, цікавий острівним замком, що вважався однією 
із неприступних фортець у Східній Європі, тривалий час був резиденцією великих 
литовських князів. Зараз у ньому розміщений Тракайський історичний музей. 
Об’єкти туризму: руїни Півострівного замку і домініканського монастиря, палац 
Узутракіс із парком у французькому стилі, караїмські релігійні споруди, унікальний 
льодовиковий ландшафт з десятками озер навколо міста. Окрема гордість міста – 
Національний історико-культурний парк Тракай, загальна площа якого становить 
8,2 тис. га. На території парку розміщено 2 заповідники і 10 культурних, 
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ландшафтних і природних пам’яток, а також понад 50 стародавніх будинків, безліч 
археологічних і архітектурних пам’яток [1]. 

Кернаве – невелике містечко за 35 км від Вільнюса, розташоване на правому 
березі річки Неріс. У XIII ст. він був одним з перших центрів Литовської держави. У 
1989 р. був заснований Державний культурний резерват Кернаве. У 2004 р. Кернаве 
внесено ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спадщини. Виключне світове значення 
цього об’єкта – в тривалості заселеності (від пізнього палеоліту (IX тис. до н.е.) і до 
наших днів) [4]. 

Каунас – друге за величиною місто Литви, відоме середньовічною 
архітектурою, дзвоновими концертами, музеями. В місті варто відвідати: Каунаський 
замок (XIII–XVII ст.), романський кафедральний собор Петра і Павла (XV–XVII ст.), 
церкву Вітаутаса (1400), костьол Воскресіння Господнього (1932), Православний 
собор Благовіщення, костьол св. Франциска і монастир єзуїтів (1666–1725), собор 
св. Архангела Михаїла (1891-1893), костьоли св. Трійці, св. Миколая (XIV ст.), 
домініканський монастир, міську Ратушу (1542), ренесансний палац князів 
Масальских (XVII ст.), бароковий монастир камальдолійців (1664–1712), православні 
церкви в неовізантійському стилі в новій частині міста. У Каунасі та його околицях є 
величезна кількість музеїв: народного побуту (за 22 км на схід Каунаса), авіації 
Литви, парк Будинку президентів, кераміки, народної музики, литовської музики, 
медицини і фармацевтики, пошти, телекомунікацій та інформатики, депортацій і 
литовського національного відродження та ін. [3]. 

Шауляй – місто, яке відоме музеями: Аушра, Будинок Венска-лусків, музей 
велосипедів, Фотомузей, палац X. Френкеля, Будинок Иовараса, музей радіо і 
телебачення, музей кішок, Пожежно-технічний музей, музей історії Шауляйського 
університету, музей історії залізниці, музей історії водопостачання і каналізації та ін.  

За 11 км від міста є відома Гора Хрестів – місце паломництва католиків. Вона 
являє собою меморіал жертвам насильницьких депортацій з Литви, які були 
здійснені радянським тоталітарним режимом у 1940–1941 рр. та після Другої 
Світової війни. Перші хрести було поставлено у 1863 р. у пам’ять про загиблих 
повстанців, які виступили проти Російської імперії. Сьогодні їх загальна  кількість – 
близько 50 тис. Одне розп’яття було встановлене Папою Римським Іоанном Павлом 
II під час його візиту до Литви 7 вересня 1993 р. Це зробило Гору Хрестів відомою у 
всьому католицькому світі, що привело до значного збільшення кількості паломників 
і простих туристів [4].   

Клайпеда – великий незамерзаючий морський порт на березі Куршської затоки, 
одне з найдавніших міст у Литві, засноване у 1252 р., як замок Мемельбург. Після 
Другої світової війни збереглися залишки замку на Куршській косі, численні театри і 
галереї (XVII–XVIII ст.), квартали старих кам’яних складів (XVIII–XIX ст.), будинок 
магістрату (1770) і театру (1870). У місті варто відвідати Музичний і Драматичний 
театри, музей ковальських виробів з унікальними залізними хрестами зі старого 
цвинтаря міста, Краєзнавчий музей, Картинну галерею, Скульптурний парк 
«Мазвідас», музей історії Малої Литви, Литовський Морський музей, а також 
акваріум у будинку старого форту і дельфінарій [1].  

