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У збірнику матеріалів конференції висвітлюються питання сучасного стану, 
проблем та перспектив розвитку рекреаційно-туристичного потенціалу регіонів України, 
які були розглянуті на ІІІ Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції.               
Розглядаються геопросторові аспекти, соціально-економічні, екологічні проблеми 
розвитку туризму, проблеми готельно-ресторанного бізнесу, висвітлюються питання 
історико-культурної спадщини в туризмі, розвитку туристичного краєзнавства в Україні, 
особливостей розвитку туризму в країнах світу. 

Збірник розрахований на широке коло фахівців у сфері туризму, спеціалістів, що 
працюють в органах державної влади й управління, географів, економістів, екологів, 
студентів і викладачів, а також усіх, хто цікавиться проблемами розвитку туризму й 
рекреації.   
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ГЕОПРОСТОРОВІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
 
 

УДК 911.3:338.48(447.52)1                               А. О. Корнус – доцент кафедри 
загальної та регіональної географії 
Сумського державного педагогічного 
університету імені А. С. Макаренка 
 
 

НОВІ ЕЛЕМЕНТИ ПУТИВЛЬСЬКОГО ТУРИСТИЧНОГО КЛАСТЕРА  
(СУМСЬКА ОБЛАСТЬ) 

 
 Роботу виконано на кафедрі загальної та 

регіональної географії Сумського 
державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка 

 
Повідомляється про нові екскурсійні об’єкти та елементи туристської інфраструктури 

Путивльського туристичного кластера. Досліджено зміни, що відбулися у його структурі за 
останні роки. Виявлено проблеми, що перешкоджають розвитку туризму у зазначено регіоні. 

Ключові слова: Путивль, туристичний кластер, екскурсійні об’єкти, елементи 
туристської інфраструктури. 

 

Kornus А. O. New Elements of the Putyvl’ Tourist Cluster (Sumy Region). Reported 
about the new excursion facilities and elements of tourist infrastructure of the Putyvl’ tourist 
cluster. The changes that have occurred in its structure in recent years have been studied. The 
problems hindering the development of tourism in the region are identified. 

Key words: Putyvl’, tourist cluster, sightseeing, elements of tourism infrastructure. 

 
Сумська область має всі можливості для розвитку туристичної галузі. Основою 

туристичного потенціалу Сумщини є історико-культурна спадщина, що нараховує 
майже 1,5 тис пам’яток історії, 780 археології, 102 пам’ятники монументального 
мистецтва та 373 пам'ятки архітектури [1]. У регіоні збереглись садово-паркові та 
монастирські архітектурні ансамблі. Особливе місце серед районів та населених 
пунктів області за наповненістю туристичними ресурсами посідає Путивльщина і її 
районний центр – м. Путивль. 1000-річна історія, архітектурні й природні пам’ятки та 
місця, пов’язані з перебуванням видатних людей, роблять Путивль і Путивльський 
район важливим туристичним вузлом регіонального значення.  

Враховуючи тривалий, такий що бере початок ще з радянських часів, розвиток 
тут туризму та екскурсійної діяльності, на території Путивльського району склався 
своєрідний рекреаційно-туристичний кластер. Останній ми розуміємо як такий, що 
його формують туристичні ресурси та підприємства, сконцентровані на певній 
території, які забезпечують доступ до цих ресурсів, спеціалізуються на туристській 
інфраструктурі, здійснюють маркетингову, рекламну та інформаційну діяльність.  

Протягом 1991–2018 рр. у структурі цього туристського-рекреаційного кластера 
сталися певні зміни. Одні його елементи занепали чи навіть повністю зникли (як це 
сталося з всесоюзною туристичною базою «Ярославна» чи готелем «Сейм»), 
натомість інші – з’явилися. Серед нових (відроджених) елементів чи навіть цілих 
сегментів, слід передусім виділити ті, що пов’язані з релігійним та етнічним 
туризмом. 

Наприклад, село Нова Слобода віднедавна відоме своїм етнографічним 
музеєм горюнської культури, – першим етнографічним музеєм на східній Україні, 
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що відкритий у 2017 р. Тут відтворене справжнє господарче подвір’я кінця XIX – 
початку XX ст. з хатою, хлівом і млином. В інтер'єрі житлового будинку представлено 
меблі, різні предмети побуту, одяг горюнів тощо (усі експонати у хаті оригінальні, 
віком 100 і більше років). У господарських будівлях – хліві, пуні (клуні) й вітряку – 
експонуються знаряддя праці, інший сільськогосподарський інвентар. Можливе 
проведення екскурсії українською чи російською мовою, однак найбільш колоритним і 
таким, що запам’ятовується, буде її проведення «горюнською» мовою [2].  

Біля Нової Слободи на мальовничому пагорбі, який також називають Чỳдна 
гора, знаходиться величний комплекс Софроніївського монастиря (хоча сам 
монастир був заснований ще у ХІ ст.). Тривалий час він був одним з найважливіших 
духовних центрів Київської Русі. На жаль, у ХХ ст. більшу частину монастирських 
споруджень було зруйновано. Нині у найкращому стані перебуває головна пам’ятка 
монастиря – Покровська надбрамна церква (1757 р.). Центральним  храмом 
сьогодні є колишній лікарняний корпус обителі (будівля зведена у 1911 р. у стилі 
цегляного модерну) – колись в ньому містилася дрібна лікарняна церква Святого 
Іллі, а тепер вся будівля – церква. Непогано зберігся печерний комплекс монастиря, 
який має три поверхи підземних ходів. Відвідувачі можуть оглянути підземні келії, 
палати для лікування хворих монахів і навіть підземну печерну церкву. Для послуг 
туристів і паломників при монастирі відкрито готель.  

До відомих широкому туристичному загалу екскурсійних об’єктів, пов’язаних з 
партизанським рухом та військово-історичним туризмом, додаються нові елементи, 
що створюються зусиллями працівників Державного історико-культурного 
заповідника у м. Путивлі. Наприклад, поряд з музеєм партизанської слави триває 
процес створення музею монументального мистецтва тоталітарної доби «Парк 
радянського періоду». На відкритому майданчику, уже розміщено близько 40 
скульптурних творів (пам’ятники, погруддя, скульптурні групи), демонтованих згідно 
Закону України про декомунізацію. Серед експонатів пам’ятники, зібрані 
співробітниками заповідника як на території Сумської, так і інших областей, окремі 
твори надані приватними колекціонерами. У селі Руднєве у 2015 р. відкрито музей, 
де розповідається про життя комісара з’єднання партизанських загонів 
С. В. Руднєва. Він народився у цьому селі, і за допомогою місцевих жителів вдалося 
зібрати унікальні й цікаві експонати для музею. 

Поліпшується й рівень туристичної інфраструктури, зокрема місць розміщення 
туристів. Відносно нещодавно (у 2008 р.) відкрито готель «Монастирський» (певний 
час у Путивлі не було жодного готелю [3]). Крім нього готельні послуги (кімнати 
готельного типу) надають гуртожитки навчальних закладів міста: педагогічного 
коледжу, аграрного коледжу та ін. У 2016 р. у Путивлі відкрився кафе-хостел 
«Каліпсо», діє також і готель при Молченському жіночому монастирі. 

Проте, маючи багаті природно-туристичні ресурси, володіючи унікальною 
історико-культурною спадщиною Путивльщина і м. Путивль досі ще не є 
повноцінним учасником на державній туристичній арені, задовольняючись роллю 
регіонального туристичного центру. Найбільшим стримуючим фактором, який 
негативно впливає на збільшення потоку туристів в область є недостатній розвиток 
туристичної інфраструктури, транспортної доступності, перш за все, залізничного 
сполучення (єдиний пасажирський залізничний зупинний пункт Шечкове 
Конотопської дирекції Південно-Західної залізниці на лінії Хутір-Михайлівський – 
Ворожба, розташований неподалік від села Гірки Путивльського району не діє з 
30 травня 2010 р.). Актуальними залишаються питання реконструкції та будівництва 
закладів розміщення та комплексного обслуговування туристів: готелів, мотелів, 
кемпінгів тощо, ремонту автошляхів, облаштування місць короткочасного відпочинку 
туристів. 
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ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ  

ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 
  

 
Розглянуто територіальні особливості розвитку дитячого туризму в Україні. 

Проаналізовано регіональні особливості розвитку дитячого туризму за такими показниками, 
як кількість дитячих закладів та їх територіальна концентрація, кількість місць у дитячих 
закладах оздоровлення та відпочинку, кількість оздоровлених дітей та ін. 

Ключові слова: туризм, дитячий туризм, дитячі заклади, відпочинок, оздоровлення.  
 
Maister A. Territorial Features of Development Children's Tourism in Ukraine. The 

territorial features of development children's tourism in Ukraine are considered. The regional 
peculiarities of development children's tourism on the basis of indicators such as the number of 
children's institutions and their territorial concentration, number of places in children's recreation 
facilities and the number of health-improving children are analyzed. 

Key words: tourism, children's tourism, children's establishments, rest, health improvement. 

 
Постановка наукової проблеми та її значення. Дитячий туризм як невід’ємна 

складова туристичної галузі, має свої характерні особливості. Проблема розвитку 
дитячого туризму є актуальною, оскільки сьогодні відбуваються значні зміни в галузі, 
які визначають подальший стан цієї сфери туристичного ринку. Одним із 
найважливіших стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального 
захисту дитинства є реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок. Тому 
постає потреба вироблення системного підходу до проведення молодіжної політики 
сприяння духовному й фізичному розвитку підростаючого покоління, виховання у 
нього почуття громадської свідомості та патріотизму [2].  
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Метою дослідження є виявлення територіальних особливостей розвитку 
дитячого туризму в Україні. 

Результати дослідження. На розвиток туризму, зокрема й дитячого, впливає 
низка чинників соціально-економічного та природно-географічного характеру, прояв 
яких у різних регіонах неоднаковий, що зумовлює територіальні особливості 
розвитку туризму.  

За кількістю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку лідерами в Україні є 
східні та південні області України: Донецька, Херсонська, Запорізька, Одеська, 
Луганська – понад 10 тис. закладів. Аутсайдерами за цим показником є м. Київ, 
Хмельницька, Рівненська, Тернопільська, Кіровоградська, Житомирська області. 

Проте за показником територіальної концентрації дитячих закладів ситуація є 
дещо іншою. Так, найбільша їх концентрація характерна для м. Києва (152 заклади на 
100 км2), Донецької (87), Запорізької (57), Херсонської (55), Закарпатської 
(48 закладів на 100 км2) областей. Найменша – для Хмельницької, Кіровоградської, 
Житомирської областей – до 10 закладів на 100 км2. 

 
Таблиця 1 

Дитячі заклади оздоровлення та відпочинку в регіонах України у 2017 р.*  
 

Регіон 
Кількість закладів,  

одиниць 
Кількість місць, 

одиниць 
Оздоровлено 

дітей, осіб 

Україна 9 745 106 337 970 027 

Вінницька 293 3 770 29 793 

Волинська 195 2 179 21 693 

Дніпропетровська 839 4 974 91 203 

Донецька 421 5 950 34 070 

Житомирська 315 2 611 24 601 

Закарпатська 175 2 731 27 929 

Запорізька 265 11 078 44 574 

Івано-Франківська 313 4 313 32 842 

Київська 415 4 703 34 819 

Кіровоградська 522 1 500 42 245 

Луганська 214 1 503 12 294 

Львівська 238 1 997 20 299 

Миколаївська 257 4 336 24 227 

Одеська 556 11 253 105 946 

Полтавська 808 6 117 54 620 

Рівненська 234 1 630 26 265 

Сумська 729 4 825 49 922 

Тернопільська 89 1 749 5 993 

Харківська 745 5 955 95 337 

Херсонська 446 11 396 62 140 

Хмельницька 204 1 604 18 628 

Черкаська 800 2 763 50 903 

Чернівецька 107 2 985 14 637 

Чернігівська 483 2 427 31 867 

м. Київ 82 1 988 13 180 

* Складено за: [3]. 

 
У 2017 р. найбільшу кількість дітей на оздоровлення прийняли регіони з 

найбільшою кількістю місць в дитячих закладах. До таких регіонів відносяться 
Одеська, Харківська, Донецька області – понад 100 тис. місць. Дитячі заклади 
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оздоровлення та відпочинку м. Києва та Тернопільської області можуть прийняти 
найменшу кількість дітей – до 30 тис. осіб. 

У 2017 р. найбільше дітей було оздоровлено в Одеській (105,9 тис. осіб), 
Харківській (95,3 тис. осіб) та Дніпропетровській (91,2 тис. осіб) областях. У 
Тернопільській, Луганській, Чернівецькій областях та м. Києві оздоровлено до 
15 тис. дітей. Порівняно з 2016 р., зростання кількості оздоровлених дітей 
зафіксовано у 15 регіонах України (Херсонська, Рівненська, Львівська, Закарпатська, 
Полтавська, Харківська, Вінницька, Чернігівська, Запорізька, Кіровоградська, 
Волинська, Одеська, Сумська, Тернопільська області та м. Київ), решта регіонів 
(Житомирська, Миколаївська, Черкаська, Київська, Чернівецька, Хмельницька, 
Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Івано-Франківська області) маю негативну 
динаміку.  

Одеська, Запорізька, Закарпатська області та м. Київ мають найбільшу 
завантаженість дитячих закладів (понад 150 дітей на один заклад). Найменша вона 
у Луганській, Черкаській, Чернігівській, Тернопільській, Полтавській, Сумській 
областях. У середньому на один дитячий заклад в Україні припадає 104 дитини. 

В Україні оздоровлюються та відпочивають у дитячих закладах діти різних 
категорій. По регіонах країни спостерігається певна відмінність у забезпечені 
оздоровленням та відпочинком дітей окремих категорій. Так, найбільша кількість 
дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування відвідали дитячі заклади 
південних областей України: Одеська, Херсонська та Запорізька – понад 3000 осіб. 
Найменше дітей цієї категорії прийняли дитячі заклади Рівненської, Луганської, 
Тернопільської та Хмельницької областей – менше 500 осіб. Дітей-інвалідів 
оздоровлено найбільше у Одеській та Харківській областях – 1772 і 1221 осіб 
відповідно. У поліських областях України, а саме Рівненській, Київській, 
Житомирській, у 2017 р. оздоровилось найбільше дітей, потерпілих від наслідків 
Чорнобильської катастрофи. Ці області піддалися радіаційному забрудненню 
внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Найбільша кількість дітей з багатодітних і 
малозабезпечених сімей у 2017 р. оздоровлювалась у Одеській, Дніпропетровській 
та Харківській областях – понад 10 000 осіб. Найбільше дітей осіб, визнаних 
учасниками бойових дій, відвідали дитячі заклади Дніпропетровської, Херсонської, 
Одеської, Кіровоградської, Сумської, Житомирської областей – понад 2000 осіб.  

Вартість перебування у дитячих закладах дуже відрізняється по регіонах 
України, що спричиняє відмінності у забезпечені дітей оздоровленням та 
відпочинком. Найбільша середня вартість одного людино-дня перебування дитини у 
закладі зафіксована в Івано-Франківській (245 грн), Запорізькій (234 грн), 
Херсонській (226 грн), Київській (214 грн) областях та м. Києві (231 грн). Найменша 
вона у Черкаській, Рівненській, Кіровоградській, Чернігівській областях і складає від 
52 до 57 грн на день.  

У 2017 р. найбільшу суму бюджетних коштів використано на оздоровлення та 
відпочинок дітей у Полтавській (81,8 тис. грн), Харківській (76,3 тис. грн), 
Дніпропетровській (63,3 тис. грн) областях, а найменше – у Рівненській області 
(7,9 тис. грн).  

Оздоровлення та відпочинок дітей здійснюється у таборах майже в усіх 
регіонах України. Азовське море є найпривабливішим місцем для відпочинку дітей. 
Дитячі оздоровчі табори на Азовському морі приймають дітей у віці від 6 до 18 років. 
Вони мають все необхідне для організації цікавого, корисного, оздоровчого та 
профілактичного відпочинку: близькість моря, різноманітні екскурсії, збалансоване 
харчування. Найбільш відомі такі табори, як Міжнародний Дитячий Комплекс 
«Орлятко», ДОТ «Іскра», «Морський», «Мрія», «Червоні вітрила» [1]. 

Одним із кращих таборів для відпочинку дітей є «Артек-Буковель», який 
знаходиться в Івано-Франківській області – дитячий табір у Карпатах. Розміщений 
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на базі найбільшого гірськолижного курорту України «Буковель» недалеко від села 
Поляниця біля підніжжя однойменної гори в Івано-Франківській області. За два роки 
(2015–2016 рр.) в таборі відпочило близько 7000 дітей з усіх областей України і 
багатьох зарубіжних країн: Білорусі, Великобританії, Німеччини, Канади, Молдови, 
Нідерландів, Словенії, США, Чехії [1].  

Висновки. Розвиток дитячого туризму в Україні має чітко виражені 
територіальні особливості. Найбільш розвинений лікувально-оздоровчий дитячий 
туризм характерний для західних (Івано-Франківської, Львівської областей), 
центральних (Черкаської, Кіровоградської, Полтавської), північно-східних (Київської, 
Чернігівської, Сумської, Харківської) та південних (Одеської, Херсонської, 
Дніпропетровської) областей. Перспективи подальших досліджень полягають у 
більш детальному аналізі територіальних відмінностей розвитку дитячого туризму в 
Україні.  
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Досліджено наявність релігійних ресурсів на території Закарпаття, розглянуто основні 

фактори впливу на формування та розвиток релігійного туризму в регіоні, надано 
класифікацію та опис основних культурно-історичних пам’яток Закарпатської області, 
пов’язаних з даним видом туризму, зазначено місце та роль релігійного туризму як засобу 
збереження народних традицій на Закарпатті. 

Ключові слова: релігія, регіон, релігійний туризм, духовна культура, сакральні 
об'єкти. 

 
Ursulova T. O. Prospects for the Development of Religious Tourism in Transcarpathia. 

The presence of religious resources in the Transcarpathian region is investigated, the main 
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factors influencing the formation and development of religious tourism in the region are 
considered, the classification and description of the main cultural and historical monuments of the 
Transcarpathian region related to this type of tourism are given, the place and role of religious 
tourism as a means to preserve folk traditions in Transcarpathia. 

Key words: religion, region, religious tourism, spiritual culture, sacred objects. 

 
Закарпаття – унікальна в природно-географічному та історико-культурному 

аспектах область на Західній Україні. Вона має стійкий імідж одного з 
найпривабливіших і найпрестижніших туристичних регіонів держави, що є 
передумовою успішного розвитку майже усіх видів туризму, у тому числі й 
релігійного. 

На території області збереглися пам’ятки католицизму, православ’я, іудаїзму, 
протестантизму. Православні – представлені місцями подвижництва святих (Свято-
Миколаївський монастир в Ізі, заснований преподобним Олексієм Карпаторуським), 
монастирями, церквами з іконами, що мироточать. Яскравим прикладом є 
Чумальово-Мукачівський жіночий монастир, де зберігаються мощі древньоруського 
печерника святого Мойсея Угрина. Серед греко-католицьких святинь унікальним є 
монастир Джублик, який знаходиться на Іршавщині. Для греко-католиків Закарпаття 
цікаве тим, що цей край дав вірникам блаженного мученика Теодора. Римо-
католицькою святинею є костьол у Виноградові з мощами Яна Капістрана – 
католицький святий часів Середньовіччя – символ боротьби за чистоту католицької 
віри з турками-османами та сектантами. 

 Загалом в області діють 1640 релігійних організації 37 віросповідань, з яких: 
1550 релігійних громад, 52 монастирі, 6 духовних навчальних закладів, 7 
місіонерських товариств, 9 релігійних братств, 4 релігійні центри та 12 релігійних 
управлінь.  

Майже кожен монастир має свою святиню. Найбільш знаним із закарпатських 
православних святих є преподобний Олексій Карпаторуський (мощі зберігаються в 
с. Іза Хустького району, у місцевому монастирі, де він за життя був настоятелем) та 
Йов Угольський, архімандрит, мощі якого зберігаються в храмі у с. Малі Угольці.  

Серед закарпатських ікон, які особливо шанують паломники, – Богородичний 
образ «Солодке лобзання» (монастир в с.Чумальово), Ікона Божої Матері 
«Скоропослушниця» (монастир у Домбоках), вона вважається однією з тих, що 
мироточать. Особливо сильно миро стікає з ікони, коли в світі відбуваються 
скорботні події. У Бедевлі знаходиться Богородична ікона, начебто написана 
Євангелистом Лукою. 

Варто зазначити про унікальні «нерукотворні» хрести, які знаходили й досі 
знаходять сьогодні на Закарпатті. Факт їх виникнення не має однозначного 
пояснення у теологів. Остання така знахідка була у 2009 р. на Свалявщині. Хрест 
зберігається у православному соборі на площі Федорова в Мукачеві. Нерукотворні 
хрести представлені також в кількох храмах краю, зокрема, на Хустщині [1, с. 115]. 

Традицією на Закарпатті стало влаштування прощ. Найвідоміша з них із 
Львівщини до монастиря Джублик. Популярною серед місцевих греко-католиків є 
проща до Василіанського монастиря св. Михаїла в угорському містечку Маріяповч 
(одне з найпопулярніших для прочан місць у Західній Європі, що раніше було 
центром греко-католицької єпархії). 

На Закарпатті залишилось більше сотні дерев’яних церков. Наприклад, 
дерев'яна греко-католицька церква Святого Великомученика Дмитра 
(с. Олександрівна) збудована у 1780 р. із смерекових брусів. Церква – зразок 
готичного стилю. Храм святого архистратига Михаїла (с. Сокирниця) – дерев'яна 
церква XVII ст., яка відноситься до мармароської готики. Однією з визначних 
пам'яток дерев'яної архітектури краю є церква святого Дмитра (с. Вільховиця), 
зведена без жодного цвяха [2, c. 422]. 
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Таким чином, Закарпаття має всі можливі ресурси для розвитку релігійного 
туризму. Пріоритетом, який може і повинен використовуватись для цього, є те, що 
область має залізничне сполучення практично з усіма столицями Південної та 
Центральної Європи. Протяжність залізничної колії регіонів становить 1132,9 км, з 
яких 922 км електрифіковано. 

 Розвитку зазначеного туризму також сприяє найбільш розгалужена в Україні 
мережа митних переходів – їх 19. Така «відкритість» прикордонної області для 
міжнародних туристичних потоків – одна з основних передумов становлення 
Закарпаття як привабливого туристичного регіону європейського масштабу. Отже, 
стрімкому розвитку релігійного туризму на території області сприяє наявність 
багатьох православних святинь, невисока вартість екскурсійних програм та потреба 
сучасної людини в духовній підтримці.  

У сучасних умовах розвиту туризму сакральні об’єкти є складовою культурно-
освітнього, релігійного туризму, який сприяє відродженню народних традицій, 
поєднаний із природою й відпочинком та самобутньою культурою українського 
народу. Саме тому, Закарпаття як осередок духовної культури України, де 
переплітаються різні стилі та спадщини різних народів, має можливість набути 
стрімкого розвитку в сфері релігійного туризму. 
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умовах децентралізації. Виявлено основні проблеми впровадження сільського туризму та 
розроблено пропозиції щодо їх вирішення.  

 Ключові слова: сільський туризм, сільська територія, децентралізація, сільська 
садиба, підприємницька діяльність.  

 
Motsal T. O. Rural Tourism as a Factor of Development of Rural Territories of Ukraine 

in Decentralization Conditions. The present state of development of rural tourism in rural 
settlements of Ukraine is analyzed. Rural tourism is considered as a factor of development of 
Ukrainian village in conditions of decentralization. The main problems of introduction of rural 
tourism were revealed and proposals for their solution were developed. 

Key words: rural tourism, rural territory, decentralization, rural farmstead, entrepreneurship. 

 
Після впровадження реформи децентралізації в Україні, соціально-економічний 

стан сільських населених пунктів став покращуватись. Про це свідчать дослідження 
вчених у цьому напрямку. Сільський туризм, як напрям розвитку сільських території, 
став набувати популярності і зараз з кожним роком кількість сільських садиб, які 
надають туристичні послуги, збільшується. Особливо популярним цей напрям 
підприємництва став у селах, де відсутні об’єкти господарської діяльності. А в 
умовах децентралізації реалізація підприємницьких ідей стала доступнішою. Проте 
існують проблеми, які заважають повноцінно впроваджувати сільський туризм у 
життя українських селян. До таких можна віднести: недостатню забезпеченість 
сільських населених пунктів об’єктами інфраструктури, необізнаність населення в 
питаннях впровадження розвитку сільського туризму та відсутність реклами і 
популяризації сільського туризму на державному рівні. Ще однією проблемою є 
різноманітність підходів до визначення поняття «сільський туризм», що 
перешкоджає закріпленню поняття на законодавчому рівні.  

Наприклад, Д. М. Стеченко визначає сільський туризм як туризм, що проходить 
у сільському поселенні [3]. Більш повне визначення терміна «сільський туризм», що 
враховує всі аспекти відпочинку туриста дає Спілка сільського зеленого туризму 
України: «сільський туризм – це відпочинок у сільській місцевості в приватній садибі 
сільського господаря з широкими можливостями використання природного, 
матеріального й культурного потенціалу певного регіону». Інші автори трактують 
поняття «сільський туризм» як вид діяльності, що всебічно охоплює поєднання 
пізнавального, розважального, культурного відпочинку на сільській території.  
Британець С. Медлік визначає «сільський туризм» як відпочинковий вид туризму, 
сконцентрований на сільських територіях, який передбачає розвиток туристичних 
шляхів, місць відпочинку, сільськогосподарських і народних музеїв, а також центрів з 
обслуговування туристів із провідниками та екскурсоводами [1].  

Варто погодитись і з думкою В. Ф. Кифяка, який зазначає, що «гість», який 
приїжджає відпочити в сільську оселю, бажає оглядати красиву природу і тому 
краєвиди села повинні мати привабливий вид. Сільська громада має дотримуватись 
санітарно-гігієнічних умов проживання, дбати про відсутність сміттєзвалищ, 
естетичний вигляд будинків, вулиць, садів, громадських закладів. Дбати про зелені 
насадження, використовувати вільні території, враховуючи інтереси відпочиваючих» 
[2].  

Існує безліч визначень поняття «сільський туризм», але саме прийняття 
єдиного загальноприйнятого визначення дасть можливість виділити особливості 
діяльності сільських садиб та встановити вимоги до їх власників, а головне 
закріпити це поняття на законодавчому рівні.  

В умовах децентралізації, українські села мають змогу самостійно обирати свій 
вектор розвитку, а це у свою чергу сприяє розвитку сільського туризму. До 
компетенції об’єднаної територіальної громади належить вирішення питань на рівні 
місцевого самоврядування, але тенденція, говорить про те, що селяни здебільшого 
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не готові ініціювати зміни в своїх населених пунктах. Це безпосередньо пов’язано з 
нерозумінням суті децентралізації, невпевненості в реалізації своїх планів та 
відсутності необхідної інфраструктури задля впровадження підприємницьких ідей, 
зокрема і в сфері сільського туризму. Також гальмує процес об’єднання 
територіальних громад і неефективна політика держави, щодо впровадження 
реформи. Більш чисельні та «багатші» села знаходять ініціативних лідерів громад, 
як мінімум з керівників підприємств або державних структур, а от особливо малі 
села потерпають від недостачі кваліфікованих працівників, тому і залишаються 
пасивними. 

Дуже часто в маленьких селах немає підприємств, які б могли забезпечувати 
населення потрібною кількістю робочих місць, а залучення інвестицій для 
будівництва підприємства є важкою клопітливою роботою, в якій селяни, часто, не 
зацікавлені. Що ж тоді робити з такими сільськими територіями і як їх розвивати? На 
нашу думку, у таких випадках доцільно впроваджувати плани розвитку сільського 
туризму. Наша країна дуже багата на природні ресурси, тому майже кожен куточок 
України можна зробити привабливим і цікавим для відвідувань. Сільський туризм – 
це рушійна сила розвитку депресивних сільських територій. 

Події, що відбуваються в Україні протягом трьох останніх років, значно змінили 
туристичну картину країни. Економічні проблеми і падіння доходів українців сприяли 
розвитку внутрішнього туризму, а також підвищили попит відпочивальників на 
мандрівки до регіонів, що раніше не були популярними. Всього за даними 
Міністерства аграрної політики та продовольства України на території нашої країни 
є 1590 сільських садиб, готових приймати гостей і надавати різні послуги в галузі 
сільського туризму [1]. 

Найрозвиненішим щодо сільського туризму є Західний регіон. До нього 
належать Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Рівненська та 
Чернівецька області. Тут найбільше садиб, господарі яких готові запропонувати свої 
послуги туристам, – 1077 сільських господарств, більшість яких розташовано на 
території Волинської, Закарпатської та Івано-Франківської областей. У селах 
Західного регіону можна ближче познайомитися з українською культурою, 
місцевими звичаями і смачною традиційною кухнею. 

Друге місце за популярністю посідає Центральний регіон. Сільський туризм 
розвивається тут досить активно. У Київській, Дніпропетровській, Житомирській, 
Кіровоградській, Полтавській, Черкаській, Чернігівській та Сумській областях є 
273 садиби, що можуть приймати туристів. Наприклад, Київщина пропонує 20 садиб, 
зокрема і кемпінг «Київські Карпати», розташований недалеко від лісу, кінного клубу, 
спортивного аеродрому і музею трипільської культури. Це розташування котеджів 
допоможе зробити відпочинок насиченим і розмаїтим.  

Поділля не відстає від своїх сусідів: Вінницька, Тернопільська та Хмельницька 
області можуть запропонувати 130 сільських садиб. Більшість з них знаходиться в 
Хмельницькій області. Одна з таких – садиба «Чарівниця» в селі Сокіл. Затишний 
будинок розташовано всього в ста метрах від національного природного 
заповідника «Подільські Товтри».  

Анексія Криму не могла не вплинути на розвиток сільського туризму в 
Південному регіоні. Але це не означає, що цей регіон не вартий уваги. На території 
Миколаївської, Одеської, Херсонської та Запорізької областей знаходиться багато 
цікавих туристичних місць, а також є унікальний оздоровчий клімат, що сприятливо 
впливає на здоров'я відпочивальників. На території розташовано 80 різних садиб. 
Серед розваг у цьому регіоні популярні прогулянки ландшафтними природними 
парками, екстремальні сплави гірськими річками і, звісно, відпочинок на морському 
узбережжі.  
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У зв'язку з подіями, які відбуваються в Україні протягом останніх трьох років, 
сільський туризм у Східному регіоні, а саме в Донецькій, Луганській і Харківській 
областях, перебуває в не дуже доброму стані. Наразі тут розташовано 30 сільських 
садиб, 25 з яких знаходяться в Харківській області. Саме тут, у селищі Старий 
Салтів, є Печенізьке водосховище – одне з найпривабливіших місць для туристів. 
Залишати цей регіон без уваги не можна, але й розглядати його як вдалу 
можливість для розвитку зеленого туризму нині не варто. 

Незважаючи на негативні події, які відбулись в нашій країні за останні роки, ми 
бачимо, що сільський туризм набуває активного поширення. Проте Східний та 
Південний регіони є досить відсталими порівняно з іншими. Це пов’язано з образним 
сприйняттям східної та південної частини України як промислових осередків, тоді як 
Західну Україну сприймають туристичною. Тому для розвитку сільського туризму 
необхідно впроваджувати заходи, що сприятимуть рекламі регіонів та окремих 
садиб, тобто проводити маркетингову діяльність, яка буде здійснюватись під егідою 
держави [1].  

Отже, сільський туризм дійсно є дієвим вектором покращення розвитку 
сільських територій України. Особливо він почав розвиватись після впровадження 
реформи децентралізації, коли об’єднані територіальні громади змогли самостійно 
обирати сферу прикладання праці та розвивати свої села. 

Проаналізувавши сучасний стан сільського туризму в Україні та визначивши 
основні проблеми в організації цього виду підприємницької діяльності в сільській 
місцевості, ми хочемо запропонувати наступні шляхи його впровадження в найбільш 
пасивних громадах: 

− на базі ГО «Спілка сільського зеленого туризму України» створити підрозділ, 
який буде займатись просвітницькою діяльністю та спілкуванням з жителями 
сільських населених пунктів, щодо реформи децентралізації та створення в її 
рамках проектів з розвитку сільського туризму. Цей підрозділ повинен буде 
розробляти проекти з розвитку сільського туризму та допомагати в їх реалізації;  

− державна підтримка в процесі впровадження проектів з сільського туризму, а 
саме інвестиційна допомога та активна реклама у ЗМІ;  

− створення умов для навчання старост ОТГ. Організація шкіл, конгресів, 
семінарів, тренінгів за напрямками, які необхідні при управлінні ОТГ та в сфері 
розвитку сільського туризму; 

− упровадження системи мотивації для старост ОТГ, а саме: гідна заробітна 
платня (можливість відсоткової ставки за виконання проектів), пільги на медичне 
обслуговування, на сплату комунальних послуг, на кредитування тощо. 

На нашу думку, такі умови необхідні для подальшого розвитку сільського 
туризму в сільських населених пунктах України. Адже, велика кількість сіл навіть не 
можуть об’єднатись у громаду через незнання суті реформи, методів її 
впровадження, чіткого плану дій та відсутності мотивації очолювати ОТГ. 

Однозначно сільський туризм можна вважати важливим чинником розвитку 
сільських територій України, особливо тих, де відсутні об’єкти господарської 
діяльності. Але активний розвиток цього напрямку підприємницької діяльності 
потребує розробки відповідного законодавства та допомоги з боку держави. 
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Заропоновано ввести поняття виробничий природно-ресурсний потенціал (ВПРП), під 

яким слід розуміти ту частину сукупної продуктивності природних ресурсів території на які 
існує потенційний попит і уже на терішній час вони реально можуть бути використані як 
засоби виробництва чи предмети споживання. Для його визначення поєднано вартісний та 
бально-індексний підходи до оцінки інтегрального ПРП. Перерахунок компонентної 
структури ВПРП та місця у ньому природних рекреаційнихресурсів виконано на прикладі 
двох гірських адміністративних районів. 

Ключові слова: природно-ресурсний потенціал, виробничий природно-ресурсний 
потенціал, компонентна структура ПРП. 
 

Hiletskyy Y. R., Lototska М. Р., Timofijchuk N. M. The Estimation of the Specific Gravity of 
the Natural Tourism-Recreational Resources in the Structure of Natural Resource Potential 
of the Territory on the Example of Vurkhovinskiy and Putilian Administrative Districts. In 
this article it is proposed to introduce the concept of productive natural resource potential (PNRP), 
which should be understood as the part of the total productivity of natural resources of the 
territory for which there is a potential demand, and which at this time can actually be used as 
means of production or consumables. For its definition it is combined.cost and bench-index 
approaches to the estimation of integral NRP. The recalculation of the component structure of the 
PNRP and the place in it of natural recreational resources has been done on the example of the 
two mountain administrative districts. 
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Наявність тих чи інших природних умов, і особливо природних ресурсів, була й 

залишається важливою передумовою для розвитку економіки країни, регіону. Для 
комп лексної сумарної оцінки кількості і якості природних ресурсів певної конкретної 
території, їх поєднань на ній, у географії викоритовують поняття «природно-
ресурсний потенціал» ПРП. Це сукупність природних ресурсів території, які можуть 
бути використані у національному господарстві з урахуванням тенденцій науково-
технічного прогресу [1]. Максимально достовірно й коректно оцінений ПРП території 
має відображати всю сукупність природних ресурсів певного регіону, реальні 
можливості, які базуються на вже виявлених запасах ресурсів, існуючих технологіях 
їх вилучення з довкілля чи використання. Вона надзвичайно важлива для 
визначення пріоритетних напрямів природокористування, господарської 
спеціалізації, місця регіону у територіальному поділі праці. Однак, саме у методиці 
оцінки величини ПРП існує велике різнноманіття підходів, жоден з яких не 
позбавлений тих чи інших вад. Тому науковий пошук з цієї проблематики 
залишається вкрай актуальним. 

Одним із відносно широко застосовуваних підходів до оцінки ПРП території є 
так званий бально-індексний метод. Сутність його полягає у тому, що кожному виду 
природних ресурсів або їх групам присвоюється певний бал. Також бали можуть 
присвоюватися різним чинникам, які розглядаються при оцінці можливостей 
використання ресурсів. Застосування бальної методики має свої певні переваги у 
порівнянні з іншими, але у той же час грішить суб'єктивізмом і пов'язане з безліччю 
припущень, які часом призводять до спотворення результатів. 

Іншою методикою, яка забезпечує можливість приведення оцінки різних видів 
ресурсів, що є складовими інтегрального ПРП території, до єдиного знаменника, є 
вартісна економічна оцінка. Суть її полягає в тому, що всі ресурси набувають певної 
економічної цінності (вартості) у грошовій формі. Що до того, які саме підходи 
закласти до грошової оцінки кожного з видів ресурсів, то найбільш повно і детально 
розроблено це питання у працях В. П. Руденка. Під ПРП території він розуміє 
сукупну продуктивність її природних ресурсів як засобів виробництва і предметів 
споживання, яка виражається у їх суспільній споживній вартості [2, с. 14]. 

Серед показників, які брались до уваги різними авторами (диференційна рента, 
диференційний доход, продуктивність витрат, валова продукція, чистий доход) 
В. П. Руденко виділяє валову продукцію як найбільш придатну до абсолютної 
економічної оцінки ПРП. Він пропонує виражати її за допомогою єдиних 
загальнодержавних чи (за їх відсутності) регіональних кадастрових цін, 
розрахованих методом ранжування приведених витрат [2, с. 117]. Автором досить 
детально розкриваються особливості розрахунку експериментальної оцінки 
потенціалів окремих ресурсів (мінеральних, водних, земельних, лісових, 
фауністичних та природно-рекреаційних), а також інтегрального природно-
ресурсного потенціалу України в цілому. На основі отриманих величин розрохована 
питома частка кожного економічного району, області, адміністративного району як 
за окремими видами ресурсів, так і в інтегральному ПРП. Також для кожного 
адміністративного району розрахована структура ПРП. 

Розглянемо результати розрахунку структури ПРП Верховинського і 
Путильського районів, яка отримана В. П. Руденком (табл. 1). 

Хоч від часу зроблених розрахунків пройшов певний термін, але структурні 
співвідношення, очевидно, залишаються достатньо стабільними. Чи можна прямо 
використати компонентну структуру ПРП районів для визначення пріоритетних 
напрямів природокористування? З першого погляду видно, що домінантою, з 
часткою понад 50 %, в обидвох адміністративних районах є водні ресурси. Виникає 
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питання тоді, як же можна в умовах цих віддалених гірських територій використати 
наявний потенціал. Ще гідроресурсну частину цього потенціалу можна використати, 
а на іншу просто не існує жодного попиту.  
 

Таблиця 1 

Компонентна структура природо-ресурсного потенціалу [2, с. 306] 

 
Для вирішення цієї дилеми пропонуємо ввести поняття виробничий 

природно-ресурсний потенціал ВПРП, під яким розуміти ту частину сукупної 
продуктивності природних ресурсів території на які існує потенційний попит і 
уже на терішній час реально ресурси можуть бути використані як засоби 
виробництва чи предмети споживання. Для його визнчення пропонується поєднати 
вартісний та бально-індексний підхід до оцінки ПРП. 

Серед показників, які пронується відобразити за бально-індекксним підходом 
передусім 1) наявність попиту на даний ресурс та товари і послуги, які створюються 
у процесі його використання, а також 2) транспортна доступність території. Якщо 
кожен з двох показників, якиий впливає на перспективи реального використання 
ресурсу, оцінити у п’ятибальній шкалі, а отриману суму балів поділити на 
максимально можливу (10 балів), то отримаємо індекс, який дозволить розрахувати 
виробничий природно-ресурсний потенціал ВПРП (табл. 2). 
 

Таблиця 2 

Компонентна структура виробничого природо-ресурсного потенціалу 

Райони 

П
о

к
а

з
н

и
к
и

 

в
п

л
и

в
у
 н

а
 

р
е
с

у
р

с
и

 т
а
 ї

х
 

ч
а

с
т
к
а

  
у
 В

П
Р

П
 

м
ін

е
р

а
л

ь
н

и
х
 

в
о

д
н

и
х
 

з
е

м
е

л
ь

н
и

х
 

л
іс

о
в

и
х
 

ф
а

у
н

іс
т
и

ч
н

и
х
 

п
р

и
р

о
д

н
и

х
 

р
е
к
р

е
а

ц
ій

н
и

х
 

Верховинський 

1) 0 2 4 5 4 5 

2) 1 1 3 3 1 2 

Індекс 0,1 0,3 0,7 0,8 0,5 0,7 

Частка у ВПРП 0,05 32,85 5,2 43,3 0,1 18,5 

Путильський 

1) 0 2 4 5 3 5 

2) 2 2 4 4 2 4 

Індекс 0 0,4 0,8 0,9 0 0,9 

Частка у ВПРП 0 40,0 9,5 39,6 0 10,8 

 
Перахований виробничий природно-ресурсний потенціал (ВПРП) дещо 

понижує в обох районах переоцінку частки у інтегральному ПРП територій водних 
ресурсів, а логічно піднімає питому вагу лісових та природно-рекреаційних ресурсів. 
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Верховинський 0,3 55,3 3,7 27,3 0,1 13,3 

Путильський - 59,5 7,1 26,2 - 7,2 
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Однак і при застосуванні запропонованого підходу явно завищеню залишається 
частка водних ресурсів і недооціненою природних рекреаційних. Тому у подальших 
дослідженнях необхідно буде переглянути коректність вартісної оцінки компонентної 
структури інтегрального ПРП.  
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Туристична галузь має вагоме значення для розвитку не тільки економіки, але й 

соціальної сфери держави, стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію. Розвиток 
туризму є вагомим чинником підвищення якості життя в Україні, створення додаткових 
робочих місць, поповнення валютних запасів країни. Здійснений кількісний аналіз суб’єктів 
туристичної діяльності України (юридичних та фізичних осіб) та чинників їх функціонування. 

Ключові слова: туристичний бізнес, туристична діяльність, суб’єкт туристичної 
діяльності. 

 
Ilyin L. V., Maiko V. I. Tourism Business in Ukraine: State and Problems. The tourism 

industry is of great importance to the development of not only economy, but also the social 
sphere of the state, quickly integrating into the world tourism industry. Tourism development is an 
important factor in improving the quality of life in Ukraine, creating additional jobs, replenishing 
foreign exchange reserves of the country. The quantitative analysis of subjects of tourist activity 
of Ukraine (legal and physical persons) and factors of their functioning is carried out. 

Key words: tourism business, tourism activity, tourist activity. 
 

Туризм – важливий елемент розвитку світової економіки й економіки окремих 
регіонів. Він входить до числа трьох найбільш прибуткових галузей, поступаючись 

                                                 
© Ільїн Л. В., Майко В. І., 2019 



 

 20 

лише нафтовидобувній промисловості й автомобілебудуванню (6 % світового 
ВВП) [3].  

Географічне розташування України, природні особливості, історико-культурна 
спадщина дають підстави для розвитку міжнародного туризму. Розвиток туризму в 
Україні істотно впливає на такі галузі економіки як транспорт, торгівля, будівництво, 
зв’язок, виробництво товарів широкого вжитку та ін. Туристична галузь має вагоме 
значення для розвитку не тільки економіки, але й соціальної сфери держави, 
стрімко інтегрується у світову туристичну індустрію. Розвиток туризму є вагомим 
чинником підвищення якості життя в Україні, створення додаткових робочих місць, 
поповнення валютних запасів країни.  

Аналіз матеріалів Державної служби статистики України засвідчує, що кількість 
суб’єктів туристичної діяльності України – юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців у 2018 р. становила 5692 одиниці [1; 2]. Структура мережі за видами 
туристичної діяльності представлена турагентами (75 % від загальної кількості 
суб’єктів), найменша категорія – суб’єкти, що здійснюють екскурсійну діяльність – 
8,4 %. Суб’єкти, що здійснювали туристичну діяльність як туроператори, складали 
33,1 % від загальної кількості юридичних осіб, які надають туристичні послуги. 
Кількість туристів – громадян України, які скористалися послугами суб’єктів 
туристичної діяльності, збільшилась порівняно з 2017 р. на 18 %, іноземців – 
зменшилась на 14 % і становила відповідно 3,2 млн осіб та 232 тис. осіб. Для 
переважної більшості туристів (86 %) основною метою подорожі була організація 
дозвілля та відпочинку. Найважливіші показники туристичної діяльності  узагальнені 
в табл. 1–2. Частка України в туристичних потоках Європи становить, згідно даних 
Світової туристичної організації, близько 4 % та близько 0,9 % в 
загальноєвропейських надходженнях від туристичної діяльності [3]. 

 
Таблиця 1 

Суб’єкти туристичної діяльності України, юридичні особи, 2018 р. 
(укладено за матеріалами Державної служби статистики України) 

 

Показники Усього 

З них 

туроператори турагенти 

суб’єкти, що 
здійснюють 
екскурсійну 
діяльність 

Кількість суб’єктів туристичної 
діяльності, одиниць 

2859 945 1799 115 

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб 

12517 6668 5337 512 

Дохід від надання туристичних 
послуг (без ПДВ, акцизного 
податку й аналогічних 
обов’язкових платежів),  
тис. грн 

6199809,2 5815990,8 344080,5 39737,9 

 
Незважаючи на позитивні тенденції збільшення кількості виїзних туристів, 

існують значні недоліки функціонування туристичної галузі, поміж них: недостатній 
рівень розвитку туристичної інфраструктури; низька конкурентоспроможність 
туристичних продуктів і послуг; нестабільність та недосконалість нормативно-
правової бази, відсутність інвестицій; мала кількість інформаційних туристичних 
центрів; недостатня інтегрованість до європейської системи сфери обслуговування 
та ін.  
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Таблиця 2  

Суб’єкти туристичної діяльності України, фізичні особи, 2018 р. 
(укладено за матеріалами Державної служби статистики України) 

 

Показники Усього 

З них 

турагенти 
суб’єкти, що здійснюють 
екскурсійну діяльність 

Кількість суб’єктів туристичної 
діяльності, одиниць 

2833 2471 362 

Середньооблікова кількість 
штатних працівників, осіб 

2830 2374 456 

Дохід від надання туристичних 
послуг (без ПДВ, акцизного 
податку й аналогічних 
обов’язкових платежів), тис. грн 

296876,6 251442,1 45434,5 

 
В Україні існує високий і не повною мірою реалізований туристичний потенціал.  

Причиною недостатньої його реалізації є військовий конфлікт, законодавча 
неврегульованість, відсутність загальної концепції розвитку туризму, дефіцит 
інвестицій та ін. 
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Hromyk O. M. Study of Water Tourism Routes Shatsk National Nature Park. The 
preconditions of formation of a network of water tourist routes of Shatsk NPP of Volyn region are 
substantiated. The analysis and characterization of water tourism routes are presented. The 
comparative dynamics of Shatsk NPP visitors has been determined for five years. 

Key words: national natural park, water tourism route, lakes, tourist activity. 