Висновки. Отже, Литва володіє значними історико-культурними ресурсами для 
розвитку туризму і організації пізнавальних турів. Найпопулярнішими серед туристів 
історико-культурними центрами країни є старовинні міста Вільнюс, Тракай, Каунас, 
Шяуляй, Кернаве, Клайпеда. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЛІВАНУ ЯК ТУРИСТИЧНИЙ РЕСУРС  

                                                      
 Роботу виконано на кафедрі туризму та 

готельно-ресторанної справи ВоК НУХТ 
 

 
Проаналізовано історико-культурний потенціал Лівану – країни з давніх цивілізацій та 

багатого історичного минулого. Історико-культурна спадщина такої країни як Ліван ідеально 
підходить для розвитку археологічного туризму. 

Ключові слова: історико-культурний потенціал, Ліван, давні міста, археологічний 
туризм. 

 
Savchenko I. A., Aisanova A. I. Historical and Cultural Heritage as Tourism Resourse 

of Lebanon.The historical and cultural potential of Lebanon - the country of ancient civilizations 
and a rich historical past, was analyzed. The historical and cultural heritage of such a country as 
Lebanon is ideally suited for the development of archeological tourism. 

Key words: historical and cultural potential, Lebanon, ancient cities, archeological tourism 

 
Сучасний туризм включає велику кількість видів, які здатні задовольнити різні 

відпочинкові потреби сучасного туриста. В останні роки все більшого поширення 
набуває досить модний напрям історико-культурного туризму – археологічний 
туризм. Його ціллю є відвідування історичних місць, в яких кожен камінь – живий 
свідок подій давно минулих років. Найбільш популярними країнами, де активно 
розвивається археологічний туризм, вважаються Єгипет, Греція, Індія, Ліван, 
Ізраїль. 

Дуже важливо сьогодні показати наскільки багаті країни історико-культурним 
наслідцям, тому що їх історія почалась тисячі років назад. 

Ліван – невелика держава, розташована на Близькому Сході. Ця країна 
омивається водами Середземного моря і має спільні кордони з Сирією та Ізраїлем. 
Геотуристиче положення Лівану досить вигідне: країна розташована у 
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безпосередній близькості від одного з  головних регіонів постачальників туристів - 
Європи. Країна є центром давньої цивілізації і містить на своїй території туристичні 
атракції світового рівня. У Лівані живе близько 4 млн корінних жителів і від 1 до 
2,5 млн біженців із сусідньої Сирії, які населяють переважно прикордонні райони, а 
також столицю країни – Бейрут. Довгий період військових конфліктів призвів до того, 
що приблизно 12 млн ліванців були змушені покинути батьківщину і розселитися по 
всьому світу. 

Ліван часто називають державою контрастів. У цій країні велика різниця в 
соціальному становищі людей, і засніжені гори сусідять з теплим морем. Від 
більшості арабських держав Ліван відрізняє релігійне розмаїття і толерантність 
жителів до представників іншої віри. На вулиці поруч з мечеттю може стояти 
католицька церква. А сіра, розбита пострілами будівля цілком може бути сусідом 
сучасного будинку. У Бейруті деякі будівлі, які зазнали бомбардувань спеціально не 
відновлюють, щоб вони нагадували жителям і туристам про жахи війни.  

Найбільшою популярністю у мандрівників користується багатостраждальний 
Бейрут – місто, сім раз піддавався руйнуванню і знову поставало з попелу. 

Бейрут – чудове місто в Лівані, знаходиться на східному узбережжі 
Середземного моря під покровом Ліванських гір. Через вигідного місцеположення 
протягом всієї довгої історії Бейрут – одне з міст Близького Сходу, яке поєднує 
різноманітну культурну і релігійну спадщину, тут крім головних конфесій налічується 
як мінімум 10 окремих мусульманських і християнських сект. У середині XX ст. його 
іменували «близькосхідним Парижем» – це був торгово-економічний і науковий 
центр арабського світу [4]. 

У 1975 р. напружені міжрелігійні відносини привели до громадянської війни, що 
тривала 15 років, внаслідок чого місто занепало, перетворившись в нічийну землю. 
Як тільки Бейрут знову став набувати статус культурної столиці, нальоти Ізраїлю в 
2006 р. призвели не тільки до втрат людських життів, а й до знищення заново 
відновленої інфраструктури міста. 