 
В організації відпочинку особлива роль належить водним рекреаційно-

туристичним  ресурсам.  Можливість займатися різноманітними видами спорту, 
мікрокліматичний комфорт, естетична дія берегових мальовничих ландшафтів, 
зміна вражень – усе це в комплексі сприяє тому, що водойми займають важливе 
місце в розвитку туризму та рекреації. До найбільш масових видів рекреаційних 
занять відносять купання, рибальство (з судна, з берега), відпочинок на суднах, 
воднолижний спорт, туризм, підводне полювання. Різноманітність водних видів 
відпочинку вимагає диференційованого підходу до вирішення питань рекреаційного 
водовикористання як для різноманітних водних об’єктів (річка, озеро, водосховище), 
так і в межах кожного досить великого водного об’єкта [5]. 

Волинська область за наявності природних рекреаційних ресурсів, які зазнали 
відносно невеликого антропогенного впливу і добре зберегли рекреаційну здатність, 
належить до перспективних регіонів України для розвитку туристичної та 
рекреаційної діяльності [3–4]. Вона розташована на північному заході України і 
межує на півночі з Республікою  Білорусь, на півдні – з Львівською областю, на 
заході – з Республікою Польща, на сході – з Рівненською областю. Площа району 
становить 20,2 тис. км2 та займає 3,3 % від усієї території України [2; 6]. Волинська 
область має сприятливі природні умови та значні туристичні рекреаційні ресурси. 

Кліматичні особливості сприяють розвитку туризму, що дає підстави для 
створення водних туристичних маршрутів на дослідженій території. Достатня 
кількість опадів вплинула на розвиток густої річкової та озерної мереж, водно-
болотних угідь, формування лісової рослинності. Водні об’єкти стали природною 
базою для формування національних природних парків і природного заповідника, які 
є особливо цікавими для туристів у пізнавальному аспекті. Територія Волинської 
області характеризується густою гідромережею і є однією з найбагатших в Україні за 
запасами водних ресурсів [2]. Велика кількість річок, озер та болотних угідь 
створили цілком сприятливі умови для формування водних туристичних маршрутів. 

Важливе місце у формуванні рекреаційно-туристичної діяльності займають 
озера. У Волинській області основна маса туристично-рекреаційних центрів 
сформована на базі озерно-річкових систем [4]. Більшість озер характеризується 
унікальною естетичною привабливістю і рекреаційною цінністю, оригінальністю та 
лікувально-оздоровчою значимістю і є потенційними об’єктами для організації різних 
видів і форм туристичної діяльності. Волинська область має найбільшу кількість 
озер в Україні (268). Їхня загальна площа 14398 га. Більшість із них карстового 
походження (зокрема групи Шацьких, Згоранських, Кримнівських озер), а також 
заплавного типу (долина р. Прип’ять) [6]. Їхній режим тісно пов’язаний із річками. Під 
час весняної повені самостійне існування озер припиняється. Заплавні озера 
заболочені, з низькими берегами та в’язким дном. Карстові озера розташовані на 
водозборах рік Турії, Вижівки, Циру, Стоходу та межиріччя р. Західного Бугу і 
р. Прип’яті. 

Шацькі озера – група озер у північно-західній частині Волинського Полісся в 
басейні Західного Бугу на території Шацького національного природного парку 
(ШНПП). Серед них найглибше озеро в Україні – Світязь [6]. Найбільші озера – 
Світязь (площа 2621 га, глибина 80 м), Пулемецьке (площа 1569 га, глибина 16 м), 
Турське (площа 1300 га, глибина 2,0 м) [7]. 

ШНПП розташований у північно- західній частині Волинської області на 
Головному Європейському вододілі басейнів Чорного і Балтійського морів на 
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території Шацького адміністративного району. ШНПП утворено в 1983 р. з метою 
збереження, відтворення та раціонального використання унікальних поліських 
природних комплексів Шацького поозер’я, які мають особливу природоохоронну, 
оздоровчу, історико-культурну, наукову, еколого-освітню та естетичну цінність. 
Площа парку становить 48977 га (65,3 % площі Шацького району та 2,4 % 
Волинської області). ШНПП межує на північному заході та півночі – з Республікою 
Білорусь, на заході – з Польщею [7]. Рекреаційному освоєнню ШНПП у першу чергу 
сприяють його природні особливості. 

Береги озер Світязь та Пісочне – основні рекреаційні дестинації парку. Річкова 
сітка слаборозвинена, представлена річками Прип’ять і Західний Буг та їх 
притоками (Копаївка, Рита). На території ШНПП наявні бальнеологічні ресурси – 
лікувальні грязі та мінеральні води озера Світязь [7]. Є велика кількість баз 
відпочинку (в основному незначної ємкості), спортивно-оздоровчих та дитячих 
таборів. Більша частина туристів відпочиває на берегах водойм.  

Озера Світязь, Пісочне, Пулемецьке, Люцимер, Соминець, Кримно, Чорне і 
прилеглі до них території, багаті прекрасними рекреаційними ресурсами, які є 
традиційними місцями масового організованого й неорганізованого відпочинку, і 
складають територію, яка найбільш піддається впливу урбанізації. Вона 
представлена типовим Поліським ландшафтом з рівнинним рельєфом та 
відкритими просторами, прилягаючими, як правило до озер, заболоченими 
територіями, розміщеними переважно в північно-східній частині, лісовими масивами, 
що складаються з соснових, дубових, вільхових, і березових насаджень, 
прилягаючих до території комплексів рекреаційних установ.  

На території ШНПП туристично-рекреаційна діяльність здійснюється за такими 
основними видами: екскурсії маркованими екологічними стежками з 
короткостроковим відпочинком (розбиття наметів і розкладання вогнищ у спеціально 
відведених місцях); науково-пізнавальний туризм; піший спортивно-оздоровчий 
туризм; прогулянки, подорожі на велосипедах; прогулянки, подорожі на конях; 
водний екотуризм; любительське і спортивне рибальство [1], загальнооздоровчий 
відпочинок (пішохідні прогулянки, купально-пляжний туризм), пляжний відпочинок, 
водолікування, санаторне лікування. Відпочинок, переважно, проходить на озерних 
комплексах і незначною мірою в лісових екосистемах. 

З метою покращення умов відпочинку та розвитку привабливих видів туризму 
на озерах Західного Полісся (табл. 1) на території Шацького НПП розроблені водні 
маршрути [7]. Під час водного маршруту ғ 1 (табл. 1) відпочивальники знайомляться 
з особливостями озерних екосистем парку, проводять спостереження за цікавими 
видами флори та фауни. За умови сприятливої погоди туристам, можуть бути 
заплановані короткотривалі зупинки на пляжах озер Світязь та Перемут.  

Залежно від попиту на водний туристичний маршрут ғ 2 (табл. 1) 
передбачається участь у подорожі туристів на 4–5 човнах, а загальна кількість 
учасників коливається в межах 15–20 осіб на добу. Під час цієї подорожі 
відпочивальники можуть відвідати околиці с. Пулемець, що є одним із найбільш 
крайніх сіл Західного Полісся перед кордонами Євросоюзу. Тут цікаво ознайомитися 
з традиційними особливостями рибальства та сільськогосподарського виробництва.  

Під час проходження водного маршруту ғ 3 (табл. 1) туристи можуть 
подорожувати найбільшим серед водойм ШНПП – озером Світязь. Тут можна 
розпалити на березі вогнище та приготувати їжу. Водно-пішохідні екскурсії охоплює 
маршрут ғ 4 (табл. 1) та проходить трьома озерами. Відпочивальники мають 
можливість порибалити. Подібних особливостей ландшафту туристи не зможуть 
побачити на будь-яких інших теренах України. 
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Таблиця 1 

Водні туристичні маршрути Шацького національного природного парку* 
 

* Укладено на основі: [7].  

 
Найбільшого рекреаційного впливу зазнають ділянки, розміщені в 

безпосередній близькості до освоєних водних об’єктів, а також неподалік закладів 
відпочинку та туристичних стежок. Порівняльна динаміка кількості туристів, які 
брали участь у водних туристичних маршрутах за п’ять років представлена в табл. 2. 
 

Таблиця 2 
Порівняльна динаміка кількості туристів  Шацького НПП  

 

Участь в екскурсіях 
Кількість туристів 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2017 р. 2018 р. 

Відвідали Шацький НПП, тис. осіб 111,3 142,3 110 93,2 98,5 

Екскурсії на байдарках, осіб 968 1190 785 745 1021 

Екскурсії на човнах, осіб 127 181 125 98 110 

 
Аналізуючи динаміку кількості туристів за 5 років можна  стверджувати, що у 

2015 р. Шацький НПП відвідала найбільша кількість туристів за останні чотири роки, 
незважаючи на підняття цін на житло, а також нестабільну погоду влітку. Ймовірна 
причина – розвиток внутрішнього туризму через знецінення гривні і неможливість 
більшості українців дозволити собі відпочинок за кордоном. У водних туристичних 
маршрутах брали участь переважно сімейні пари та молодь до 25 років з центру 
України (м. Київ), півдня України (Одеська обл.), східних регіонів (м. Харків), західної 
України (м. Івано-Франківськ, Львів, Ужгород) та Волинської області.  

Отже, багаті рекреаційно-туристичні ресурси Шацького НПП роблять його 
перспективним для організації туризму. Озерні комплекси придатні для водного 
туризму. Найпривабливішими для рекреаційного природокористування є озера 
Пулемецьке, Острів’янське, Велике Чорне, Люцимер. Мережа водних туристичних 
маршрутів потребує удосконалення шляхом залучення нових рекреаційних 

Назва маршруту Характеристика 

 
 
 
 
Маршрут №  1 
«Поліські Джунглі» 

Довжина маршруту – 12 км. Проходить озером Світязь із 
короткочасною зупинкою на острові цього озера і подальшим 
проходженням ділянки з’єднувальним каналом до озера Луки. 
Надалі мандрівка продовжується вздовж берегів озера Луки в 
напрямку с. Затишшя, а згодом протилежним берегом до 
перешийка  озера Перемут. Тут човни залишаються на стоянці 
для човнів, а відпочивальники автотранспортом довозяться до 
пансіонату або санаторію. У сприятливу погоду, під час водного 
маршруту можуть бути заплановані короткотривалі зупинки біля 
пляжів озер Світязь та Перемут. 

 
Маршрут № 2 
«Поліська Амазонка» 

Довжина екскурсії на байдарках – 11 км. Проходить від 
с. Пульмо до пологих берегів Пулемецького озера з подальшим 
проходженням до озера Острів’янське, що поруч с. Острів’я. Від 
с. Острів’я туристи добираються організованим 
автотранспортом до пансіонату чи санаторію. 

Маршрут № 3 
«Шляхи Робінзонів» 

Маршрут екскурсії пролягає   найглибшим  озером України – 
Світязь. Довжина 12 км. Триває 3,5–4 години. 

Маршрут № 4 
«Озерний лабіринт» 

Розпочинається маршрут протяжністю 12 км з озера Світязь 
(затока Лука). Проходить трьома озерами: Світязь, Чорне 
Велике та Люцимир. Триває 3–4 години. 
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територій. Перспективами подальших досліджень слід вважати оцінювання 
бальнеологічних озерних ресурсів природних водойм.  
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Bilashchuk M. A. Rural Tourism in Volyn. The perspective directions of rural tourism 
development in Volyn region are analyzed. Examples of successful activities of rural homesteads 
and their implementation of local natural and ethno-cultural resources are given. Positive aspects 
of realization of economic goals in the region through development of rural tourism are shown. 

Key words: rural tourism, ethnocultural, apitherapy, tourist exhibitions, folklore. 

 
У Волинській області є  всі передумови для активного розвитку сільського 

туризму. Вже станом на сьогоднішній день у кожному районі є такі спеціалізовані 
садиби, які приймають туристів і забезпечують їм високий рівень послуг 
обслуговування та рекреацій. В області, за публікаціями у місцевих ЗМІ, зараз 
налічується понад 220 суб’єктів підприємницької діяльності, які займаються 
сільським зеленим туризмом [3]. Найчисельнішими такі суб’єкти є у Шацькому, 
Любешівському та Ковельському районах. Саме тут, на Поліссі, зосереджені 
найбільш привабливі для туристів природні та етнокультурні ресурси, що сприяє 
високому рейтингу місцевих суб’єктів сільського зеленого туризму.  

Власники маєтків, садиб, обійсть, що надають туристичні послуги в сільській 
місцевості, поділяються за пріоритетами. Одні надають відпочиваючим комфортні 
умови відпочинку, у тому числі можливість користуватися кабельним телебаченням 
та інтернетом. Інші є прибічниками впровадження в систему обслуговування 
елементів народних традицій у кулінарії, побуті, сільських звичаях і фольклорі. 
Виявляється, поліські народні традиції надзвичайно цікаві для туристів, які прагнуть 
познайомитися з етнокультурною та легендами місцевого населення. Нині туристу, 
окрім послуг розміщення та харчування, пропонують чимало привабливих видів 
послуг відповідно до його особистих уподобань: полювання, риболовлю, катання на 
човнах або катамаранах, їзду на конях (верхи або на возі), самостійне приготування 
їжі за традиційними рецептами, збирання грибів та ягід, участь у збиранні меду та 
обслуговуванні пасік, сеанси апітерапії або траволікування, участь у релігійних та 
традиційних сільських святкуваннях, курси з гончарства, лозоплетіння, вишивання, 
кулінарії, пасічництва – чимало цікавих пропозицій можна зустріти на Волині в 
суб’єктів сільського зеленого туризму [1; 2; 4]. 

Ми вважаємо, що сільський зелений туризм у Волинській області, як і загалом в 
Україні, потребує оновлення нормативної бази. Ця перспективна галузь 
господарства не може успішно розвиватися без належної підтримки з боку місцевих 
органів влади, у першу чергу сільських рад, які повинні безпосередньо сприяти 
діяльності суб’єктів сільського туризму на місцях. Адже цей напрям туризму здатний 
зменшити рівень безробіття на селі, сприяти збереженню та відродженню народних 
традицій, збільшити реалізацію сільськогосподарської продукції та залучення коштів 
до місцевих бюджетів, покращити рівень життя сільського населення та створити 
додаткові джерела доходу для селян. 

На нашу думку, стратегія розвитку сільського туризму у Волинській області 
визначається вирішенням таких завдань: 

– залучення інвестицій та коштів державних і міжнародних фондів; 
– запровадження в межах області туристичних виставок, ярмарок, святкових 

дійств; 
– створення туристично-інформаційних центрів у всіх районах області; 
– випуск сувенірної продукції із символікою області; 
– випуск рекламної продукції; 
– залучення молоді до «зеленого» туризму; 
– приділення уваги якості послуг місцевого сільського зеленого туризму; 
– формування позитивного іміджу сільського туризму регіону; 
– реалізація сільськогосподарської продукції; 
– створення нових туристичних маршрутів; 
– ремонт та підвищенню якості доріг. 
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Висновки. Волинська область має значний потенціал, який досі мало 
реалізується особливо в сільській місцевості. Для розвитку сільського туризму 
потрібно приділити багато зусиль органам місцевої влади. Необхідно розширити 
межі сезонності сільського туризму в області, де він здійснюється переважно у літній 
період. Зразком активізації потенціалу сільського зеленого туризму може служити 
досвід сусідніх країн – Польщі та Білорусі, де ця галузь високорозвинена й 
популярна серед широких верст населення та іноземців.  
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Постановка наукової проблеми. Ринковi умови господарювання суттєво 

вплинули на розвиток сфери послуг. Особливо суттєвi зрушення на пiдприємствах 
санаторно-курортного комплексу, який вiдноситься до важливого елементу 
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соцiальної iнфраструктури держави, забезпечуючи право населення на вiдпочинок 
та пiдтримання здоров’я на належному рiвнi. Санаторно-курортна сфера України 
має потужний природно-рекреацiйний потенцiал. За даними Всесвiтньої ради з 
подорожей та туризму концентрацiя лiкувальних та рекреацiйних ресурсiв 
спроможна забезпечити щорiчне зростання надходжень вiд санаторно-курортної 
дiяльностi до ВВП України на рiвнi 2–3 %.  

Метою нашого дослідження є аналіз особливостей розвитку санаторно-
курортного господарства в Україні.   

Результати дослідження. Для України характернi значнi територiальнi 
вiдмiнностi у розвитку санаторно-курортного господарства. Лiдерами за кiлькiстю 
санаторно-курортних закладiв є пiвденнi регiони України: Одеська, Запорiзька, 
Миколаївська, Херсонська, Днiпропетровська – понад 100 одиниць. Найменшу їх 
кiлькiсть мають Луганська, Чернiвецька, Тернопiльська та Рiвненська областi – 
менше 10 санаторно-курортних закладів. Вiдповiдно найбiльша кiлькiсть мiсць у 
спецiалiзованих закладах розміщення властива для областей з найбiльшою 
кiлькiстю санаторно-курортних закладів. 

Найбiльша кiлькiсть розмiщених у спецiалiзованих закладах характерна для 
Одеської, Днiпропетровської, Запорiзької, Миколаївської, Львiвської, Херсонської 
областей – понад 100 тис. осiб. Тодi як найменша кiлькiсть – для Кiровоградської, 
Тернопiльської, Чернiгiвської, Луганської, Чернiвецької областей. У Львiвськiй 
областi та м. Києвi у 2017 р. обслуговано найбiльше туристiв, якi перебували з 
метою лiкування. Решту областей України відвідала незначна кількість туристiв з 
метою лiкування.  

Сьогоднi в Українi курортами державного значення є Хмiльник, Слов'янськ, 
Скадовськ, Саки, Миргород, Бердянськ, Куяльницький лиман. Курортами мiсцевого 
значення є Солотвино, Косов, Знам'янське родовище мiнеральних радонових вод. 
Розглянемо більш детальніше курорти державного значення. 

Хмiльник є бальнеологiчним курортом, один iз радонових курортiв в Українi. На 
територiї мiста дiють вiсiм оздоровниць. Серед основних санаторiїв Хмiльника 
видiляються такi, як: Радон, Подiлля, профспiлковий санаторiй «Хмiльник», 
Пiвденний Буг, Залiзничникiв, Березовий гай, Вiйськовий та корпус Подiлля Премiум. 

Основнi засоби лiкування: радiоактивнi, вуглекислi, гiдрокарбонат-
хлориднокальцiєво-натрiєвi мiнеральнi води, торфове болото Вiйтiвецького 
родовища. Показання: захворювання кровi, органiв руху, нервової системи, жiночi 
хвороби. Щорiчно на курортi оздоровлюється близько 50 тис. осiб. Завдяки 
особливостям гiдрологiчної структури, запаси бальнеологiчних ресурсiв постiйно 
поновлюються природним шляхом, що дозволяє щорiчно приймати до 100 тис. осiб.  

Сьогоднi Хмiльник – сучасний бальнеологiчний курорт, до складу якого входять 
сiм санаторно-курортних закладiв. Основний лiкувальний фактор курорту – 
мiнеральнi радоновi води. Радонотерапiя сприяє розвитку захисних та 
компенсаторних механiзмiв при рiзних захворюваннях i вiдновленню порушених 
функцiй органiзму [9]. 

Слов'янський курорт – регiональний ландшафтний парк, один із найстарiших 
бальнеогрязевих курортiв України, функцiонує вже понад 175 рокiв. Входить до 
системи санаторно-курортних установ ПрАТ«Укрпрофоздоровниця». Як курорт 
Слов'янськ вiдомий ще з 1832 р. У 1907 р. на мiжнароднiй виставцi в Спа (Бельгiя) 
лiкувальнi грязi курорту отримали вищу нагороду – Гран-прi. Територiя курорту 
постраждала пiд час вiйськових дiй. 

Слов’янський курорт включає три санаторiї – «Ювiлейний», «Донбас» i 
«Слов’янський». Незважаючи на спiльнi завдання i профiльнiсть, кожен санаторiй 
має свої особливостi. 
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Природнi лiкувальнi фактори курорту – це клiмат змiшаного лiсу, сульфiднi 
муловi грязi, ропа, цiлий набiр мiнеральних вод, у тому числi й унiкальнi залiзовмiснi 
для лiкування анемiї. Ропу для проведення лiкувальних процедур добувають зi 
свердловин, що розміщені поблизу озер.  

Слов’янський курорт має сучасну лiкувально-дiагностичну базу. Тут працюють 
три грязеводолiкарнi на 90 ванн, включаючи радоновi й сiрководневi. Є лiкувальнi 
душi, басейни, у тому числi й для пiдводного витягування хребта, понад 100 кушеток 
грязелiкування, практично всi види фiзiотерапiї (200 понад апаратiв) зали ЛФК, 
кабiнети масажу, психотерапiї, рефлексотерапiї, баротерапiї, фiтотерапiї, 
спелеотерапiї, гiдроколонотерапiї, синглетно-кисневої терапiї, стоматологiї, у тому 
числi для лiкування пародонтозу, косметологiї. Є кабiнет гiрудотерапiї, де для 
лiкування захворювань, в основi яких лежать запалення, порушення мiкроциркуляцiї 
i згортання кровi, використовуються п’явки. 

Спецiалiзацiя курорту – захворювань нервових, кiстково-м'язової, серцево-
судинної систем, запалень гiнекологiчного характеру, шлунково-кишкового тракту, 
органiв дихання. Лiкування включає: лiкувальнi грязi, рiзнi види ванн i душiв, всi 
види фiзiотерапiї, лiкувальну фiзкультуру, масаж, iнгаляцiї, фiтококтейлi, 
психотерапiю, голкорефлексотерапiю, спелеотерапiю, гiдроколонотерапiя, дiєтичне 
харчування. У лiкуваннi органiв травлення використовується мiнеральна вода iз 
трьох родовищ: Слов’янського, захiдно-Слов’янського й Слов’яногiрського [9].  

Скадовськ знаходиться на пiвднi Херсонської областi на березi мiлководної 
Джарилгацької затоки. Скадовськ − центр найбiльшої на пiвднi України курортної 
зони, вiд Хорлiв до Залiзного Порта довжиною 100 км. У травнi 2011 р. природнi 
територiї мiста Скадовська оголошено курортом державного значення. У районi 
курорту Скадовськ зосередженi найкращi пляжнi ресурси пiвнiчного берегу 
Джарилгацької затоки, а глибина акваторiї затоки найбiльше пристосована для 
органiзацiї вiдпочинку дiтей. Довжина берегової смуги з природними пляжами 
шириною 10–25 м складає 12,9 км, їх потенцiальна мiсткiсть складає 29,0 тис. осiб. 
Одним з основних лiкувальних факторiв Скадовська є води Джарилгацької та 
Каркiнiтської заток, якi мають не лише рекреацiйне, а й лiкувальне значення [8]. На 
сьогоднi в Скадовську розмiщено 31 оздоровчий заклад, iз них 14 дитячих 
оздоровчих таборiв, 11 пансiонатiв, 2 бази вiдпочинку, 2 пансiонати з лiкуванням, 
2 оздоровчих комплекси. Оздоровчi заклади можуть обслуговувати в одну змiну 
бiльше 25 тис. вiдпочивальників. Щорiчно в закладах Скадовської оздоровчої зони 
вiдпочиває 80 тис. осiб [4]. У Скадовську функцiонують заклади сезонного типу, 
серед яких переважна бiльшiсть дитячих оздоровчих установ. 

Саки – старий курорт Криму. Розвивається на базi власних унiкальних, 
природних лiкувальних ресурсiв: Сакського солоного озера з лiкувальними грязями 
й ропою, термальних мiнеральних вод i морського узбережжя з пiщаними пляжами. 
Курорт є бальнеогрязелiкувальним i призначений для лiкування хворих iз 
захворюваннями опорно-рухового апарату, з пошкодженнями й захворюваннями 
хребта й спинного мозку, периферичної нервової системи, гiнекологiчними 
захворюваннями й захворюваннями органiв травлення. 

У складi курорту – 7 цiлорiчних санаторiїв (Сакський центральний вiйськовий 
клiнiчний санаторiй iменi Н. I. Пирогова, Санаторiй iменi академiка М. Н. Бурденка, 
санаторiї «Саки», «Сакрополь», «Полтава-Крим», «Пiвнiчне сяйво», «Юрмино») 
мiсткiстю понад 3500 осiб, з власною лiкувальною базою та специфiчним профiлем, 
4 лiтнi пансiонати й кемпiнги, мiсткiстю близько 3 тис. мiсць. Протяжнiсть морського 
узбережжя у межах мiста – 6 км. Кiлькiсть сонячних днiв на рiк – 260 [6]. 

Закрите акцiонерне товариство лiкувально-оздоровчих закладiв 
«Миргородкурорт» – це сучасний бальнеогрязевий курорт, основнi лiкувальнi 
фактори якого – всесвiтньовiдома мiнеральна вода i торф’яна грязь. До складу 
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санаторно-курортного комплексу входять чотири санаторiї: «Хорол», «Миргород», 
«Полтава» та «Березовий гай». Крiм основного спрямування курорту – лiкування 
захворювань органiв травлення i порушень обмiну речовин, кожний санаторiй має 
ще й власну спецiалiзацiю.  

На територiї Миргородкурорт експлуатуються три свердловини. Глибина 
свердловин вiд 673 до 710 м. Державна комiсiя по запасах корисних копалин 
України у 2000 р. зробила пiдрахунок запасiв мiнеральної води Миргородського 
родовища. Доведено, що вона гарантовано забезпечить перспективний розвиток 
курорту ще на столiття. «Миргородська» вода вiдноситься до складних фiзико-
хiмiчних подразникiв, якi викликають важливi позитивнi змiни в рiзних органах i 
системах органiзму, сприяють його комплексному оздоровленню. Вона показана для 
внутрiшнього вживання при захворюваннях органiв травлення, цукровому дiабетi й 
зовнiшньо у виглядi ванн для ефективного лiкування захворювань органiв рухового 
апарату, периферичної нервової системи, гiнекологiчних захворюваннях i, загалом, 
хворобах сечостатевої системи, безплiддi, а також у виглядi iнгаляцiй та промивань 
при лiкуваннi захворювань ротової порожнини i носоглотки. 

Не менш вiдомi й цiлющi властивостi унiкальних лiкувальних грязей з мiсцевого 
родовища. Для того, щоб оцiнити популярнiсть i масштаби застосування 
лiкувальних грязей, досить сказати, що навiть при мiнiмальних дозах, прийнятних 
для ослабленого органiзму, тут використовують понад 1200 тонн лiкувальних грязей 
на рiк. А загалом бальнеогрязелiкарня курорту, яка неодноразово визнавалася 
найкращою в Українi, пропонує гостям бiльше 50 видiв процедур i щодня надає їх 
понад двi тисячi [5].  

Бердянськ – грязьовий i клiматичний курорт. У 2005 р. мiсто отримало статус 
курорту державного значення. Лимани й солонi озера, розмiщенi бiля гирла рiчки 
Берда на початку Бердянської коси, мiстять унiкальнi цiлющi грязi та мiнеральнi 
джерела. Основнi лiкувальнi фактори курорту: грязi та ропа лиманiв, таласотерапiя. 
Спецiалiзацiя курорту: захворювання опорно-рухового апарату, нервової системи, 
гiнекологiчнi, органiв дихання нетуберкульозного походження [1]. 

5 грудня 2018 р. Верховна Рада України ухвалила закон «Про оголошення 
природних територiй Куяльницького лиману Одеської областi курортом державного 
значення» [2]. Цей закон набув чинностi 6 березня 2019 р. 

Куяльницький лиман – лиман на пiвнiчно-захiдному узбережжi Чорного моря, 
один iз групи одеських лиманiв, розмiщений на пiвнiч вiд Одеси. Сьогоднi на курортi 
функцiонує Клiнiчний санаторiй iм. Пирогова, що належить до профспiлкових 
закладiв (ПрАТ «Укрпрофоздоровниця»). На курортi лiкують захворювання хребта 
та суглобiв, нервової системи та статевих органiв, як жiнок так i чоловiкiв. 
Лиманотерапiя з успiхом застосовується також у лiкуваннi захворювань шкiри, 
зокрема, псорiазу. Для лiкування застосовуються мулово-сульфiднi грязi, ропа 
Куяльницького лиману та два типа мiнеральної води: з джерела палеогенового 
горизонту для зовнiшнього застосування, а в кюветi курорту для внутрiшнього 
вжитку використовується мiнеральна вода Сарматського горизонту Куяльницького 
родовища. В Українi цей курорт, навiть бiльш цiлющий Мертвого моря в Iзраїлi. 
Куяльник в Одеськiй областi визнаний кращим за ефектом лiкування [3]. 

Висновки. Для пiвденних областей України властивий вищий рiвень розвитку 
санаторно-курортного господарства, що зумовлено кращими клiматичними 
умовами, бiльшою кiлькiстю закладiв оздоровлення та вiдпочинку. Решта областей 
країни вiдзначаються невисоким рiвнем розвитку.  

 
 
 
 



 

 31 

Список використаних джерел 
 

1. Бердянськ [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/ 
wiki/Бердянськ. 

2. Закон України вiд 5 грудня 2018 р. ғ 2637-VIII «Про оголошення природних 
територiй Куяльницького лиману Одеської областi курортом державного 
значення» // Офiцiйний вiсник України. – 2019. – ғ 21. – С. 7. – ст. 706. 

3. Клiнiчний санаторiй iменi Пирогова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
https://uk.wikipedia.org/wiki/Клiнiчний_санаторiй_iменi_Пирогова. 

4. Лиховид О. М. Скадовськ: мiсто, порт, курорт / О. М. Лиховид. – Скадовськ : 
Альянс, 2004. – 252 с. 

5. Миргородкурорт [Електронний ресурс], Режим доступу : https://uk.wikipedia. 
org/wiki/Миргородкурорт.  

6. Саки (мiсто) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia.org/ 
wiki/Саки_(мiсто).  

7. Слов’янський курорт [Електронний ресурс], Режим доступу : https://uk. 
wikipedia.org/wiki/Слов%27янський_курорт. 

8. Тимошенко Ю. А Визначення курортiв Скадовська та Залiзний Порт як 
туристських дестинацiй / Ю. А. Тимошенко [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://ekhsuir.kspu.edu/bitstream.pdf. 

9. Хмiльник [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://uk.wikipedia. 
org/wiki/Хмiльник. 
 
 
 
 
УДК 379.85(477)10 В. В. Неясов – студент 4 курсу 

спеціальності «Туризм»  
Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

 
 Роботу виконано на кафедрі 

інформаційної діяльності та туризму 
ЛІРоЛ Університету «Україна»  
Науковий керівник: О. А. Бундак – 
кандидат історичних наук, доцент 
кафедри права та фінансів  
ЛІРоЛ Університету «Україна» 

 
Розглянуто перспективи сільського відпочинку в Україні, який за рахунок збереження 

етнографічної самобутності повинен набути національного значення і приносити прибуток 
як індивідуальним господарствам, так і державі загалом. 

Ключові слова: село, зелений туризм, робоча сила, етнографічна спадщина. 
 
Neiasov V. Prospects for the Development of Green Tourism in Ukraine. The 

prospects of rural tourism in Ukraine are considered, which, at the expense of preservation of 
ethnographic identity, should acquire national significance and bring profit both to individual farms 
and to the state as a whole.  

Key words: village, green tourism, labor force, ethnographic heritage. 

 

                                                 
© Неясов В. В., 2019  



 

 32 

Українське село має надзвичайно багату історико-архітектурну спадщину, 
культуру, самобутній побут, даровані природою мальовничі ландшафти, а також 
лікувально-рекреаційні ресурси. Наші села багаті індивідуальним житловим фондом 
та добрими й працьовитими людьми. Водночас гострою проблемою багатьох сіл є 
зростаючий надлишок робочої сили. Враховуючи відсутність капіталовкладень на 
створення нових робочих місць у сільській місцевості України, на 
загальнодержавному рівні більше уваги варто приділяти тим галузям, які не 
потребують для свого розвитку великих коштів. До таких галузей належить 
сільський туризм, який давно практикується в Україні. Адже в селах з відповідною 
рекреаційною базою завжди було багато відпочиваючих. Найбільше це стосується 
сіл, що розміщені на берегах річок, морів та в гірській місцевості. В Україні існують 
усі передумови розвитку відпочинку в селі, який можна розглядати як специфічну 
форму підсобної господарської діяльності в сільському середовищі з використанням 
природного та культурного потенціалу регіону, або як форму малого підприємництва, 
що дає можливість певною мірою вирішити проблему зайнятості сільського 
населення, покращити його добробут, повніше використати природний та історико-
культурний потенціал сільської місцевості. Розвиток сільського відпочинку має 
реальну державну перспективу й сприяє покращенню соціально-економічної 
ситуації у сільській місцевості. Сільський туризм виступає важливим чинником 
стабільного динамічного збільшення надходжень до бюджету, активізації розвитку 
багатьох галузей економіки (транспорт, торгівля, зв'язок, будівництво, сільське 
господарство тощо) [1]. 

 Аналіз зеленого туризму в Україні показує, що туристські зони та маршрути 
тяжіють до найбільш цінних елементів екологічного каркасу України – чистих річок, 
лісових масивів, морського узбережжя, озер та водоймищ, а також до архітектурних 
комплексів малих міст та сіл. На сьогодні основними районами сільського зеленого 
туризму в Україні є Крим та Карпати. Особливо інтенсивно він розвивається в 
Карпатському регіоні – Івано-Франківській, Закарпатській і Львівській областях. 

Збільшується кількість «зелених» садиб у Чернівецькій та Волинській областях. 
Такі садиби з'являються в центральній частині України: Київській, Черкаській та 
Вінницькій областях. Про перші кроки у цьому напрямку можна говорити у 
Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Донецькій та інших областях. 

На сьогодні господарі 600 садиб із 18 областей України запрошують на 
відпочинок до своїх садиб зі сторінок сайту Спілки сільського зеленого туризму 
України (СЗТУ) [4], а найкращі – зі сторінок каталогу «Українське село запрошує».  

Тому сільський відпочинок в Україні за рахунок збереження етнографічної 
самобутності повинен набути національного значення. По-перше, він дає поштовх 
для відродження й розвитку традиційної культури: народної архітектури, мистецтва, 
промислів – усього, що складає місцевий колорит, і що, поряд із природно-
рекреаційними чинниками, є не менш привабливим для рекреантів. 

По-друге, через сільський відпочинок мешканці урбанізованих територій з 
масовою культурою мають можливість пізнати справжні українські традиції. 

По-третє, етнокультура села репрезентує Україну світові й приваблює також 
іноземних туристів. Тому як передумову успішного розвитку відпочинку в сільських 
етнографічних районах треба розглядати формування ідеології відродження й 
розвитку всього спектру традиційної культури, починаючи від форм господарських 
занять до надбань духовної сфери, що діятимуть як сприятливі чинники для 
індивідуального відпочинку в етнографічних районах України [3]. 

Сільське населення України здатне отримувати реальні доходи у сфері 
сільського туризму від таких видів діяльності, як: облаштування туристичних 
маршрутів; облаштування й експлуатація стоянок для туристів; робота гідом чи 
екскурсоводом; транспортне обслуговування туристів; єгерська діяльність 
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(полювання, аматорське та спортивне рибальство); прокат туристичного 
спорядження; послуги приймання туристів; кулінарні послуги; підготовка культурних 
програм; народні промисли; виробництво та реалізація туристам екологічно чистих 
продуктів харчування; реалізація туристам ягід та грибів. Окрім того, у створенні 
цікавої відпочинкової пропозиції власники агроосель мають усвідомлювати 
відповідальність, яку беруть на себе, організовуючи відпочинок.  

Держава, у свою чергу, у проекті Стратегії сталого розвитку туризму і курортів в 
Україні виділяє такі складові розвитку сільського туризму: 

– розробка стимулюючої та заохочувальної (не дозвільної) законодавчої бази, 
зокрема, спрощення дозвільних процедур, заохочення до самозайнятості сільського 
населення, преференції в оподаткуванні та створення стимулів для розвитку 
приватної ініціативи; 

– повне фінансування затверджених Урядом заходів щодо розвитку сільського 
туризму; 

– надання довгострокових пільгових кредитів на реконструкцію або нове 
будівництво в сільській місцевості осель для прийому туристів; 

– запровадження практики літнього оздоровлення школярів у приватних 
сільських оселях; 

– безкоштовне навчання сільських господарів основам ведення туристичної 
діяльності, виданню методичних посібників, навчальних фільмів; 

– збільшення видатків з місцевого та державного бюджетів на реставрацію 
історико-культурних пам’яток, що знаходяться у сільській місцевості; 

– надання державних грантів суб’єктам туристичної діяльності на розробку 
туристичних продуктів сільського туризму; 

– державна допомога неприбутковим громадським об`єднанням, які працюють 
у сфері сільського туризму; 

– запровадження податкових канікул та спеціальних преференцій для інвесторів, 
що створюють туристичну інфраструктуру в сільській місцевості тощо [2]. 

На сьогодні невідомо, чи стане цей вид відпочинку повноправним учасником 
національного туристичного ринку, чи можливе збільшення кількості відпочиваючих 
у сільських оселях до 15–20 % від загальної чисельності туристів, як, наприклад, у 
Франції. Існують як песимістичний, так й оптимістичний сценарії його подальшого 
розвитку в Україні. Від цього залежить, який стан сільського відпочинку матимемо у 
майбутньому: легальний – як повноправного суб'єкта туристичного ринку – чи 
«тіньовий». 

Отже, сьогодні важливим є питання просування в Україні самої ідеї сільського 
туризму загалом. Метою розробки цієї широкомасштабної програми повинно стати 
підвищення поінформованості населення і створення позитивного ставлення до 
цього виду відпочинку. Насамперед повинні бути задіяні такі види маркетингових 
комунікацій, як PR-статті, інтерв'ю, прес-конференції, семінари, брифінги, 
телепередачі, що викликають довіру та позитивну реакцію. Варто також 
активізувати значення місцевої влади у підтримці цілей сільського зеленого туризму 
та ефективне втілення у життя «пілотних» проектів сільського відпочинку, які 
здійснюють обласні Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму. Пошук 
підходів до вирішення цієї задачі пояснює підвищену увагу до сільського туризму, 
що за швидкого розвитку може оживити багато сільських регіонів України.  
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Постановка наукової проблеми. Санаторно-курортна діяльність є одним з 

пріоритетних напрямів розвитку туризму України й Волинської області зокрема. 
Послуги санаторно-курортних закладів в Україні становлять майже 40 % від 
загального обсягу діяльності галузі туризму [4]. Для розвитку санаторно-курортного 
господарства Волинська область має всі природно-ресурсні передумови. 
Обмежуючим чинником розвитку курортної справи регіону є слабка інфраструктура 
та недостатня кількість санаторно-курортних закладів [6]. 

Метою дослідження є аналіз розвитку санаторно-курортного господарства 
Волинської області. 

Результати дослідження. Волинська область за кількістю санаторно-
курортних та оздоровчих закладів займає сьоме місце в Україні. На території 
області розміщено шість санаторіїв, з них два – дитячі, один пансіонат відпочинку та 
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66 баз відпочинку та інших закладів (крім турбаз). Загалом 73 спеціалізованих 
засобів розміщення.  

Упродовж 2011–2017 рр. відбулося зменшення кількості спеціалізованих 
засобів розміщення (-11 од.) у Волинській області та місць у них. У 2017 р. у 
санаторно-курортних та оздоровчих закладах області перебувало 30 236 осіб, що 
більше на 1802 осіб, ніж у 2016 р. Середня місткість санаторно-курортних і 
оздоровчих закладів області становила у 2017 р. 53 місця для юридичних осіб та 
23 – для фізичних осіб-підприємців.  

У 2017 р. санаторно-курортні та оздоровчі заклади Волинської області 
отримали доходів від наданих послуг на суму 56 890 тис. грн, що майже в 1,5 рази 
більше, порівняно з 2016 р. Таке зростання зумовлено переважно зростанням 
вартості санаторно-курортних послуг. Область займає 14 місце серед регіонів 
України за обсягом доходів від наданих санаторно-курортних послуг.  

Протягом 2011–2017 рр. відбулося зменшення середньої тривалості 
перебування у санаторно-курортних та оздоровчих закладах Волинської області. У 
2017 р. вона становила 9 днів, тоді, як наприклад, у 2011 р. – 13 днів. Це зумовлено 
зростанням вартості санаторно-курортних послуг, зменшенням фінансових 
можливостей населення.  

Зростання загальних витрат на перебування у закладах санаторно-курортного 
типу зумовили збільшення фактичних витрати на один день перебування в 
санаторно-курортних закладах. У 2017 р. фактичні витрати на один день 
перебування у санаторно-курортних закладах Волинської області становили 
297,3 грн, що більше порівняно з 2016 р. на 57,6 грн [3]. За останні шість років 
витрати зросли майже вдвічі, що зумовлено зростанням цін, девальвацією гривні та 
іншими чинниками. 

У Волинській області та за її межами відомі санаторій матері й дитини 
«Пролісок» Ківерцівського району, санаторій «Лісова пісня» та пансіонат «Шацькі 
озера» у Шацькому районі. 

Взимку 2017 р. Волинська обласна рада ухвалила рішення про ліквідацію 
комунального санаторію «Турія». Попередньо майно оздоровниці передали на 
баланс Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою 
ім. Героїв Небесної Сотні. 

Санаторій «Лісова пісня» розміщений у с. Гаївка Шацького району на березі 
оз. Пісочне. Територія санаторію становить більше 17 га. Санаторій працює з 1971 р. 
та спеціалізується на лікуванні терапевтичних і неврологічних захворювань. У 
санаторії може одночасно оздоровлюватися 420 осіб. Номери економ-класу, 
підвищеної комфортності, люкси, будиночки – все для послуг відпочиваючих. 

У санаторії «Лісова пісня» лікують хвороби серцево-судинної системи, органів 
дихання, шлунково-кишкового тракту, суглобів та хребта, нервової системи, шкіри 
(псоріаз). Традиційне лікування з допомогою сучасної апаратури, терапії гармонійно 
поєднується з фітотерапією, мануальною терапією, гомеопатією, гірудотерапією, 
лікуванням торф’яними грязями, озокеритом, озонотерапією,  соляною шахтою. 
Чудовим доповненням до лікування  є сеанси психологічного розвантаження, музико- 
та аромотерапія, підводний та гідролазерний душі, тренажерний зал та лікувальна 
гімнастика, різноманітні масажі, тібетська сауна. Загалом у лікувально-діагностичному 
відділенні нараховується більше 40 процедур. На завершальній стадії – будівництво 
басейну, де передбачено плавальну доріжку з різними гідропроцедурами, 
лікувально-масажними гірками. У планах і видобування з місцевих надр корисної 
для людського організму мінеральної води. У санаторії «Лісова пісня» є сучасна 
необхідна діагностична та лікувальна апаратура. Для уточнення діагнозу та оцінки 
ефективності лікувального процесу проводяться  клінічні, біохімічні дослідження, 
працюють кабінети УЗД серця, щитовидної залози, внутрішніх органів, 
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функціональної діагностики. Ведуть консультативний прийом лікарі: терапевт, 
невролог, кардіолог, пульмонолог, психолог, мануальний терапевт, гомеопат [2]. 

На базі санаторію «Лісова пісня» успішно застосовуються методи 
пелоїдотерапії. Фахівці Одеського інституту курортології встановили, що торфові 
грязі урочища «Городище» Шацького району є біологічно активними й придатні до 
грязелікування. Грязі застосовують у вигляді місцевих аплікацій та у поєднанні з 
електрофорезом. Температура розчину аплікації з торф’яної грязі зазвичай не вище 
40–42 °С, тривалість процедури 15–20 хв [8].  

Санаторій матері й дитини «Пролісок» розміщений у с. Грем’яче Ківерцівського 
району на лівому березі р. Горинь й оточений сосновим лісом. Санаторій займає 
територію 8 га. Знаходячись на території регіонального ландшафтного парку, в 
екологічно чистій зоні, санаторій приймає на лікування та відпочинок дітей та 
дорослих. Санаторій має три спальні корпуси в яких 109 комфортабельних номерів 
та 13 сімейних котеджів, лікувальний та водолікувальні корпуси із сучасним 
обладнанням, басейн, термальний басейн із мінеральною водою [7]. Профіль 
санаторію – хвороби ендокринної системи, органів травлення, органів дихання, 
опорно-рухового апарату, нервової системи. У санаторії можна отримати 
повноцінний відпочинок на базі культурно-виховного центру з кіноконцертним залом, 
конференц-залом, еколого-просвітницьким центром, ігровими майданчиками й 
кімнатами для дітей, бібліотекою та читальним залом, спорткомплексом, магазином, 
кафе, тренажерним і більярдними залами, косметичним кабінетом, аптекою, 
пунктом прокату велосипедів та стоянкою. 

У 2015 р. у рамках реалізації першого етапу проекту «Розвиток співробітництва 
в галузі санаторно-курортного туризму на польсько-українському прикордонні», який 
втілюється за міжнародною Програмою прикордонного співробітництва «Польща– 
Білорусь–Україна», відбулось відкриття водолікувального корпусу [9]. 

Санаторій для дітей з батьками «Дачний» розміщений у мальовничій біля 
соснового лісу за 10 км від м. Луцьк та 4 км від м. Ківерці. Санаторій спеціалізується 
на захворюваннях нервової системи, на лікуванні хвороб пов’язаних з ДЦП. 
Санаторій розрахований на 100 ліжок, з яких 30 для дітей з батьками. У санаторії 
оздоровлюються діти, потерпілі внаслідок аварії на ЧАЕС. Під час перебування в 
санаторії з дітьми займаються лікар-невролог і лікар-педіатр, Монтессорі-терапевт, 
реабілітолог, логопед, психолог, іпотерапевт (спеціаліст з лікувальної їзди на поні), 
музичний керівник, масажист, ЛФК-інструктор, вихователі, медичні сестри. Основні 
напрями роботи санаторію: медико-соціальна реабілітація дітей з порушенням 
фізичного й психічного розвитку; психологічна й логопедична допомога дітям та 
сім’ям; корекція порушень моторики та опорно-рухового апарату [1]. 

Пансіонат «Шацькі озера» розміщений поблизу с. Світязь Шацького району на 
лівому березі оз. Світязь. Пансіонат заснований у 1968 р. як турбаза «Світязь». На 
сьогодні нараховує 486 ліжко-місць різної комфортності. Санаторій має хороший 
лікувально-діагностичний корпус із сучасною апаратурою й обладнанням. У 
пансіонаті лікують захворювання органів дихання. Методи оздоровлення: 
фітотерапія, спелеотерапія, електросвітлотеплолікування, бальнеологія, 
рефлексотерапія, інгаляція, масаж, сауна, лікувальна фізкультура. У пансіонаті є 
їдальня, кафе, бари, відео зал, сауна, кінотеатр, бібліотека, тенісно-більярдний зал, 
спортивні й танцювальні майданчики, пункт прокату туристського й спортивного 
спорядження, крамниці, автостоянка, пляж, ринок [5]. 

Практично всі санаторії є кліматотерапевтичними, меншою мірою вони є 
бальнеологічними й грязевими. У санаторії направляють хворих після виписки зі 
стаціонарних лікарень для доліковування або профілактики хвороб. Усі санаторії 
області – спеціалізовані. Медичний профіль (спеціалізація) санаторію залежить від 
природних лікувальних факторів і встановлених для курорту медичних показань [6].  
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Спеціалізація місцевих санаторіїв встановлюється залежно від місцевих умов, 
наявності лікувальних факторів та характеру і структури захворюваності в регіоні 
(радіаційного та туберкульозного профілю). Санаторії можуть бути однопрофільними 
(для хворих з однорідними захворюваннями) і багатопрофільними – з двома й більше 
спеціалізованими відділеннями [9]. Перелік захворювань, при яких показано те чи 
інше курортне лікування у санаторіях Волинської області: захворювання серцево-
судинної системи (Лісова пісня); хвороби органів травлення (Пролісок); хвороби 
нирок і сечовивідних шляхів (Пролісок); хвороби обміну речовин і ендокринних залоз 
(Пролісок); хвороби органів дихання (Згорани, Колки); хвороби суглобів, кісток і 
м’язів (Дачний); хвороби нервової системи (Дачний, Лісова пісня); хвороби 
радіаційного характеру (Лісова пісня) [6].  