Бейрут піднявся з попелу з упевненістю, гідною поваги, і це не дивно – місто 
загартоване в боротьбі. У серці міста, на площі Мучеників (аль-Бурдж), де під час 
війни за незалежність у 1916 р. шестеро ліванців були публічно страчені турецькими 
окупантами, їм встановлено пам’ятник. З іншого боку, де б ви не були в Бейруті, 
атмосферу міста відрізняють прагнення до насолод і дух підприємництва це 
стосується музики, мистецтва, кухні та інтелектуальної атмосфери. Де б ви не 
знаходилися – в центрі міста, у районі Аш-рафія, серед торгових лавок в Хамре або 
в богемному кварталі Джеммайзе, – не можна не захоплюватися невичерпним 
життєлюбством цього міста біля моря. 

Найстарішим археологічним парком в світі вважається «Сад прощення». Він 
знаходиться в Бейруті, який був центром бойових дій під час громадянської війни 
1975–1990 рр. парк знаходиться в центрі міста і з усіх сторін оточений трьома 
соборами – католицьким храмом Сент-Жорж, елладською православною церквою 
Сент-Жорж, вірменським католицьким собором і трьома мечетями. На території 
археологічного парку знайдені сліди перебування як мінімум 15 цивілізацій – 
елліністичної. Римської, візантійської, перської, аббасидської, мамлюкської, 
османської, французької колоніальної, ліванської. В центрі парку знаходиться 
древній храм Богоматері Світла, який у 2005 р. був реконструйований в невелику 
каплицю Діви Марії.  

Найдавніша архітектурна пам’ятка Бейрута – мечеть Омара. Будівля була 
зведена за часів Хрестових походів. Ним володіли і християни, і мусульмани, а 
мечеть існує тут з 1291 р. [2].  

Долина Кадіша, або Священна долина, була притулком християнській чернечій 
громаді протягом багатьох століть. У 1998 р. долину внесено до списку Світової 
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спадщини ЮНЕСКО  через її важливе значення, як місця утворення  найбільш 
ранніх християнських чернечих поселень у світі. Одним з головних визначних місць 
долини являються християнські монастирі і келії долини Кадіша. Християни 
переселялись сюда ще з 4 ст., ховаючись від гонінь, з тих пір тут з’явилось багато 
монастирів. По всій долині на крутих скелях розкидані келії християнських 
відлюдників, котрі ховались тут від мусульманського переслідування і жили в повній 
одинокості. У багатьох з цих келій до цих пір живуть монахи-відлюдники. 

Містечко Баальбек – у даний час невелике поселення, у давнину – прекрасне 
місто-храм на території Лівану, між хребтами Ліван і Антиліван. Широка долина, 
розташована між цими двома гірськими ланцюгами, називається Ель-Бекаа, або 
Низина, а в давнину іменувалася Келесірію, тобто «Низинна Сирія». Місто 
знаходиться на висоті 1117 м над рівнем моря, між річками Літані й Оронт, в 
родючій зоні на стародавніх караванних шляхах, що вели до Дамаску. Баальбек був 
одним із найбільш священних місць на Землі, а його храми значилися серед чудес 
стародавнього світу. 

З цим містом пов’язана майже містична історія: коли його заново «відкрили» 
археологи, багато хто прийшов до висновку, що це витвір будівництва позаземних 
цивілізацій. Деякі ж припускали, що стародавні люди мали спеціальну техніку, або 
стверджували, що це справа рук людей-велетнів. 

Не вірилося в те, що величезні брили баальбекської тераси – це результат 
тільки людської праці без використання будь-яких високотехнологічних механізмів. 
Сьогодні Баальбек привертає мисливців за історією, любителів старовини, 
таємниць і тих, хто мріє розгадати одну з найбільших загадок сучасної археології.  

Древнє фінікійське місто Баальбек приваблює туристів величними руїнами 
унікального храмового комплексу, що не має аналогів на всьому сході. Спочатку 
комплекс був присвячений фінікійському богу Баал. Пізніше його культ злився з 
шануванням грецького Геліоса, давши місту назву Геліополіс, а за римлян тут були 
споруджені храми, присвячені Юпітеру, Бахусу і Венері [2]. 