Висновки. Санаторно-курортне господарство Волинської області має невисокий 
рівень розвитку. На території області функціонує лише шість санаторно-курортних 
закладів, решта закладів – відпочинкового типу (бази відпочинку).  

 
Список використаних джерел 

 
1. Волинське обласне дитяче територіальне медичне об’єднання [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://vodtmo.org.ua/?page_id=24. 
2. Волинський санаторій «Лісова Пісня» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://lp.volyn.ua/price. 
3. Колективні засоби розміщування в Україні у 2017 році : стат. зб. / відп. за 

вип. О. О. Кармазіна. – К. : Держ. служба стат. України, 2018. – 142 с. 
4. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг / О. О. Любіцева. – К. : Альтпрес, 

2002. – 436 с. 
5. Пансіонат «Шацькі озера» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https:// 

uk.wikipedia.org/wiki/Пансіонат_«Шацькі_озера». 
6. Пасічник М. П. Природні лікувально-оздоровчі рекреаційні ресурси в системі 

санаторно-курортної діяльності Волинської області / М. П. Пасічник // Молоді 
науковці – географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студ., 
асп. та молодих вчених. – K. : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. X. – С. 216–219. 

7. Санаторій матері й дитини «Пролісок» [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : https://www.prolisok.info. 

8. Холопов А. П. Грязелечение / А. П. Холопов, В. А. Шашель, Ю. М. Перов, 
В. П. Настенко. – Краснодар : Периодика Кубани, 2002. – 284 с.  

9. Черчик Л. Туристично-рекреаційний комплекс Волинської області: 
передумови формування : монографія / Л. Черчик, О. Міщенко, І. Єрко. – Луцьк : 
Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2014. – 128 с.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

 38 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ  
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
 
УДК 379.85 12 
 

А. А. Себта – студентка спеціальності 
«Туризм» Національного педагогічного 
університету імені М. П. Драгоманова 

 

 
ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ СМАРТ-МІСТО: 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
 

 
 

Роботу виконано на кафедрі географії  
НПУ імені М. П. Драгоманова  
Науковий керівник: А. А. Мозговий – доктор 
географічних наук, доцент кафедри  
географії НПУ імені М. П. Драгоманова  

 
Розглянуто концепцію розумного міста як фактор міського розвитку та нарощення 

туристичної привабливості міста. Висвітлено переваги, форми та напрями впливу системи 
старт-міста на розвиток туризму.  

Ключові слова: туризм, розумне місто, міський розвиток, смарт-дестинація.. 
 
Sebta A. Touristic Potential of the Smart-City Information System: International 

Experience. Considered the information system of smart city as a factor in the development of 
urban tourism. There are priorities, forms and streams of influence smart city system on the 
development of tourism in settlement.  

Key words: tourism, smart city, urban development, smart destination. 

 
Нині 4,2 млрд людей живуть в містах. Учені припускають, що до 2050 р. це 

число збільшиться до 7 млрд осіб Тому протягом останніх кількох років стали 
актуальними питання організації простору в мегаполісі, а також поліпшення якості 
життя. Це і стало головною причиною появи високотехнологічних розумних міст.  

Розумне місто (smart city) – це поселення, в якому використовуються сучасні 
технології для покращення якості життя мешканців. Основна мета проектів з 
розвитку смарт-міста – створити таке середовище для містян, в якому їм було б 
комфортно працювати і відпочивати. Реалізувати цю місію допомагають технології, 
які застосовують для вирішення проблем, пов'язаних з автомобільними заторами, 
очищенням води і повітря тощо. Населення таких міст не повинно страждати від 
забруднення середовища. Тому там налагоджена система раціонального 
використання ресурсів, перевага надається альтернативним джерелам енергії, 
всіляко усуваються проблеми утилізації сміття. 

Посилаючись на результати дослідження декількох аналітичних і технологічних 
фірм з різних країн (Juniper Research, EasyPark, PwC), які представили власні 
рейтинги смарт-міст, нами було укладено список п'яти таких мегаполісів: Сінґапур, 
Нью-Йорк, Лондон, Барселона, Копенгаґен. [1]. 

Розпочнемо з Сінґапура. Це місто займає перше місце майже у всіх рейтингах. 
Ключовою його особливістю є налагоджене транспортне сполучення як 
громадського, так і персонального транспорту. На вулицях встановлені смарт-
світлофори, здатні аналізувати інтенсивність транспортного потоку, завдяки чому 
скорочується кількість дорожніх заторів. 
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У Сінґапурі працює мережа автоматизованих парковок, які збирають дані про 
кількість залишених на них авто, а потім відправляють ці відомості в спеціальний 
мобільний додаток. Житель міста встановлює таку програму собі на смартфон і 
відстежує, на якій парковці є вільні місця.  

Крім цього, держава представила двомірну онлайн-карту Сінґапуру. Оскільки в 
місті є багато дорожніх датчиків, систем відеоспостереження, карта дозволяє людям 
відслідковувати рух транспорту. Представники міської адміністрації можуть вносити 
зміни в карту: наприклад, позначати райони, де поширюються інфекційні 
захворювання, змінювати автобусні маршрути, ґрунтуючись на місцях збору 
пасажирів та ін.  

Ще представлена 3D-модель Сінґапуру, яка дозволяє вивчати різні рішення. 
Так, наприклад, можна протестувати евакуацію населення під час якоїсь 
надзвичайної ситуації, щоб в подальшому оперативно реагувати при виникненні 
таких інцидентів. 

Другу позицію в нашому рейтингу займає Нью-Йорк. Це не дивно, адже місто 
входить до трійки розумних міст завдяки своїм системам безпеки. У Нью-Йорку 
всюди на вулицях встановлені відеокамери; впроваджена ціла мережа сенсорів, які 
фіксують звукові коливання. Наприклад, сенсори розпізнають постріли і миттєво 
відправляють сигнал у поліцію. У місті працює система BigBelly: на вулицях 
встановлені смарт-урни, обладнані датчиками, які сповіщають, коли пора вивозити 
сміття. 

У медичну сферу теж впровадили інноваційні технології: компанія IBM 
представила платформу Watson Health, яка збирає інформацію про стан здоров'я 
людини з різних пристроїв. Таким чином, на основі отриманих даних лікарі можуть 
поставити точний діагноз пацієнту.  

Для освітлення вулиць в Нью-Йорку теж застосовують смарт-технології. 
Спеціальна система збирає дані про завантаженість доріг, після чого визначає 
оптимальний режим роботи ліхтарів. 

Почесну третю сходинку рейтингу посідає Лондон. Як і будь-який мегаполіс, він 
страждає від автомобільних заторів і браку вільних паркувальних місць. Після 
транспортної реформи 2002 р. було вирішено встановити плату за в'їзд у місто; 
створити мережу автоматизованих перехоплюючих парковок і повністю змінити 
систему роботи громадського транспорту.  

Як і в Сінгапурі, у Лондоні з 2014 р. з'явилися розумні парковки. Крім цього, в 
місті працює система попередження пожеж SAS. А в метро встановлені сенсори, які 
контролюють температуру, вологість у тунелях. 

 У Лондоні хочуть реалізувати проект під назвою Foster + Partners SkyCycle. 
Планується побудувати мережу велодоріжок, які повинні проходити над шляхами 
залізничного транспорту. Це дозволить забезпечити безпеку самим велосипедистам 
і розвантажити дороги громадського користування. 

За Лондоном слідує Барселона. Столиця Каталонії також фігурує у першій 
п'ятірці розумних міст. Її виділяють через те, що тут є смарт-парковки, розумні 
зупинки громадського транспорту, сміттєві баки зі спеціальними датчиками для 
ефективного і своєчасного вивезення сміття.  

Також в аеропорту Барселони Ель Прат працює розумна система контролю 
перетину кордону. Це рішення прискорює процес проходження контролю завдяки 
зчитуванню даних з оцифрованих документів пасажирів, а також ідентифікації особи 
і відбитків пальців. 

У місті також діє система розумного освітлення, за рахунок якої, як 
стверджують аналітики, влада міста найближчим часом зможе економити щорічно 
понад $ 10 млрд на витрати за електрику.  
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У зв'язку з тим, що Барселона в літній період страждає від посухи, у місті 
працює автоматизована система поливу. Таким чином влада міста грамотно 
економить воду. Ще в каталонській столиці обладнані датчики, які моніторять рівень 
забруднення повітря, рівень шуму і контролюють трафік. А збирає ці дані 
платформа Sentilo, розроблена спеціально для Барселони. При цьому всі дані 
знаходяться у відкритому доступі: їх можуть використовувати як державні установи, 
так і приватні підприємства. 

Серед провідних смарт-міст світу необхідно згадати і Копенгаген. Цікаво, що в 
рейтингу шведської IT-компанії EasyPark на першому місці розташована саме 
столиця Данії, після якої слідує Сінґапур. У місті на високому рівні розвинена 
індустрія велосипедного транспорту. Так, у минулому році тут реалізували проект з 
обладнання велосипедів датчиками, які будуть повідомляти про завантаженість 
доріг, а також контролювати те, наскільки забруднений повітря. 

Влада міста активно підтримує компанії, які представляють різноманітні 
розумні рішення. Так, у 2017 р. місцева влада в партнерстві з компанією Hitachi 
розробили базу обміну даними. Будь-який житель міста може опублікувати в цій базі 
наявні відомості. Таким чином влада Копенгагена налагодила партнерство різних 
інститутів: населення, міської адміністрації, правоохоронних органів, медичних 
установ тощо. Крім того, в Копенгагені добре розвинена система безготівкових 
платежів [2]. 

Щодо туризму, то на сьогодні серед найпоширеніших способів використання 
технологій Інтернет-речей та безконтактних комунікацій в рамках «Smart City» у 
туризмі можна виділити: мобільні додатки та платежі, електронні квитки, геолокація, 
онлайн-доступ до інформаційних видань, використання мобільних пристроїв як 
ключів для відкриття дверей в засобах розміщення, ваучерів чи дисконтних карток. 
Активно проводяться роботи із використання біометричних даних та елементів 
штучного інтелекту [3]. 

Впроваджені в містах-центрах міжнародного туризму офіційні аудіогіди, 
електронний гід (iBarcelona-Smartour); туристичні автобуси з Wi-Fi; мобільні додатки 
«доповненої реальності», що пов'язані з організацією колективних транспортних 
турів та екскурсійних маршрутів; відеокартопроектування 3D-моделей історичних 
будівель; використання смарт-технологій та QR-кодів у музеях тощо [4]. 

Таким чином, до основних «туристичних» пріоритетів концепції «смарт-міста» 
можна віднести: кластеризацію туристичної громадськості міста; запровадження 
хмарних технологій та Інтернет-речей (The Internet of Things) в різних сферах 
(екологічній, транспортній, туристичній, адмініструванні, медичній, соціальній тощо), 
а також розширення місць використання Wi-Fi (у т. ч. громадських місцях та 
транспорті); створення туристичного мобільного додатку міста; використання          
QR-кодів на всіх туристичних об’єктах (у т. ч. музеях, парках, поруч з пам’ятниками 
тощо), які дозволяли б отримувати текстову, графічну, 3D-моделі, аудіо (аудіогіди) 
інформацію на багатьох мовах.  

Важливим елементом концепції старт-міста є впровадження єдиного 
туристичного квитка (City Tourism Card) на всі види транспорту, а також і 
впровадження Інтернет-картки туриста (наприклад, із використанням технології NFC 
на мобільних пристроях). Це, у свою чергу, вимагатиме переобладнання всіх 
зупинок наземного громадського транспорту смарт-елементами англійською мовою 
про маршрут певного виду транспорту, карту маршруту, можливостей пересадок та 
час прибуття на зупинках громадського транспорту, використання електронних 
антивандальних сенсорних карт (із технологією Google maps), де споживач 
транспортної послуги може вибрати мову та спроектувати маршрут (переглянувши 
схеми транспорту), при цьому в режимі онлайн бачити пересування громадського 
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транспорту по транспортним магістралям міста. Усі елементи смарт-дестинації 
повинні слугувати туристам та місцевому населенню [5]. 

Отже, нині все більше держав світу намагаються адаптувати наявну 
інфраструктуру міст до потреб сучасної людини. Реалізація концепції смарт-міста та 
смарт-дестинації потребує врахування низки факторів, що створять передумови 
успішності її впровадження. Перетворення міст на справжні smart-city не лише 
полегшує життя місцевих мешканців, але й робить місто більш привабливим для 
туристів. Однак реалізація таких smart-проектів вимагає залучення значних 
інвестицій.  
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Етнічний туризм є актуальним видом туризму, що підтверджується зростанням 

його популярності в Україні та світі і пояснюється потребою людей в етнічній 
ідентифікації в умовах процесів глобалізації. Розвиток етнічного туризму в Україні 
дозволить залучити до рекреаційно-туристичної сфері нові території, в тому числі і 
депресивні, що стане фактором поліпшення їх соціально-економічного стану 
внаслідок створення нових робочих місць, збільшення доходів місцевих бюджетів, 
підвищення якості життя населення. Одним з перспективних напрямів етнічного 
туризму, для розвитку якого в Україні існують численні суспільно-географічні 
передумови, є болгарський етнічний туризм. 

Заселення сучасної території України болгарськими переселенцями пов'язано 
з російсько-турецькими війнами. Після потрапляння Болгарії під турецьке рабство 
починається міграція болгар в сусідні країни, масові переселення – з початку першої 
половини ХІХ ст. Понад 150 тисяч болгар, рятуючись від турецького гніту, тікають в 
Південну Україну й Молдавію. До середини 60-х років ХІХ ст. болгари утворюють три 
райони компактного розселення – Російська Бессарабія, Румунська Бессарабія і 
Приазов'я, а також розкидані болгарські колонії в Криму і Херсонській губернії 
(поблизу міст Одеси, Миколаєва). Після 1878 року, коли румунська частина 
Бессарабії повернулася у володіння Росії, болгарське населення увійшло до складу 
3-х повітів: Акерман, Бендери, Ізмаїл [1].  

Отже, ареали розселення болгар були сформовані ще в період колонізації. Все 
болгарське населення України розмістилося в основному в сільській місцевості 
Півдня України (Одеська, Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська області, АР 
Крим). У першій половині ХІХ ст. поза цим ареалу були засновані населені пункти: в 
Одеській області села Зоря і Кулевча Саратського району, Великий Буялик і 
Катаржина – Іванівського району, Кубанка і Малий Буялик – Лиманського району; 
с. Ольшанка – Кіровоградської області; с. Терновка – Миколаївській області [2]. 

Чисельність наявного болгарського населення на території України за 
матеріалами останнього перепису населення 2001 р. становила 204 574 людини, 
0,5 % від загальної чисельності населення України. За останніми даними, 
болгарське населення нашої країни складає близько 190 тис. осіб, що становить 
0,4 % від усього населення. 

За переважними функціями сільські поселення болгар – це сільськогосподарські 
та агроіндустріальні населені пункти. У господарському відношенні болгарським 
поселенням здавна було притаманне скотарство з переважанням вівчарства та 
розведенням великої рогатої худоби, а також заняття на особистих, підсобних 
господарствах. Були досягнуті болгарами успіхи і в розвитку виноградарства. 

Болгарській діаспорі вдалося зберегти пам'ятки, традиції, звичаї, обряди, 
особливості мовних груп, кухню і фольклор вдалині від прабатьківщини. На 
сучасному етапі в силу впливу міського середовища та технологій, багато об'єктів 
матеріальної культури болгар втрачають своє значення і місце в середовищі 
існування даної національної групи. Але це зовсім не означає, що втрачається весь 
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етнічний болгарський ландшафт. Незважаючи на те, що сьогодні втрачаються деякі 
об'єкти духовної культури, залишається найважливіший об'єкт, який зберігає весь 
етнічний ландшафт навіть на підсвідомому рівні – ментальність, самосвідомість. І це 
є одним із спонукальних чинників для розвитку даного виду туризму на території 
України, інтересу до цієї національної групи. 

Оскільки найчастіше болгари були першим осілими жителями на території 
своїх населених пунктів, їм належить заслуга освоєння місцевих ландшафтів, які 
перетворилися в етнічні, у даному випадку ландшафти Бессарабських і 
Приазовських болгар. Вони відносяться до комплексних об'єктів етнічного туризму. 

Болгари, як правило, жили відокремлено від інших національностей, тому 
зберегли мову, традиції і побут. І першою етнографічною ознакою є їхні будинки. 
Стіни будували із черепашнику, або глини, або очерету, обмазаного глиною. 
Господарські будівлі були об'єднані з житловими – їх будували під одним дахом в 
одному ряду або під Г-подібною формою. Будинок будувався перпендикулярно 
вулиці, на 1–2 м всередину від неї і вузькою стороною до неї. Після будинку 
розташовувалися літня кухня або старий будинок, далі йшли приміщення для 
тварин і ряд будівель завершувався будівлею для зберігання кормових продуктів [3].  

Традиційний уклад болгарського двору складається з 2-х частин: двір (план) і 
город (арман). Арман – місце для вирощування зерна і знаходиться в задній частині. 
Двір розташовується поблизу до вулиці. Слід відзначити, що під час радянської 
влади дворовий комплекс зазнає кардинальних змін: на місці городу з'являються 
виноградники і сад, зникають споруди для зберігання зерна, а також приміщення 
для деяких видів тварин. Останнім час спостерігається тенденція до відновлення 
багатьох традиційних елементів двору. 

Визначними пам’ятками духовної культури болгар є побудовані ними культові 
споруди. Найвідомішими з них є Спасо-Преображенський собор (1833 р.) і церква 
Святителя Митрофана (1840 р.) в м. Болград та Свято-Троїцька церква (1871 р.) у 
селі Зоря Саратського району, Свято-Миколаївський храм (кінець ХІХ ст.) у селі 
Кулевча Саратського району Одеської області.   

Цікавими об’єктами болгарського етнічного туризму є могила Хана Кубрата в 
селі Мала Перещепина Полтавської області та могила хана Аспаруха, знайдена на 
березі річки Дніпро біля села Вознесенка, яка в даний час є районом міста 
Запоріжжя. Хан Кубрат є засновником Великої Булгарії, від якої утворилася нинішня 
Болгарія. Він був похований, як прийнято серед знаті, разом зі своїми скарбами, 
легендарно відомим Перещепинським кладом. 18 серпня 2001 р. в селі Мала 
Перещепина відбулося офіційне відкриття пам'ятного знака на могилі володаря 
Кубрата, під час проведення Собору Болгар України. Десь в 100 метрах від могили 
було встановлено хрест і покладені оригінальні камені з п'яти болгарських столиць – 
Плиски, Охрида, Царевграда, Тирнове і Великого Преслава. Син Кубрата Аспарух в 
далекому 681 р. став першим ханом недавно заснованої Болгарії. Його бойові 
подвиги були настільки великі, що навіть великий Константинополь платив йому 
данину. Приблизно в 701 р. хан Аспарух загинув у бою проти хазар. На місці його 
поховання знайдено великий скарб і срібний орел хана Аспаруха. На одному з крил 
орла стоїть династичний знак ханського роду Дуло, а на грудях орла монограмою 
написано ім'я Еспор (одне з імен Аспаруха). Напис зроблений болгарськими рунами, 
мовою древніх болгар, якою прийнято писати і читати справа наліво, за однією з 
версій. 

Важливими об’єктами болгарської культурної спадщини і відповідно етнічного 
туризму є також етнографічні музеї. У с. Зоря (до 1949 – Камчик) є Музей 
болгарської народної культури «Камчикська Кишта». Тут зібрано болгарський одяг, 
килими, рушники із зразками народної вишивки, посуд, предмети побуту, можна 
спробувати смачні болгарські вина, страви народної кухні. У селі Калчева 



 

 44 

Болградського району Одеської області діє Будинок-музей болгарського побуту. 
Експозиція розмістилася в старовинному 150-річному сільському будинку, який 
надала для музею одна з місцевих мешканок. Експонати етнографічного зібрання 
дозволяють познайомитися з болгарською культурою, з цікавою історією, 
традиціями цього болгарського села. У музейних кімнатах – предмети старовини, 
побуту, старовинний ткацький верстат, національний болгарський одяг. У селі 
Кулевча Саратського району Одеської області існує музей-садиба «Болгарський 
двір». У с. Вільшанка Кіровоградської області функціонує районний українсько-
болгарський історичний музей ім. Гуржоса, частина матеріалів якого присвячена 
переселенню у цю місцевість понад 100 сімей придунайських болгар, які брали 
участь у російсько-турецькій війні 1768–74 рр. Центр болгарської культури існує і в 
Одесі.  

До початку ХХ ст. багато болгарських сімей підтримували тісні зв'язки з 
Болгарією і родичами, що там залишились. Але після створення Радянського союзу 
всі осередки, що зв'язували мігрантів з їх історичною батьківщиною, були відрізані. 
Розпочата в 1985 р. перебудова і відкриття кордонів, а після цього і розпад СРСР в 
1991 р. поклали початок нових відносин між діаспорами і державами, а це призвело 
до створення нових транснаціональних міграцій, насамперед студентських, 
трудових і туристичних. За даними статистики Болгарії, на територію України 
щороку приїжджає в середньому 6 тис. осіб. 

Так як болгарська діаспора поділена на декілька ареалів розселення, то і 
міграційна ситуація в них різна. Болгарські поселення АР Крим, Запорізької, 
Кіровоградської та Миколаївської областей в силу своїх історичних обставин і 
географічної віддаленості від кордону на сьогоднішній час мають низьку туристичну 
активність. Найбільш перспективним є Одеський регіон з компактним проживанням 
болгар на південному заході області. Тут іноземні туристи з Болгарії відвідують 
родичів, історичну батьківщину і знайомляться з традиціями, які не збереглися на 
території Болгарії до сьогодні (так званий «ностальгічний туризм»). Найбільш 
відвідуваними є населені пункти Болградського, Арцизького, Саратського та 
Ізмаїльського районів. У межах Саратського району найбільшою популярністю 
користуються два населених пункти – Кулевча і Зоря. 

Найважливіше завдання розвитку болгарського етнічного туризму в найближчі 
десятиліття – збільшення потоку туристів в райони проживання болгарського 
населення, створення та розвиток належної інфраструктури, підвищення інтересу 
до традиційної культури болгарського народу в іноземних та українських туристів. 
Серйозною перешкодою при здійсненні зазначеної ідеї на практиці може стати те, 
що населені пункти з болгарським населенням не володіють необхідним штатом 
наукових співробітників, відповідною інформаційної базою, не мають сприятливої 
транспортної доступності. 

Для розвитку болгарського етнічного туризму на території України необхідні 
розробки туристичних маршрутів, а також визначення основних напрямів розвитку 
такого виду туризму. Розвиток етнічного туризму має стати пріоритетним для 
економіки нашої країни, проте розвиток туризму не може і не повинен обмежуватися 
вузькими рамками. Етнічний туризм є одним з головних засобів пізнання власної 
країни, формування гордості за її культурні надбання. Головними напрямами 
розвитку етнічного болгарського туризму можуть стати: вивчення та застосування 
міжнародного досвіду розвитку цього виду туризму; створення кільцевих, лінійних та 
інших маршрутів на основі болгарських етнографічних пам’яток та етнокультурних 
об’єктів; створення та розвиток у болгарських поселеннях туристичної 
інфраструктури високого рівня.   
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАЙВАЖЛИВІШИХ АТРАКЦІЙ  

СПАДЩИННОГО ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
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Розглядаються дані, пов’язані з історичною та культурною спадщиною Закарпатської 

області. Досліджується чисельність та вікова структура туристів, а також сезонність попиту. 
Отримані результати аналізуються з туристичної точки зору. 

Ключові слова: Закарпаття, спадщинний туризм, туристична атракція, культура, 
етнографія. 

 
Fodor D. D., Bergkhauer O. O., Tovt A. A., Olah N. K. Research of the Most Important 

Attractions of Heritage Tourism in Transcarpathia. The present paper deals with the 
information concerning the historic and cultural heritage of the Transcarpathian region. Numbers 
and age structure of the visiting tourists are analyzed as well as the seasonality of touristic 
demand. The results obtained are analyzed from the touristic point of view. 

Key words: Transcarpathia, heritage tourism, touristic attraction, culture, ethnography. 

 

У туризмі атракцією являється все те, «що мотивує туриста відвідати дану 
місцевість, залишитися там тривалий час і скористатися потрібними йому 
послугами» [2, с. 80]. Атракція, привабливість, пам’ятка – всі вони відіграють 
центральну роль у туризмі, на них будується вся інфра- та супраструктура галузі, 
разом з тим вони являються найважливішим елементом туристичної пропозиції. 
Дослідження подібних привабливостей являється проблематичним з двох важливих 
точок зору. По-перше, вони створюють занадто широку категорію, тому що бути 
привабливим можуть як конкретні так і абстрактні предмети. По-друге, в Україні 
відвідуваність (та пов’язана з ним статистична інформація) даних об’єктів у 
більшості випадків не реєструється. Виходячи з вищезазначеного, при дослідженні 
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туристичних пам’яток Закарпаття ми звернули увагу на атракції та привабливості, 
які являються унікальними з туристичної точки зору (вони систематично присутні в 
програмах турфірм, які організовують поїздки до Закарпаття) та про які доступні, 
потрібні для дослідження, статистичні дані. За цим принципом були відібрані 
18 об’єктів культурного та спадщинного туризму (табл. 1). 
 

Таблиця 1 
Досліджувані атракції та їх найважливіші параметри 

 

№ 
Найменування 
привабливості 

Тип привабливості 
Населений 

пункт 

Кількість 
відвідувачів 

у 2017-му 
році (осіб) 

1.  
Мукачівський замок 
«Паланок» 

пам’ятка історії / 
музей 

м. Мукачеве 284 000 

2.  Ужгородський замок 
пам’ятка історії / 

музей 
м. Ужгород 160111 

3.  
Музей народної 
архітектури та побуту 

музей м. Ужгород 93632 

4.  
Чинадіївський замок  
Сент-Міклош 

палац смт Чинадієво 15000 

5.  Бункер Лінії Арпада пам’ятка історії 
с. Верхня 

Грабівниця 
6000 

6.  Палац Шенборнів палац с. Карпати 6000 

7.  
Реформатський храм  
м. Тячів 

сакральна туристична 
пам’ятка 

м. Тячів 5500 

8.  Монумент Турул пам’ятка історії смт Вилок 2500 

9.  
Реформатський храм  
смт Вишково 

сакральна туристична 
пам’ятка 

смт Вишково 2000 

10.  Музей Берегівщини музей м. Берегово 1750 (2013) 

11.  

Затисянський 
краєзнавчий музей та 
Картинна галерея  
с. Пийтерфолво 

пам’ятка народної 
архітектури, 

краєзнавчий будинок/ 
музей 

с. Пийтерфолво 1352 

12.  Музей ткацтва музей с. Великі Береги 1000 

13.  
Будинок краєзнавства у 
с. Великі Береги 

пам’ятка народної 
архітектури, 

краєзнавчий будинок 
с. Великі Береги 1000 

14.  
Будинок краєзнавства в 
смт Вишково 

пам’ятка народної 
архітектури, 

краєзнавчий будинок 
смт Вишково 700 

15.  
Реформатський храм  
м. Хуст 

сакральна туристична 
пам’ятка 

м. Хуст 600 (2013) 

16.  
Музей текстилю імені 
Каталіни Полоні 

музей м. Берегово 300 

17.  
Свалявський 
меморіальний парк 

 м. Свалява - 

18.  
Реформатський храм  
с. Четфалва 

сакральна туристична 
пам’ятка 

с. Четфалва - 

Ред.: Фодор Д., Товт А., 2018 

 
Відносно експлуатуючих їх організацій ми отримали різноманітну картину: 

6 атракцій керуються державною установою (районним/обласним департаментом 
культури, районною/обласною радою тощо), 4 утримуються за рахунок церковних 
коштів, по 3 працюють під егідою громадських організацій та приватних підприємств. 
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Нарешті, 2 привабливості утримуються вищим навчальним закладом, Закарпатським 
угорським інститутом ім. Ференца Ракоці ІІ. 

У випадку 14 атракцій існує можливість відвідування за попередньою 
реєстрацією. Половина всіх привабливостей надає послугу екскурсійного супроводу, 
середня ціна якого становить 150 грн для однієї групи. У цьому сенсі найдорожчим 
являється екскурсійний супровід у Закарпатському краєзнавчому музеї ім. Теодора 
Легоцького, розміщеному в Ужгородському замку, вартість якого складає 200 грн. 
Вхідні квитки для дорослих в середньому коштують 35 грн, їх ціна коливається між 
20 та 60 грн. Вартість пільгових квитків для студентів та дітей в середньому 
становить 25 та 15 грн відповідно. Найвищі ціни вхідних квитків, як для дорослих 
(60 грн) так і для пільгових категорій, спостерігаються у бункері Лінії Арпада в 
с. Верхня Грабівниця. У випадку 5 атракцій відсутні ціни для входу (всі відносяться 
до храмів), але є можливість залишити пожертвування у церковній скарбничці. Для 
двох атракцій вхід є абсолютно безплатним. 

У 2017-му р. досліджувані об’єкти були в цілому відвідані 580 тис. особами. 
Порівнюючи дані з результатами подібного дослідження, проведеного в 2014-му р., 
можемо стверджувати, що за чотири роки відвідуваність зросла на 200 тис. осіб [1]. 
Серед об’єктів дослідження найбільш популярними являються Мукачівський замок 
«Паланок» (284 тис.), Ужгородський замок (160 тис.) і Закарпатський музей народної 
архітектури та побуту (94 тис.). Вони на кілька величин переважають показники усіх 
інших привабливостей. Поступове збільшення зацікавленості туристів 
підтверджується відповідями щодо тенденцій попиту за останні роки: на п’ятибальній 
шкалі керівники закладів оцінили приріст відвідувачів на 3,7 балів у середньому. 

За віковою структурою відвідувачів досліджуваних атракцій великих різниць не 
виявлено: групи активного віку склали 36 %, групи молоді (юніори) – 33 %, групи 
похилого віку (сеніори) – 31 %. Глибше дослідження даних показало, що 76 % 
відвідувачів приїжджають до даної атракції у груповій формі, 13 % – індивідуально, а 
11 % – з сім’єю. Найбільшу частку групових туристів становили організовані 
туристичні групи (47 %), також відносно високою являється частка шкільних груп 
(35 %), тоді як частка сеніорських (13 %) та церковних груп (5 %) є значно нижчою 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Розподіл туристів групової форми за характером туристичної групи 
Ред.: Товт А., 2018 

 
59 % відвідувачів досліджуваних об’єктів склали іноземні туристи, а 41 % – 

внутрішні. Найбільша частка закордонних туристів приїхала з Угорщини (53 %). 
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Частка туристів з інших країн являється значно нижчою (6 %), вони в основному 
прибули з сусідніх держав (Румунії, Словаччини). Дані чітко показують, що 
досліджувані туристичні атракції пов’язані в першу чергу з угорською культурою, а 
рівень їх відомості являється відносно низькою. Мешканці Закарпаття є менш 
активними, вони становлять всього 16 % усіх відвідувачів. Більша частина 
внутрішніх туристів (25 %) приїхала з інших областей України. З цього погляду 
найактивнішими були жителі м. Київ та Львівської області. 
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Україна та Вірменія географічно є віддаленими країнами, але їх пов’язує не 
тільки спільне існування у «Радянській імперії», але й тісні економічні та культурні 
зв’язки протягом більше, ніж тисячі років. Вірмени відомі ще з раннього 
середньовіччя, як організатори транзитної торгівлі та активні учасники відповідних 
торгівельних шляхів в Україні (таких, як Галицько-Подільський шлях Дністром, 
Соляний чумацький шлях вздовж Дніпра тощо), фундатори вірменських 
торгівельних осередків (Львів, Кам’янець-Подільський, Білгород-Дністровський) на 
цих шляхах. Від тих часів в Україні залишилось багато різноманітних пам’яток 
вірменського походження, які можуть скласти потужну ресурсну базу для розвитку 
туризму. Такий туризм може бути орієнтований не тільки на туристів з Вірменії та 
вірменської діаспори за її межами (де проживає 2/3 вірменів), але й на інших 
туристів – як українських, так і іноземних. При цьому вірменські історичні  релігійні 
(християнські) та історико-архітектурні пам’ятки відрізняються своїм незвичним 
східним колоритом, який особливо цікавить туристів. Така ситуація вже нині 
спостерігається у Львові, Кам’янці-Подільському, де туристичні об’єкти, які мають 
вірменські корені, є інтегральними складниками екскурсійних маршрутів у цих 
містах. З іншого боку, туристичний обмін між Україною та Вірменією нині є 
мінімальним, що пояснюється складними політичними та соціально-економічними 
ситуаціями, у яких знаходяться наші країни. Так, останніми роками в’їзного туризму 
з Вірменії до України не зафіксовано взагалі (зате є трудові мігранти), а з України до 
Вірменії щорічний туристопотік не перевищує 100 осіб, хоча пропозиції українських 
турфірм щодо турів до Вірменії в Інтернеті присутні. Зате в Україні існує значна 
вірменська діаспора, зокрема у Києві, Харкові, Одесі та інших містах (офіційно біля 
100 тис., неофіційно біля 500 тис. осіб), що є досить активною й організованою у 
Спілку вірмен України. Для українських вірмен вірменські пам’ятки, що розташовані 
на території України та пов’язані з історичними українсько-вірменськими зв’язками 
та вірменською історією, безперечно являють собою особливу цікавість, отже, на 
них (вірменське населення України) теж слід орієнтувати інформаційно-рекламне 
просування туристичної продукції, пов’язаної з вірменською історико-культурною 
спадщиною в Україні. Аналіз останніх досліджень та публікацій з теми статті, 
показав, що їх небагато. Зокрема, можна відзначити праці таких дослідників, як 
І. Гаюк [1], Я. Дашкевич [2], М. Орлова, С. Рєдіна, С. Ярьоменко [3], Л. Аветисян [4]. 
При цьому конкретно туризму присвячена лише одна стаття – М. Орлової, 
С. Рєдіної, С. Ярьоменко [3], а також праці автора [8; 9]. У той же час вірменським 
пам’яткам в Україні та Польщі приділено досить багато уваги в Інтернеті 
[5; 6; 7; 10; 11].  

Взагалі в Україні вірмени залишили великий історико-архітектурний спадок, 
який є значним туристичним ресурсом для розвитку як іноземного, так і 
внутрішнього туризму. Старовинна  культурна нація, яка з давніх-давен роз’їхалася 
із рідних земель і заснувала свої осередки по всьому світу, мала значні міські 
громади у полісах Галичини, Поділля, Причорномор’я та Криму. Головним храмом 
українських вірмен був кафедральний Успенський собор у Львові, а от найгарнішим 
вірменським храмом в Україні вважається церква у Ялті. Отже, вірменський спадок в 
Україні найбільш концентровано виражений у Львові, Кам’янці-Подільському, Івано-
Франківську, Білгороді-Дністровському Одеської області, Голованівську 
Кіровоградської області та Ялті (АР Крим, нині окупована Росією). Крім 
вищезазначених вірменських пам’яток в Україні у статті [3] згадується ще біля 40 
об’єктів, що у той або інший спосіб пов’язані з вірменським спадком та об’єднані у 
два ареали – правобережно-західний та північно-причорноморський. Ураховуючи 
сучасні реалії, зокрема, російську окупацію Криму, де знаходиться більшість 
вірменських пам’яток північно-причорноморського ареалу, та порівняно слабкий 
зв'язок  деяких об’єктів на сході України з вірменською історією (це переважно 
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вулиці та провулки у містах, що носять назву «Вірменські»), на нашу думку, не має 
сенсу виділяти вищеназвані ареали (на підставі механічного підрахунку усіх об’єктів  
з назвою «вірменський»). Натомість, на підставі маркетингового підходу у туризмі, 
пропонуємо виділити основні осередки вірменської історії та культури в Україні (а 
це, власне, Львів, Кам’янець-Подільський, Івано-Франківськ, Білгород-Дністровський 
та Голованівськ), які виступають ресурсною базою відповідного туризму, та головні 
генератори потоків туристів вірменського походження в Україні, а це міста – центри 
областей з найбільшою вірменською громадою – Київ, Харків, Дніпро, Одеса, 
Запоріжжя, Миколаїв [4]. Відповідно слід концентрувати маркетингово-рекламну 
компанію з приваблення туристів вірменського походження з Вірменії та України, а 
також з інших країн зі значною вірменською діаспорою, на найбільших осередках 
вірменської історії, культури, архітектури в Україні (за [3] «вірменських колоніях»), а 
саме – Львові й Кам’янці-Подільському, де «вірменська тематика» екскурсій 
органічно поєднується з загально-туристичним оглядом історичного спадку цих міст, 
а також відвіданням музеїв, картинних галерей, гастрономічних закладів 
(ресторанів, кав’ярень, у т.ч. вірменської кухні).  

Щодо Польщі, то історія та географія вірменської діаспори в наших країнах 
дуже сильно поєднані, оскільки за часів першої Речі Посполитої (XIV–XVIII ст.) її 
східними частинами були нинішня Правобережна Україна, Галичина, Поділля, 
Волинь, Прикарпаття. Саме ці українські землі і стали місцем, де вірменські мігранти 
в силу історичних причин і знайшли свою нову вітчизну. Включення вірменських 
пам’яток Польщі до спільних україно-польських туристичних маршрутів може значно 
підвищити атрактивність відповідних етнічних турів для громадян Вірменії та 
громадян України вірменського походження. Якщо вірменські пам’ятки в Україні 
знайшли відображення в українській туристичній науковій літературі (про що було 
вище), то про вірменські пам’ятки у Польщі наукових праць в Україні практично 
немає. Можна навести лише статтю Самвела Азізяна «Вірмено-католики Галичини у 
сучасній Україні та Польщі» (ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України). Отже, є на часі 
дослідити вірменську історико-культурну спадщину в Польщі, як туристичний ресурс 
та розгляд Польщі як дестинації етнічного вірменського туризму в контексті 
створення та пропозицій у Республіці Вірменія та в Україні спільного українсько-
польського турпродукту з боку українських турфірм. 

Вірмени (корінні мешканці Вірменії) є однією з дев’яти державно визнаних 
національних меншин у Республіці Польща. Одночасно вони, як і вірмени України, 
становлять частину світової вірменської діаспори. Чисельність вірмен у Польщі нині 
оцінюється в 40–80 тис. осіб, з них 8 тис. становить тзв. «стара еміграція», тобто 
нащадки вірмен, які  прибули до Польщі в ХІ–XVII ст., а решта – відноситься до тзв. 
«нової еміграції», яка відбулася після ІІ Світової війни, особливо по розпаду СРСР 
[10]. Історія появи вірмен на території України сягає ХІ ст. У Польській державі 
вірмени опинились у XIV ст. після приєднання королем Казимиром Великим 
Галицької Русі з м. Львовом, де вже існувала значна вірменська колонія. 1356 р. 
король Казимир своїм указом затвердив права львівських вірмен на свою релігію, 
самоуправління та суд, а 1367 р. дозволив вірменському єпископу Грегорові 
виконувати його обов’язки та збудувати кафедральний собор у Львові. Ці королівські 
привілеї створили підстави правового та політичного перебування вірмен у Польщі.   

Вірмени внесли до польської культури багато нового у різних сферах. 
Представниками вірменської меншини у Польщі були численні видатні державні 
діячі, вчені, митці та військові. Зокрема, польські вірмени брали участь у битвах на 
полях Грюнвальду, Варни, Хотина, Кам’янця-Подільського, Львова, Язловця та 
Відня. Під час останньої битви у XVII ст. перемога короля Яна ІІІ Собєського над 
турецьким військом була забезпечена за участі як українських козаків, так і п’яти 
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тисяч вірменів. Також під час двох світових війн у ХХ ст. вірмени воювали, у т.ч. на 
польському боці.  

Вірмени, що проживали від XIV ст. у східних (українських) містах Речі 
Посполитої, зокрема у Львові, Кам’янці-Подільському, Станіславові (Івано-
Франківську), Коломиї, Кутах тощо долучилися  до Брестської унії. За оцінками біля 
1660 р. Католицький костел вірменського обряду у Польщі нараховував 3500 
віруючих, 20 священиків та 15 церков. Прихильники унії вірменської церкви з Римо-
католицьким костелом у Польщі вже тоді були міцно полонізовані [11]. Проявом 
мовної асиміляції вірменів у Польщі була зміна їхніх прізвищ на польський манер за 
допомогою додавання закінчення wycz українського походження (польським 
відповідником є wicz). Таке закінчення додавалося до вірменських прізвищ, 
наприклад, Манукян – Манукевич, Мінасян – Мінасович, Вартанян – Вартанович, 
Тонікян – Тонікевич, Саркісян – Саркісевич, Погосян – Погосевич, а також 
Криштофович, Стефанович, Антоневич, Давидович, Абрамович.  

Серед польських вірмен були як письменники, так і вчені. Так у першій 
половині XVII ст. був відомий Симеон з Замостя (рік народження 1584), який у 
вірменській літературі дістав назву Симеон Лехаці («лехаці» вірм. – поляк). На межі 
XVII–XVIII ст. діяв С. Рошка, автор «Хроніки» та «Вірменсько-латинського 
словника». Польською мовою писав свої твори монах-домініканин вірменського 
походження С. Баронч (1814–1892), який опублікував працю «Життя відомих 
вірменів у Польщі» (Львів, 1856). Більш відомими є вірменські діячі, що зробили 
внесок у польську культуру, наприклад, поети Ш. Шимонович, брати Ю.-Б. та 
Ш. Зиморовичи, видатний діяч в галузі освіти та педагог періоду Конституції 
3 травня Г. Пірамович, а також художник Т. Аксентович (1859–1938), професор 
Краківської художньої академії. З Краковом був також пов’язаний Я. Яскевич (1754–
1809), хімік та природознавець, фундатор Краківського ботанічного саду.  

Для туристів-вірмен (як з Республіки Вірменія, так і з України) під час відвідин 
українського Львова буде цікаво дізнатися, що однією з найвідоміших постатей 
серед львівських вірмен у першій половині ХХ ст. був архієпископ львівський обряду 
вірмено-католицького Ю. Теодорович (1864–1938). Довоєнні джерела характеризують 
його, як видатного та популярного проповідника. Навіть сьогодні вірмени у Польщі 
шанують його пам'ять, доказом чого є урочисте святкування 80-тої річниці його 
смерті у 2018 р. та видання книги та диску з записом його промов з 1938 р., що було 
здійснене коштом «Фонду культури та спадщини польських вірменів». Взагалі у 
довоєнному Львові вірмени були відомі та шановані. Багато українців та поляків 
відвідувало місцевий вірменський кафедральний собор, щоб послухати 
архієпископа Ю. Теодоровича, хоча вони і не належали до вірменської церкви.  

Під час ІІ Світової війни вірменська спільнота у Польщі зазнала великих втрат. 
Польські вірмени були переслідувані як радянською (за інтелігентське походження), 
так і німецькою (через схожість з євреями) владами. Після закінчення ІІ Світової 
війни багато польських вірмен разом з польським населенням Волині та Галичини 
були переселені на захід та північ Польщі, до тзв. «Повернутих земель» (у межах 
сумно відомої операції «Вісла»). Тоді ж вірмени, які опинилися у різних містах 
Польщі, почали об’єднуватись у свої національні організації. Спочатку, згідно з 
багатовіковою традицією, ці організації утворювались на базі Вірмено-католицької 
церкви (осередки у Ґданську та Ґлівіце), а пізніше –  у  світських формах. Так, 
1980 р. у Кракові було створено «Коло зацікавлених вірменською культурою» при 
Польському демографічному товаристві. Подібні утворення також з’явились у 
Варшаві та Ґданську. 2006 р. ординатор  Вірмено-католицької церкви у Польщі, 
єпископ Ю.Ґлемп створив «Фонд культури та спадщини польських вірмен», який 
нині здійснює активну культурну, наукову, видавничу діяльність та має під своєю 
опікою  численні «арменіки» (об’єкти вірменської культурно-історичної спадщини у 
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Польщі). Після припинення існування СРСР та наступної складної геополітичної та 
матеріальної ситуації, у якій опинилася незалежна Республіка Вірменія, до Польщі 
почали прибувати тисячі вірмен у пошуках праці.  

Нині територія Республіки Польща поділена на три вірмено-католицькі парафії: 
1. Північна парафія з центром у м. Ґданську, де діє вірменська церква св. Петра і 
Павла, та яка включає 9 єпархій. 2. Центральна парафія з центром у м. Варшаві, де 
знаходиться Ректорський вірменський костел (церква) Res Sacra Miser, та яка 
охоплює 18 єпархій. 3. Південна парафія з центром у м.Ґлівіце, де знаходиться 
вірменська церква св.Трійці, та яка об’єднує 14 єпархій. Крім вищенаведених 
вірменських церков у Ґданську, Варшаві, Ґлівіце цікавість для туристів також 
являють будинки вірменських кварталів з хачкарами (вірменськими хрестами, 
вирізьбленими на камені) у Замості, Жешуві та деяких інших містах Польщі. У 
Вроцлаві хачкар знаходиться на Вірменській площі. 

Отже, Польща має значні туристичні ресурси для розвитку етнічного 
вірменського туризму. Але самі польські дослідники визнають, що відповідний 
туристичний ресурсний потенціал є більшим в Україні, зокрема у Львові, Кам’янці-
Подільському тощо. Об’єднання цих ресурсів у межах спільного українсько-
польського туру для вірменів Вірменії та України було б вдалим бізнесовим 
заходом, який за відповідної маркетингової підтримки та промоції на туристичних 
виставках у Вірменії, Україні, Польщі,  підвищить цікавість до відвідання українських 
та польських старовірменських пам’яток з боку вірменів (зокрема, громадян 
Республіки Вірменія), для яких цікавим буде відвідання як України, так і Польщі, віза 
до якої є рівнозначною отриманню Шенгенської візи. 
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ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

МАНЕВИЦЬКОГО РАЙОНУ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
Розглянуто хронологію виникнення населених пунктів на території сучасного 

Маневицького району. Охарактеризовано історичні пам’ятки національного значення у 
Маневицькому районі, які є важливими історико-культурними рекреаційними об’єктами.   

Ключові слова: пам’ятка, історико-культурний об’єкт, історико-культурні ресурси, 
рекреаційні ресурси, храм, Маневицький район.  

 
Maister H. Historical and Cultural Recreational Resources of Manevychi District in 

Volyn Region. The chronology of the occurrence of settlements on the territory of modern 
Manevychi district is considered. The historical monuments of national importance in the 
Manevychi district, which are important historical and cultural recreational objects, are described. 

Key words: monument, historical and cultural object, historical and cultural resources, 
recreational resources, church, Manevychi district. 