Бібл (Джебейль) – одне з декількох міст Близького Сходу, які претендують на 
титул найстарішого поселення світу, його історія простежується до 7000 до н. е. 
Знайдені археологами руїни III ст. до н.е. дозволяють судити про чітке планування 
міста з однаковими, надійно збудованими будинками. Місто отримало статус об’єкта 
Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, це одне з найбільш важливих з точки зору 
археології місць Лівану.  

У місті збереглися залишки L-подібного храму – одного із найдавніших у світі, 
можливо навіть найдавнішого. Вчені поки не можуть точно сказати, кому він був 
присвячений, так як в ті часи ще не було писеменості. Згорів храм в 2300–2100 рр. 
до н.е. 

Протягом тисяч років Бібл був процвітаючим і незалежним містом-державою на 
березі моря в древній землі ханаанській, пізніше він став єгипетською, потім 
фінікійською торгової колонією. Місто відігравало важливу роль в торгівлі папером, 
експортуючи кедрову деревину в обмін на папірус і слонову кістку. Тут з’явився 
західний фонетичний алфавіт, який зробив переворот в людському спілкуванні.  

Тріполі – друге за величиною місто країни і основний порт північного Лівану. 
Найбільш яскраві сторінки історії міста пов’язані з перебуванням тут хрестоносців, 
які здійснювали своє криваве паломництво по святих місцях. На початку XII ст. 
хрестоносці вели в Лівані активне будівництво замків і фортець. І найзнаменитіша 
фортифікація того часу знаходиться в Тріполі. Це цитадель Святого Жиля [2]. 

Сьогодні Бібл – жвавий морський курорт з історичними пам’ятками. Неподалік 
від відновленої середньовічної гавані на місці розкопок розташований археологічний 
парк, де можна побачити руїни різних древніх поселень. У старій частині міста 
знаходиться добре збережений замок XII ст., зведений хрестоносцями. Неподалік 
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знаходяться римський амфітеатр і фінікійський царський некрополь – саме там були 
виявлені перші папіруси з алфавітним листом. 

Тир – місто в Лівані, четверте за величиною, було засноване ще в ІІІ 
тисячолітті до н. е. фінікійцями. Розташовується неподалік від ізраїльського 
кордону, у 20 км. Хоча туристична інфраструктура Тиру не така розвинена, як, 
припустимо, в Бейруті чи Тріполі, але відвідати місто все-таки необхідно. Тир – 
стародавнє місто з багатою та цікавою історією, котра формувалася протягом 
декількох тисячоліть. І це не просто історія міста, це частинка історії всього Лівану і 
Близького Сходу. Стара острівна частина міста і новіша материкова багаті 
найцікавішими пам’ятками, музеями, древніми і середньовічними будинками, 
руїнами колись величних споруд [1]. 

Сідон (Сайда) – одне з найстаріших міст Фінікії засноване приблизно в 4 тис. до 
н. е. На околицях Сайди є багато пам’ятників і свідків історії, що дожили до наших 
днів лише у вигляді руїн. Вулички міста зосереджені в основному навколо великого 
старовинного ринку, появу якого деякі вчені датують ще початком І ст. 

Неподалік від міста, всього в двох кілометрах, розташовуються руїни 
стародавнього храму бога Ешмуна. Тут можна побачити трон Астарти - богині краси, 
що чудово зберігся. З боку моря, вхід в місто надійно захищений потужною 
морською фортецею, побудованою тут лише в 13 ст. н. е. Раніше на місці Морської 
фортеці височів храм фінікійського бога Мелькарта. Пізніше, цим зручним 
форпостом заволоділи хрестоносці, які і побудували тепер відому Морську 
фортецю. Зі стін фортеці сьогодні можна побачити останки стародавнього храму 
прямо на дні, біля стін фортеці. Можна розглянути колони з рожевого граніту, що 
служили для прикраси і опори храму фінікійців [4].  

На території Сайди на сьогодні ведуться також розкопки древнього некрополя. 
Таким чином, в останні кілька років розвиток археологічного туризму за 

кордоном характеризується стійкими темпами зростання. Археологічний туризм 
надає туристам можливість ознайомитися з археологічними об'єктами і відчути себе 
в ролі «археологів». Напрямки археологічних турів в таких країнах, як Ліван 
включають знайомство з історичними пам’ятками і природними об'єктами, участь в 
наукових дослідженнях, колекціонування предметів старовини. 
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