 
Постановка наукової проблеми. У комплексі рекреаційних ресурсів особливе 

місце займають історико-культурні ресурси. Вони служать передумовою для 
організації культурно-пізнавальних видів рекреаційних занять і на цій основі 
оптимізують рекреаційну діяльність, виконуючи досить серйозні виховні функції. 
Історико-культурні рекреаційні об’єкти поділяються на матеріальні й духовні. 
Матеріальні охоплюють сукупність засобів виробництва та інших матеріальних 
цінностей суспільства на кожній історичній стадії його розвитку, а духовні – 
сукупність досягнень суспільства в освіті, науці, мистецтві, літературі, в організації 
державного й суспільного життя, у праці й побуті. Серед культурно-історичних 
об'єктів провідна роль належить пам'яткам історії і культури, які відрізняються 
найбільшою привабливістю і на цій основі служать головним засобом задоволення 
потреб пізнавально-культурної рекреації. У залежності від основних ознак пам'ятки 
історії і культури поділяються на п'ять основних видів: історії, археології, 
містобудування та архітектури, мистецтва, документальні пам'ятки. Так, до пам'яток 
історії можна віднести споруди, пам'ятні місця і предмети, пов'язані з 
найважливішими історичними подіями в житті народу, його культурою і побутом, 
розвитком суспільства, держави, науки і техніки [5].  

Результати дослідження. Маневицький район належить до давніх історичних 
ареалів освоєння Волинської області, тому відзначається значним історико-
культурним потенціалом. На території Маневицького району виявлено пам’ятки 
доби палеоліту (до 10 тис. р. до н. е.) на території сучасних сільських поселень – 
Карасин, Кукли, Комарове та Старий Чорторийськ. Пам’ятки доби мезоліту (12–
7 тис. рр. до н. е.) знайдено на території сіл Гораймівка, Новосілки, Городок, Старі 
Підцаревичі, Нічогівка, Старосілля. Неолітичні артефакти (X – поч. III тис. до н. е.) 
виявлено на території сучасних сільських поселень – Бережниця, Серхів, Чорниж, 
Майдан, Розничі, Черськ. На території села Майдан Липненський знайдено пам’ятки 
доби енеоліту (IV–ІІІ тис. до н. е.). Пам’ятки бронзової доби (ІІІ–II тис. до н. е.) 
виявлено в межах сіл Новосілки, Велика Осниця, Куликовичі, Велика Яблунька, 
Гораймівка, Боровичі, Копилля, Куликовичі, Лишнівка, Тельчі та селищ Маневичі й 
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Колки [3]. Упродовж І–V тис. н. е. знайдено археологічні пам’ятки на території села 
Граддя. У період Київської Русі виникають поселення Погулянка й Четвертня (ХІ ст.).  

У ХІV ст. виникають такі населені пункти, як Криничне (п. н. Лище, дата першої 
писемної згадки – 1545 р.), Будки (1577 р.), Галузія (1577 р.), Колодії (1577 р.), 
Костюхнівка (1577 р.), Лісове (1577 р.), Островки (1577 р.), Козлиничі (1577 р.), 
Хряськ (1577 р.), Цміни (1577 р.), Череваха (1577 р.), Нові Підцаревичі (1577 р.), 
Набруска (1578 р.), Ситниця (п. н. Ситна Воля, 1578 р.), Велика Ведмежка (1583 р.). 
У ХХ ст. з’являються села Калинівка (п. н. Голодниця, 1913 р.), Новоукраїнка (п. н. 
Бугаї, 1964 р.), Мала Яблунька (1984 р.) [1]. 

Перша писемна згадка про населені пункти Маневиччини зустрічається в 
«Літописі Руському» за 1100 р., коли на історичному з’їзді в Увітичах князь 
Святополк віддає Давиду Ігоровичу містечка Дубно й Чорторийськ. У ХІІ ст. 
Чорторийськ стає значимим поселенням з могутньою оборонною системою, до якої 
входив князівський замок, оточений високими дерев’яними земляними валами, а 
пізніше мурованими стінами з могутніми бійницями. Оточений високими земляними 
валами та водами Стиру, Чорторийськ був неприступним і довго служив ключем до 
Волині, а пізніше став родинним гніздом князів Чорторийських [4]. 

Історичним поселенням також є село Четвертня – сімейний уділ князів 
Святополковичів. Прабатько родини Четвертинських, князь Олександр Святополкович, 
одержавши Четвертню, став зватися Четвертинським. Тут функціонувала одна з 
небагатьох друкарень Волинської землі, де в 1625 р. віддруковано книги «Часослов» і 
«Псалтир», а Святопреображенський храм є найдавнішою кам’яною будівлею 
Маневиччини. Бувше містечко Романів, а нині Колки (понад 800 років) також має 
багату історичну спадщину. Досить цікавою в історичному аспекті є доля таких сіл, 
як Городок, Троянівка, Кукли, Галузія, Красноволя, Лісове та багатьох інших [4].  

У Маневицькому районі нараховується 247 об’єктів культурної спадщини 
національного й місцевого значення. З них: археологічних – 45, історії та 
монументального мистецтва – 127, архітектури та містобудування – 23. П’ять 
об’єктів архітектури та містобудування занесені до Державного реєстру – 
Домініканський костел (1639 р.) – с. Старий Чорторийськ; Свято-Михайлівський храм 
(1691 р.) – с. Карасин; Свято-Преображенський храм (1600 р.), дзвіниця Свято-
Преображенського храму (поч. ХХ ст.) – с. Четвертня; дзвіниця храму Різдва 
(1772 р.) – с. Троянівка. 

Об’єктом, що заслуговує на увагу туристів є Свято-Преображенський храм 
с. Четвертня – найдавніша кам’яна споруда на Маневиччині, пам’ятка архітектури 
1600 р. Унікальним явищем є те, що й сьогодні на великі релігійні свята тут ведеться 
служба з використанням старовинного рукописного Євангелія 1636 р. видання, 
загальною вагою 32 кг. Будівництво Свято-Преображенського монастиря (так він 
тоді називався) розпочалося на місці зруйнованого дерев’яного монастиря, що 
існував з 1437 р. В архітектурно-конструктивних формах церкви відчутні відлуння 
традицій архітектури стародавньої Русі й елементи українського бароко. Церква 
мурована з цегли на вапняному розчині. Товщина стін близько двох метрів. Висота 
будівлі сягає 20 м. Досить цікавим елементом є те, що стеля храму теж змурована із 
цегли. Завдяки такій архітектурі вдалося досягти високого акустичного ефекту. 
Цегляно-муровані стіни зберігаються понад 400 років. Секрет міцності муру полягає 
в тому, що в розчин додавали курячі й гусячі яйця зі шкарлупою. Перед вівтарем – 
іконостас старовинного візантійського типу. У церкві знаходяться старовинні ікони, 
серед яких ікона, подарована імператрицею Катериною у 1793 р. [4].  

Дзвіниця Преображенської церкви розташована навпроти головного входу в 
церкву. Дерев'яна, триярусна, типу восьмерик на двох четвериках. Покрита високим 
шатровим дахом, завершеним главкою. Стіни ошальовані горизонтально. На 
третьому ярусі − голосники закриті віконницями [2, с. 367].   
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Цікавим туристичним об’єктом є Домініканський костел 1736–1741 рр., нині 
діючий чоловічий монастир в с. Старий Чорторийськ. Архітектурний ансамбль 
монастиря включає в себе Хресто-Воздвиженський собор, Свято-Успенську церкву і 
капличку стовп XVІІІ ст. Будівля костелу Домініканців (нині Хрестовоздвиженський 
собор) розташована на плато, схили якого на півдні та південному заході круто 
обриваються до заплави р. Стир. Храм зведено на місці давнього княжого замку і 
міських укріплень. Комплекс монастиря Домініканів у Старому Чорторийську почав 
складатися у 1639 р., коли в пам’ять про Анну, померлу дружину Юрія Лещинського, 
був побудований перший дерев’яний монастир Домінікан-обсерваторів. У 1678 р. він 
був переданий звичайним Домініканам. У 1736–1741 рр. на замовлення Теофілії 
Вишневецької був зведений новий монастир. Комплекс складався з костелу і трьох 
двоповерхових корпусів келій, що утворюють при його південному фасаді клоатр 
(монастирський двір). У 1831 р. російський уряд закрив монастир. У 1839 р. в костелі 
розмістилася православна церква на честь Успіння Богородиці, а будівлю 
монастиря зайняло військове відомство. Тоді над перехрестям з'явилася главка на 
квадратному постаменті й глухому гранчастому барабані, а дахи було покрито 
залізом. У другій половині XIX ст. монастирська будівля була розібрана. У 1915 р. 
будівля костелу постраждала від артилерійського обстрілу. Католицька парафія 
була відновлена вже за польської влади у 1920 р. Стараннями прихожан та 
ксьондза Аполінарія Тарногурського костел відбудували у 1930 р. Будівничі 
відновили первісний вигляд пам’ятки. У роки Другої світової війни костел зазнав 
руйнувань. Після війни радянська влада облаштувала у будівлі зерносховище. 
Пам’ятка архітектури поступово занепадала. За часів незалежності України костел 
Домініканів передали православній громаді. На той момент храм вже не мав 
покрівлі та куполів. У 1997 р. розпочато відновлювальні роботи. У наш час пам’ятка 
архітектури використовується як собор для чоловічого Хрестовоздвиженського 
монастиря [2, с. 360].  

Духовну та архітектурну цінність становить Свято-Михайлівський храм 
с. Карасин. Церква збудована в 1691 р. Дерев’яна, тризрубна, одноповерхова. 
Дзвіниця прибудована у 1882 р. Храм і дзвіниця збудовані в єдиному стилі. У 
загальний план входить вівтар з прибудованою паламаркою, центральна частина 
храму, притвор із дзвіницею. Основною окрасою є неординарний купол. В інтер’єрі 
церкви дерев’яна – декоративна різьба ХІХ ст. За переказами старожилів Свято-
Михайлівська церква була зведена на кошти однієї бездітної поміщиці, яка жила в 
селі у ХVІІІ ст. Побудували храм волинські майстри, імена яких до нашого часу не 
збереглися. Висвятили церкву у день Святого Михайла (21 листопада). Звідси пішла 
назва – Михайлівська. Церква розташована у кінці села. Її відвідують також 
прихожани, які проживають у сусідньому с. Замостя. У 1882 р. до західного фасаду 
церкви прибудована дзвіниця. Це істотно змінило характерну для Волині 
композицію церкви. Храм дерев'яний, тризрубний і одноверхий. Будівля складається 
з трьох основних приміщень: прямокутного у плані бабинця, квадратної нави і 
п’ятистінного вівтаря. На території церкви знаходиться могила. Жителі села 
припускають, що там поховані священик і його сім’я. У ХІХ ст. навколо церкви був 
посаджений яблуневий сад, який перестали доглядати за радянської влади. 
Остання намагалася перетворити приміщення церкви на склад або музей. Коли ж 
дзвони хотіли переплавити на зброю, місцеві жителі затопили їх у Святому озері 
(оз. Озерце). Можливо вони й досі там. У 1976–1988 рр. церква була закрита. Після 
проголошення незалежності України церква отримала постійного священика. 
Незважаючи на значні зміни, пам'ятка є типовим зразком волинської народної 
архітектури [2, с. 358].  

Храм Різдва Богородиці у с. Троянівка побудований на кошти прихожан у 
1772 р. Будівля була дерев’яною на кам’яному фундаменті. У 1872 р. храм був 
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капітально відремонтовано. У 1988 р. він згорів. Уціліла лише дзвіниця храму. У 
1992 р. у с. Троянівка побудували нову церкву.  

Дзвіниця церкви Різдва Богородиці знаходиться у південній частині церковного 
цвинтаря і, завдяки значним розмірам і складній композиційній структурі, помітно 
виділяється серед навколишньої забудови. Є триярусною, квадратною в плані 
будівлею, нижня частина якої виконана в зрубній, а верхня − у каркасній техніці. 
Рубаний четверик основи витягнутий по вертикалі (висота понад 6 м при ширині 
4,7 м) і розділений перекриттям на два яруси, виявлених в екстер'єрі у вигляді 
потужного горизонтального карнизу. На рубаній основі розташована відкрита 
каркасна галерея, завершена ажурною аркадою з 12 арок (до 3 в кожній із сторін 
квадрата) і монументальним шатровим дахом чотиригранної форми. Складна 
трьохярусна структура пам'ятника відображає кращі традиції в архітектурі 
дерев'яних дзвіниць Волині [2, с. 364]. 

До цікавих туристичних об’єктів можна також віднести Свято-Троїцький жіночий 
монастир, який розміщений на території колишнього засекреченого військового 
містечка, що було одним із місць дислокації ракетних військ Збройних сил. Він 
розташований серед лісу, за 7 км від с. Старосілля. За 7 років напівзруйновані, 
закинуті й захаращені приміщення стали справжньою святинею. Тепер тут людяно, 
гамірно, особливо влітку. Адже на базі монастиря розташований табір для дітей – 
вихованців недільних шкіл [4].  

Інтерес у туристів викликає вітряний млин у с. Карасин. Млин був побудований 
після закінчення Великої Вітчизняної війни. Очолювали будівельні роботи Матвійчук 
Бенедикт та Сахник Петро – у майбутньому працівники млина. Вітряк простої 
конструкції. Дуб, що використали для будівництва, був завезений з Ковеля і в 
діаметрі становив близько одного метра. У 2005 р., за ініціативи місцевого голови, 
вітряк перенесений з північно-західної частини в центр села й частково 
відреставрований. Механізм з жорнами повністю збережений [4]. 

У 2015 р. на р. Стир між селами Копилля і Старосілля Маневицького району 
Волинської області, в урочищі Гострий кут місцевими жителями випадково виявлено 
давній човен, нині відомий як «Поліський моноксил». Човен виготовлений із цільного 
стовбура діаметром до 1,15 м., загальна довжина – 12,20 м, висота від днища до 
верхнього краю борта у середньому 0,95 м. Ширина між бортами по верхньому краю 
у середньому 0,75м, така відстань дозволяє дорослій людині вільно переміщатися 
по човну. У результаті проведеного радіо-вуглецевого аналізу матеріалу човна та 
аналізу породи дерева було встановлено, що вік матеріалу датується ХІІІ ст., у 
часовому інтервалі 1223–1295 рр. з ймовірністю 95 %, порода дерева визначена як 
верба біла [4].  

Багато історико-культурних об’єктів Маневицького району включені до 
туристичних маршрутів. Наприклад, туристичні маршрути: Пам’ятник першим 
трактористам району – Хресто-Воздвиженська церква – Свято-Успенська церква – 
Старосільський жіночий монастир – Преображенська церква 1600 р. – Пам’ятник 
односельчанам, що полягли у Великій Вітчизняній війні, і новозбудована Церква 
Іоанна Богослова; Прилісне – «Сойне» – оз. Глинське – оз. Запрудське – Церква 
святого архистратига Михаїла – Дерев’яний вітряк у с. Карасин – оз. Тросне та ін. 

Висновки. Історико-культурний потенціал Маневицького району дає змогу 
активно розвивати культурно-пізнавальний туризм. Проте багато історичних 
пам’яток району, особливо місцевого значення, не є об’єктами туристичного 
споглядання. Проблемою є низька поінформованість туристів щодо історико-
культурних об’єктів району.     
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У туристичній діяльності надзвичайно важливо, у першу чергу, вивчити об’єкти 
історичної спадщини нашого народу. Саме вони, об’єкти туристичного краєзнавства, 
служать першими сходинками до повноцінної освіти молоді та до формування 
патріотичної свідомості кожного підростаючого громадянина.  

На моїй Золочівщині, неподалік Львова, чимало визначних історичних пам’яток, 
які активно використовуються у туристичній діяльності. Я хочу розповісти про одну з 
них – Золочівський замок, неподалік якого минало моє дитинство. Як відомо, 
спочатку це було дерев’яне укріплення, яке виникло близько 1180 р., тобто близько 
тисячоріччя тому назад [1; 2]. Тоді його називали Радече, бо укріплення належало 
галицькому тисяцькому Радичу, який саме тут зустрів на рідній землі татаро-
монгольську навалу. Зустрів, боронився і загинув разом із Радечем. 

Лише через кілька сторіч тут знову з’явилось поселення, що виникло просто на 
колишньому попелищі, тобто на «золі» - ото ж і Золочів. Містечко зростало і в 
1523 р. отримало Магдебурзьке право, яке визначало привілеї для громади за 
рахунок самоврядування. Саме самоврядування дало місту можливості швидко 
розбудуватися й стати повноцінним громадським суб’єктом часу. Уже на початок 
ХVII ст. у Золочеві діяли храми різних конфесій: Вознесенська та Миколаївська 
церкви, Вірменський і Парафіяльний костели, декілька монастирів, семінарії та 
Золочівський замок – своєрідний центр міста [2; 3]. Зверніть увагу, вже в ті далекі 
часи в Золочеві сформувалась багатонаціональна громада, яка жила і розвивалась 
у мирі та злагоді між парафіянами. 

У часи Хмельниччини замок був захоплений козаками та спалений. Його 
відбудували знову вже в другій половині цього ж сторіччя. Тоді був збудований 
також Китайський палац на честь чарівної Марисі – королеви Марі Казимирі Луїзі де 
ля Гранж д’Арк [4]. Він і сьогодні, хоч з тих часів й минуло понад триста років, дивує 
екзотичністю архітектури, красою оздоблення, несподіваністю зовнішнього вигляду. 
Подібної споруди немає на західних теренах нашої Батьківщини. Тут щотижня 
проводять екскурсії з учнями місцевих шкіл і з приїжджими туристами. Мені самій 
доводилося чути, коли екскурсовод розповідав полякам про історію побудови 
палацу, як один із відвідувачів несподівано заявив: «Таке гарне, таке чарівне! От би 
нам щось подібне у Польщі…» І показав рукою на статуетки амурів, що «граються» 
поруч із спорудою. 

Але не все в нашій історії минало так просто і так безтурботно, як про це 
можна подумати, споглядаючи замкові споруди. Лише тепер стало відомо, що у роки 
австро-угорського панування у Золочівському замку розміщувалась в’язниця. Тоді 
замість проживання галицьких вельмож, які й відбудували замок до й після татаро-
монгольської руїни, там тримали державних злочинців, значна частина яких була 
патріотами рідного краю і саме за це була покарана тортурами. Таким замок 
залишався й у пізніші часи: за Польщі, Радянського Союзу й навіть за часи 
фашистської Німеччини. Тобто, влада змінювалась, а визначна архітектурна 
пам’ятка все залишалась державною в’язницею. Думається, це було досить 
показовим явищем, що єднало між собою ці досить різні, на перший погляд, за 
ідейними деклараціями та проголошеними програмами держави. І саме цей аспект 
вітчизняної історії, на нашу думку, є дуже важливим для висвітлення його перед  
молоддю з позицій патріотичного виховання на прикладах краєзнавчих історичних 
об’єктів. 

Лише у повоєнний період, з 1953 р., Золочівський замок перестав бути 
в’язницею. Його передали у розпорядження професійно-технічного училища, тобто 
він став навчальним закладом. Цікаво лише, чи знали учні цього училища, хто перед 
ними займав їхні навчальні аудиторії та чому тут «учили» людей. 

Реконструкції Золочівського замку розпочались у 80-х роках минулого сторіччя, 
коли його передали, нарешті, до відомства Львівської галереї мистецтв. І що цікаво: 
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саме Китайський палац був першим обраний для реконструкції в складі споруд 
замку. А в 1995 р. тут, на території Золочівського замку, було встановлено пам’ятник 
жертвам сталінського терору, що загинули в мурах від рук поплічників НКВС. Хіба не 
служить це все цінним пам’ятним об’єктом історії нашого народу, що сторіччями 
поневірявся під утисками різних кровожерливих імперських систем і нарешті 
отримав можливість самостійно будувати власне життя – своє майбутнє. 

Отак, на прикладі одного історичного об’єкта, ми можемо показати молоді 
минуле, сучасне і майбутнє рідного краю. І тільки тоді, коли перед очима молодих 
пропливатимуть величні споруди – німі свідки важкого минулого України, її важкого 
сьогодення, тільки тоді ми можемо погодитися: уроки історії нашим нащадкам є з 
чого черпати. Тільки тоді ми можемо бути спокійними: такі уроки для молоді є 
основними й вона ніколи не допустить, щоб рідний край знову опинився у кайданах 
неволі – байдуже чиїх: північних, західних або східних «сусідів».  

Висновки. Золочівський замок є цінним об’єктом для краєзнавчого туризму. 
Нарешті, у кожному куточку України знайдеться свій «золочівський замок», на 
прикладі якого ми можемо не лише вивчати історію рідного краю, а й вчити на його 
прикладі молодь знати і пам’ятати те, що було, як жити повинні та куди віднині 
«йде» Україна.  
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трагедією часів Другої світової війни, коли тут гинули у протистоянні поляки та українці. 
Комплекс «Пам’ять» має велике значення не лише для краєзнавчої роботи з молоддю, а й 
для візитів туристичних груп із Польщі. 

Ключові слова: меморіально-рекреаційний комплекс, загальнозоологічний заказник, 
рідкісні види рослин, Волинська трагедія. 

 
Halas І. Memorial-Recreational Complex «Memory» in Volyn as Object of Tourism. 

The unique features of the memorial-recreational complex «Memory», located in Ivanichivsky 
district of Volyn region, are described. These places are connected with Volyn tragedy of the 
Second World War, when the Poles and Ukrainians perished in confrontation. The «Memory» 
complex is of great significance not only for regional studies of youth work, but also for visits of 
tourist groups from Poland. 

Key words: memorial-recreational complex, zoological reserve, rare species of plants, 
Volyn tragedy. 
 

Відповідно до програми розвитку туризму Україна потребує нових об’єктів, де 
можуть бути впроваджені сучасні туристичні проекти та технології, де можна 
приймати гостей з європейських країн демонстрації унікальних природних ресурсів і 
пам’ятних місць нашої країни. Саме таким об’єктом може стати меморіально-
рекреаційний комплекс на території загальнозоологічного заказника «Павлівський» 
(Іваничівський район Волинської області) [1–3].  

Площа заказника становить 1528 га. Його лісові масиви належать Володимир-
Волинському держлісгоспу (Павлівське лісництво, кв. 11–24). Заказник утворений 
розпорядженням облдержадміністрації ғ 132 від 26.05.1992. Це цінний природний 
комплекс, до складу якого входять два лісові урочища «Павлівське» і «Ляхів», де 
переважають високобонітетні насадження дуба звичайного (до 65 %) віком 55 років 
(рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Загальний вигляд лісових ландшафтів заказника «Павлівський» 

 
Серед інших порід тут зростають сосна, ялина, місцями трапляється модрина 

європейська, рідкісна для Волині. У підліску найбільше ліщини та бузини чорної. 
Трав’яний покрив складається з медунки лікарської, герані лісової, барвінку. У 
межах заказника трапляються і червонокнижні рідкісні види: підсніжник білосніжний, 
фітеума куляста, осока Девелла, осока затінкова, пальчатокорінник м’ясочервоний, 
пальчатоко-рінник травневий, сашник іржавий. Особливо важливо відмітити, що на 
території заказника є два унікальних рідкісних рослинних угруповання (Caricetum 
davallianae i Schoenetum ferruginei), які занесені до Зеленої книги України.  

У місцевих лісах чимало козуль, диких кабанів, куниць, білок. Можна зустріти й 
рідкісні види: борсука, шуліку червоноголового, дятла чорного, лелеку чорного та 
підорлика малого. Усі ці види занесені до Червоної книги України. На водоймах 
гніздяться лебеді-шипуни, кулики, качки. Таким чином, видовий склад заказника 
надзвичайно різноманітний і цікавий для відвідувачів, яких тут буває чимало. 
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Однак, не лише природними ландшафтами цікавий цей куточок Полісся. Тут 
зберігаються й важливі історичні об’єкти, наявність яких і стала підставою для 
їхнього включення до складу нових туристичних маршрутів у регіоні. Ці об’єкти 
пов’язані зі славнозвісною Волинською трагедією (пол. Rzeź wołyńska, «Волинська 
різанина») – так називають криваві протистояння українців і поляків у роки Другої 
світової війни [2; 4]. Апогею українсько-польське протистояння на Волині сягнуло 
влітку 1943 р. Польські бойовики спалили села Стенжаничі, Яковичі, Пташино, 
Салиське, Клечковичі, Туровичі, Клевецьк, Висоцьк та ін. Підсумком трагічного 
українсько-польського конфлікту на Волині стали величезні людські жертви й 
матеріальні втрати з обох боків. Окремі польські історики стверджують, що загинуло 
до 100 тис. поляків і 25–30 тис. українців. Найбільш реальним й обґрунтованим 
числом утрат поляків можна вважати 19 тис. – число, отримане під час анкетування 
сучасників трагічних подій [5]. 

Ось декілька трагічних сторінок цієї трагедії. Сучасне селище Павлівка тоді 
називалося Порицьк. У неділю, 11 липня 1943 р., прямо під час служби у місцевому 
костелі було забито до 200 поляків. Раніше приходський ксьондз Болеслав 
Шавловський, попереджений українцем Володимиром Кулаєм, наказав служкам 
оголосити, щоб люди не приходили на обідню об 11 год., оскільки повинен відбутися 
напад. Але звернення не дало результатів, і парафіяни зібралися у костелі у великій 
кількості. Ксьондз не покинув віруючих і загинув із ними.  

Хлопчику Яну B. з Олінa, який прийшов до костьолу з дідусем, сестрами й 
братом, під час нападу вдалося вирватись назовні. «Я пробирався, – згадує він, – 
через гору вбитих біля головних дверей. Коли виходив на двір, завмер, бо побачив 
двох українців з машинним карабіном. Раптом один сказав іншому: «Пусти, його й 
так вовки з’їдять». З костьолу також вдалося вибратись Ришарду Й. із сім’єю. 
«Ввечері ми дійшли до будівель нашого колишнього сусідa українця Кірикa M. Там 
нам дали поїсти і переночувати. На другий день Кірик M. поїхав до нашого дому в 
Порицьку і привіз валізи з речами, які у нас були готові на всякий випадок, a також 
сховані гроші і документи. Ввечері 12 липня ми подалися до Соколю». Врятувалася 
від нападу Янiна Воєводка, яку два тижні переховував українець Йоахим Кислий. Її 
мати Ядвігу також два тижні переховувала українська родина Ваколюків. Тадеушу 
Воєводці в перші години після різні допомогу надав українець Артем Гаркіс. Двох 
дівчат – поранену Ельжбєту Сажинську й Камілу Цибуховську, переховував 
українець Сьохa. 

Минули роки. Давно завершилась та страшенна для наших народів і всієї 
Європи війна. Поляки й українці прагнуть миру між нашими країнами. Але пам'ять 
людська мимоволі повертається до тих кривавих подій. Адже близькі та рідні 
загиблих і досі живуть тими споминами. Десять років тому президенти України та 
Польщі зустрілися у Павлівці та спільно відкрили меморіальний пам’ятник «Пам’ять. 
Скорбота. Єднання» (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Меморіальний пам’ятник жертвам у Павлівському костелі 
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Ось чому цей меморіально-рекреаційний комплекс є перспективним об’єктом 
для туризму, котрий розрахований на використання унікальних природних 
ландшафтів заказника «Павлівський» і на відвідування численних пам’яток історії, 
таких як старовинний костел і пам’ятник у селищі. Для цього на межі Іваничівського 
та Сокальського районів, де знаходиться заказник, створено готельне господарство, 
яке може виконувати такі завдання по прийому й обслуговуванню гостей не лише з 
різних регіонів України, а й із закордону, насамперед із Польщі. Це господарство 
складається з двох сучасних споруд готельного типу загальною площею біля 250 м2, 
де є двокімнатні номери із спільним санвузлом і кухнею (рис. 3). Окрім котеджів є й 
гараж, проведено електроенергію, є свердловина для забезпечення гостей водою, 
каналізація. 

 

 

Рис. 3. Готельні споруди у проектованому меморіально-рекреаційному комплексі 

 
Висновки. Враховуючи, унікальність розміщення меморіально-рекреаційного 

комплексу «Пам'ять», вважаємо необхідним віднести його до першочергових 
об’єктів програми сталого розвитку в Україні, передбачити для цього спеціальне 
фінансування та включити означений комплекс до складу меморіально-рекреаційної 
мережі нашої країни. 
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Стаття присвячена розгляду аспектів сервісної діяльності як частини культури 

обслуговування в закладах ресторанного господарства. У статті розкриваються основні 
чинники та особливості сервісної діяльності на підприємстві, наводиться аналіз головних 
проблем розвитку сервісу й культури в сучасних ринкових умовах ресторанного 
господарства. 

Ключові слова: культура ресторанного господарства, сервіс, сервісна діяльність в 
закладах ресторанного господарства, підприємства ресторанного господарства підготовка 
кадрів. 

 
Bezruchenkov Y. Service Activity as a Part of Culture at Enterprises of Restaurant 

Business. The article is devoted to consideration of aspects of service activity as a part of the 
culture of service in the restaurants of the restaurant industry, which reveals the main factors of 
service activity in the enterprise and gives an analysis of the main problems of service 
development in the modern market conditions of restaurant economy. 

Key words: restaurant restaurant culture, service, service activity in restaurants, restaurant 
enterprises, personnel training. 

 

Збільшення кількості закладів ресторанного господарства за останні роки 
зумовлює до посилення своїх конкурентних позиції за рахунок «нематеріальної» 
складової. Сервіс стає одним з основних інструментів формування позитивного 
іміджу ресторанного господарства. 

Кожного дня все більша кількість гостей користуються послугами різноманітних 
закладів ресторанного господарства. Від того, який рівень комфорту відчуває клієнт 
при спілкуванні з персоналом, на скільки якісні продукти i послуги він отримує, на 
скільки швидко вирішуються проблеми та задовольняються потреби, залежить його 
настрій, самопочуття й результати уподобання. 

Якість обслуговування на підприємствах ресторанного господарства – це одна 
з найбільш актуальних тем, що хвилюють як власників, так менеджерів 
ресторанного бізнесу. Це так само одна з найпопулярніших тем для обговорення на 
різних блогах і форумах покупців і користувачів послуг. 

Наукові доробки у контексті сервісу, якості послуг, якості сервісу в 
ресторанному господарстві, культури фахівців ресторанного господарства, можна 
знайти в роботах В. І. Мiщенко, Н. С. Морозової, Г. Г. Азгальдова, В. Г. Федцов, 
Н. О. Нечаюк, Ю. В. Безрученкова, Г. Т. П'ятницької та ін. Однак питання настільки 
складне, що потрібує постійної актуалізації. 
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Сервіс як культурний феномен, будучи частиною культури, створювався 
протягом століть під впливом матеріальних, естетичних, етичних цінностей, що 
задовольняють повсякденні запити людини.  

Інтенсивний розвиток сервісу в України свідчить про його значущість для 
громади. Поняття «сервіс» в науковій літературі має багато значень межі якого 
постійно розширюються в залежності від видів діяльності. 

Багатогранність поняття «сервіс» обумовлена багатьма причинами, у тому 
числі, лінгвістичними. Активне впровадження запозиченого англомовного слова 
«service» до словникового складу сучасної української мови і витіснення звичного 
«обслуговування» народжують ілюзію про нову, в крайньому випадку, нерозвиненою 
або зовсім не наявної в Україні сфері діяльності [1, с. 14]. 

Під ресторанним сервісом розуміється таке обслуговування, яке приносить 
задоволення, і не тільки відвідувачу ресторану, але і його обслуговуючому 
персоналу [2, с. 155]. Під послугою розуміється робота (сукупність заходів), яка 
виконується для задоволення потреб клієнтів, володіє закінченістю і має певну 
вартість. 

Та сфера діяльності, яка отримала зараз назву «сервіс», має свої національні 
витоки, де побутова культура нації виявляла себе в особливому ставленні до 
людини (тепер це називають «культура сервісу»).  

Сервісна діяльність як частина соціоекономічної діяльності виявляється тісно 
пов'язаної з самими різними аспектами культурної практики – з побутом і домашнім 
господарством населення, з практикою державно-політичного будівництва, з 
соціальними верствами і групами, з вихованням підростаючого покоління, а також з 
відпочинком і розвагами людей [3].  

Культура обслуговування направлена на обслуговування клієнтів на основі 
вироблення певних правил, процедур, практичних навичок і вмінь. У свою чергу, 
культура обслуговування диктується політикою підприємства, підтримується 
системою заохочень персоналу обслуговування і низкою інших заходів.  

Сьогодні поширене розуміння культури обслуговування у вузькому значенні як 
сукупності правил ввічливості (етики поведінки). Однак дане поняття слід 
розглядати значно ширше, в усіх проявах складових його елементів.  

Коріння багатьох особливостей культури сервісу завжди пов'язані з 
національними елементами культури праці, з професійною культурою галузі та 
корпоративного середовища.  

Перед сучасним українським сервісом стоїть завдання поєднання національних 
особливостей та міжнародних принципів сервісної культури. Безліч нових аспектів 
культури сервісу набувають у наші дні загальний, міжнародний характер. Тому в 
першу чергу слід вказати на раціональні вимоги до культури праці, пов'язані з 
технічної та технологічної стороною сервісу, з якістю і динамікою його розвитку, з 
психологією та естетикою обслуговування.  

Сьогодні в практиці вітчизняного сервісу очевидні позитивні зрушення в 
наступних напрямках:  

  за споживача йде боротьба – виробники послуг усвідомлюють значення 
споживачів у розвитку бізнесу і конкуренції; 

  трансформуються в кращу сторону багато організаційно-технологічні боку 
обслуговування: безліч операцій проводиться за допомогою автоматизації і за 
допомогою комп'ютерної техніки;  

  більше уваги приділяється естетичним сторонам обслуговування. 
Привабливий вигляд вітрин, викладка товарів, інтер'єри приймальних приміщень і 
контактних зон сервісних підприємств тому приклад. 

Однак багато аспектів культури обслуговування поки залишаються на 
недостатньому для сучасного світу рівні. 
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Культура праці працівника сервісного підприємства (або фірми) передбачає 
наявність таких професійних характеристик їх роботи:  

  професійної підготовки; 

  високого рівня професіоналізму (дисципліни, відповідальності, володіння 
професійними навичками, майстерності, широкого кругозору і належного загального 
розвитку);  

  організаційно-технологічного вдосконалення праці.  
Перед менеджментом сервісу стоїть завдання вдосконалення професійної 

підготовки працівників, підвищення їх кваліфікаційного рівня, планування кар'єрного 
зростання найбільш перспективних з них.  

Важливо, щоб усі співробітники розуміли значення вдосконалення професійної 
майстерності, як для індивідуального розвитку, так і для ефективної роботи фірми. 
Професіоналізм у роботі формує позитивний імідж фірми у поданні клієнтів, що 
супроводжується зростаючими доходами, хорошою репутацією в професійному 
середовищі.  

У сервісній діяльності чимале значення набувають психологічні особливості 
процесу обслуговування клієнтів. У цьому напрямку керівники і працівники фірми 
повинні звертати увагу на такі сторони своєї роботи:  

  культивувати конструктивні індивідуально-психологічні якості працівників, які 
контактують з клієнтами;  

  направляти в позитивне психологічне русло обстановку обслуговування в 
цілому; 

  створювати умови для прояву позитивних психологічних властивостей 
споживачів. 

Необхідно здійснювати ретельний підбір працівників, які трудяться в межах 
контактної зони, стикаючись зі споживачами. Психологічні особливості працівника 
повинні відповідати операціям і характеру його праці. Принаймні, слід уникати різкої 
невідповідності між психологією працівника і характером праці (наприклад, не 
доручати роботу, пов'язану зі швидкою реакцією, працівникові з уповільненим типом 
психіки). 

Працівнику контактної зони важливо володіти вмінням входити в контакт зі 
споживачем, здатністю ненав'язливо з'ясувати його запити і запропонувати 
потрібний товар або послугу. Сам працівник повинен залишатися доброзичливим, 
ввічливим використовувати всі надбання професійної культури та тримати протягом 
усього періоду контакт з клієнтом. Навіть якщо той не наважується на придбання 
товару або послуги, не можна показувати нетерпіння, тим більше висловлювати 
незадоволення.  

Висновки. Як бачимо, психологічний аспект сервісної діяльності, як ні в якій 
іншій сфері діяльності відіграє дуже важливу роль, від дій персоналу, який 
безпосередньо контактує з клієнтом (замовником послуг) залежить добробут 
сервісного підприємства і, відповідно, його працівників. У сервісній діяльності, на 
відміну від, скажімо, будь-якого промислового підприємства, практично весь 
персонал є контактним, так чи інакше вступає в контактні відносини з клієнтами та 
замовниками – це стосується і управлінського, і виробничого персоналу.  

Філософія обслуговування розкриває соціальне призначення сервісної 
діяльності в суспільстві та житті людей, обґрунтовує той внесок, який може бути 
зроблений в цьому напрямку персоналом фірми. Головне в тому, що цим настроєм 
заражаються клієнти, беручи його з собою. Подібний оптимістичний настрій здатний 
привести їх до цього закладу ще раз.  
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Здійснений аналіз основних показників готельно-ресторанного бізнесу як важливого 

чинника формування потенціалу туристичної галузі. З’ясована тенденція кількісного 
зростання суб’єктів господарювання, чисельності зайнятих та обсяг реалізації послуг. 
Галузь є перспективною сферою для інвестицій, розвивається швидкими темпами, створює 
матеріальну базу для розвитку рекреаційно-туристичної діяльності.  
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Важливим чинником функціонування й розвитку ринку туристичних послуг є 
туристичний потенціал, який уособлює здатність суб’єктів економіки створювати й 
ефективно просувати туристичні послуги відповідно до потреб туристів і 
можливостей економіки. Важливою складовою туристичного потенціалу країни чи 
регіону є функціональні інфраструктурні туристичні ресурси, а саме суб’єкти, які 
організовують і забезпечують виробництво і споживання туристичних послуг 
(туристичні підприємства, підприємства готельно-ресторанного господарства й 
ринкової інфраструктури) [2]. 

Україна має значний потенціал для розвитку готельного і ресторанного 
господарства. Готельно-ресторанний бізнес є важливою складовою економіки 
держави й туристичної галузі. Рівень розвитку сфери обслуговування, 
інфраструктури туристичної галузі, до якої входять засоби розміщення та 
харчування, є показником її стану та конкурентоспроможності. Задоволення потреб 
споживачів (туристів, рекреантів) здійснюється через забезпечення належної якості 
проживання та обслуговування. Для з’ясування тенденцій розвитку та прогнозу 
галузі необхідний аналіз сучасного стану та динаміки найважливіших її показників. 

Аналіз основних показників готельно-ресторанного бізнесу за матеріалами 
Державної служби статистики України [1] засвідчив кількісне зростання суб’єктів 
господарювання, чисельності зайнятих та обсягу реалізації послуг (продукції) 
(табл. 1).  

 
Таблиця 1 

Готельно-ресторанне господарство України (2016–2018 рр.) 
(укладено за даними Державної служби статистики України) 

 

Показники 2016 2017 
2017/ 

2016, % 
2018 

2018/ 
2017, % 

2018/ 
2016, % 

Кількість суб’єктів 
господарювання, з них: 

46384,9 44085 95,0 52077 118,1 112,2 

підприємців 9880 9495 96,1 10096 106,3 102,1 

фізичних осіб підприємців 36504,9 34590 94,8 41981 121,4 115 

Чисельність зайнятих, 
тис. осіб, з них: 

242,2 264,3 109,1 267,5 101,2 110,4 

підприємців 128,7 137,0 106,4 132,6 96,8 103 

фізичних осіб підприємців 113,5 127,3 112,1 134,9 106,0 118,8 

Обсяг реалізованої 
продукції, млн грн, з них: 

18213,7 23906,6 131,3 30322,4 126,8 166,4 

підприємців 12940,7 16519,3 127,7 16726,9 101,3 129,2 

фізичних осіб підприємців 5273,0 5387,3 102,2 13595,5 252,4 257,8 

 
Спостерігається погіршення фінансових показників діяльності суб’єктів 

готельно-ресторанного господарства, зростають збитки. Рентабельність становила 
у 2015 р. (-0,1 %), 2016 р. (-1,1 %), 2017 р. (-2,8 %) та 2018 р. (-26,6 %). Збитки у 
галузі становили у 2015 р. (692,4 млн грн), 2016 р. (984,3 млн грн), 2017 р. 
(1416,7 млн грн) та 2018 р. (6887,6 млн грн). Це зумовлено зростанням 
ризикованості та залежністю від політичної і економічної ситуації, зростанням рівня 
вакантності у готельно-ресторанних підприємствах високого цінового сегменту, 
зміна структури попиту (пропозиції) на товари і послуги, зростанні попиту на послуги 
середнього та низького цінових сегментів та ін. 

Розвиток готельно-ресторанного господарства є суттєвим чинником 
формування потенціалу туристичної галузі. На ринку готельно-ресторанних послуг 
постійно відбуваються зміни. Проведений аналіз засвідчує, що дана галузь 
економічної діяльності є перспективною сферою для інвестицій, розвивається 
швидкими темпами, підвищує зайнятість та створює матеріальну базу для розвитку 
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рекреаційно-туристичної діяльності. Однак, галузь переживає кризовий період, 
функціонуючи під впливом певних проблем розвитку: низький рівень завантаженості 
засобів розміщування та харчування через зменшення обсягів туристичних потоків і 
низький рівень якості обслуговування; збитковість; невідповідність пропозиції 
потребам ринку.  
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Досліджено топонімічний ландшафт Тереблянської долини на прикладі ойконімів. 

Розглянуто основні фактори впливу на його формування й розвиток. Висвітлено 
класифікацію ойконімів за змістовим значенням. Проаналізовано кількість природно й 
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висновків. 
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Svyntsytskyi A. O. Toponymic Exploring of Tereblian Valley. Explored the toponymical 

landscapes of Tereblian valley by oikonyms. Considered the main influencing factors for 
formation and development. Reflected the classification of oikonyms for the meaningful value. 
Analyzed the quantity of natural and historically determined oikonyms in a percentage correlation 
with the indication of relevant conclusions. 

Key words: toponymic, oikonyms, natural and historically determined oikonyms, patronims, 
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Топоніміка являє собою науку про походження географічних назв (від грецьких 

слів «topos» – місце й «оnyma» – назва, найменування, ім'я). Для неї характерні 
своя специфіка досліджень. Основну роль відіграють польові дослідження, збір 
первинного матеріалу, виявлення природних, історичних й етнографічних 
особливостей певного регіону, особливостей, які визначають своєрідність 
топонімів [1]. 

Досліджуваною локацією для трактування топонімічних одиниць є 
Тереблянська долина – історична місцевість, яка сформувалась на основі сучасних 
Хустського, Міжгірського та Тячівського районів Закарпатської області.  

Природно-географічні умови, соціокультурне життя населення та історичне 
формування краю надають можливість встановити основні причини й мотивацію тих 
чи інших назв, прослідкувати й вивчити їх етимологію. 

Специфічним виявом етнічної і культурної історії Тереблянської долини є 
місцеві ойконіми – географічні назви міст, сіл, селищ, хуторів. Вони становлять 
важливе інформативне джерело історико-етнографічного вивчення регіону.  

За змістовим значенням ойконіми Тереблянської долини можна розділити на 
групи таким чином: 

1) назви, які виникли на базі природних умов місцевості (рельєфу, ґрунтів, 
рослинності, вод і т. д.). Застосовуються для найбільшого підкреслення значущості 
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природних умов місцевості: села Дубове, Дібрівка, Вільхівці, Тополин, Модьорош (з 
угорськ. «модьоров» – горіхи), Мерешор (дослівно «яблунець»); 

2) назви, що виникли на базі соціальних і економічних явищ (етнічний склад, 
трудові навики, заможність, транспортні шляхи, родинні зв’язки і т. д.). 
Характеризують у повній мірі соціокультурне життя місцевого населення, основні 
види його промислів: села Завийка (за назвою матеріалу з якого виготовляли головні 
убори – завійки), Копашново (місцеве населення було землекопами, які обробляли 
землю, тобто «копачами») та Присліп (від «присліплювати», тобто спіймати, зловити 
дичину); 

3) назви, що характеризують особливості самого об’єкту (його розміри, вік, 
відмінні ознаки, положення і т. д.). У їх основі лежать ознаки об’єкта як такого, що 
відрізняють його від інших подібних: села Крива, Кривий, Округлий, Рівне та Широке; 

4) патронімічні назви, дані за особистими іменами й прізвищами 
(антропотопоніми, відантропонімні утворення): села Іза, Олександрівка, Тарасівка, 
Чумальово (за назвою першого поселенця – Чумаля) та Шаян (згідно назви сім’ї 
першопоселенців – Шаянів); 

5) назви релігійного й культового характеру: Монастирець (Хустський район); 
6) назви, що поки що не піддаються поясненню і не віднесені до жодної з груп: 

Рекіти, Кічерели, Фонтиняси. 
Значне місце серед назв населених пунктів Тереблянської долини посідають ті, 

які виникли на базі природних умов місцевості, це пояснюється тим, що Закарпаття 
на 75 % гірська територія, яка характеризується значним ландшафтним та 
біологічним різноманіттям, густою гідрологічною мережею (близько 9,5 тис. річок і 
потоків) та найбільшою в Україні лісистістю.  

До останніх зазначеної групи слід віднести відгідронімні назви населених 
пунктів, а саме села Береги, Забрідь, Забереж, Річка, Потік та Поточок. Назви сіл 
Теребля, Тересва та Осава трактуються від розміщення поблизу відповідно 
однойменних річок.  

Особливості рельєфу в долині представлені назвами Горб, Загорб, Груники 
(від діал. – вершина гори), Негровець (від діал. – чорний верх, вершина) та селищем 
міського типу Міжгір’я.  

Лісовий покрив сформований в основному буком, ялиною, ялицею, дубом з 
домішкою явора, ясена, ільму та інших цінних порід. Своє відлуння вони знайшли в 
назвах сіл Буковець, Вишній Дубовець, Грушово, Дубове, Яблунівка, Тополин та 
Лісковець. 

Одними з найбільш поширеними породами дерев на Закарпатті є вільха й 
липа. Цим породам дерев «присвячені» цілі групи назв населених пунктів – Вільхівці 
(Тячівський район), Вільхівці-Лази, Вільхівчик (Тячівський район), Вільшани 
(Хустський район) та Липецька Поляна, Липовець (Хустський район), Липча. 

Історично зумовлені ойконіми дають можливість краще дослідити інформацію 
стосовно розвитку промислів, характеру занять населення та перших поселенців, 
допомагають з’ясувати, які народи та етнічні групи проживали на даній території.   

До ойконімів, які характеризують заняття населення на Тереблянщині  
відносять населені пункти Гонцош (гонити кіз, випасати), Завийка (від матеріалу для 
виготовлення головних уборів – «завийки»), Колодне (від основного ресурсу 
місцевих дроворубів – колод), Стригальня (стригти овець) та Тюшка (дослівно 
трактується як «метушливе», тобто цілком зайняте працею).  

Патронімічними ойконімами, основою яких слугували імена першопоселенців, є 
села Бедевля (від ім. першопоселенця Бедевіла), Велятино (від ім. богатиря 
Велета), Вонігове (від ім. місцевого феодала Вайнагія), Рокосово (від ім. першого 
мандрівника Рокоса), Росош (від ім. народного месника Росошка) та Голятин (від 
ім. першопоселенця Голяти).  
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Досліджуючи ойконіми Закарпаття, неможливо абстрагуватись від історичних 
та етнолінгвістичних чинників їх формування. За свідченням істориків, Закарпаття 
входило до складу чи знаходилось у безпосередньому сусідстві, яке мало 
визначальний вплив на край, з 20 різними державами та державними 
утвореннями [2]. 

Угорський вплив найбільш відчутній в Хустському районі, що відображається в 
іншомовному походженні назв сіл – Карповтлаш (від угорськ. – збирати данину) й 
Модьорош (від угорськ. – ліщина, горіхи), румунський в Тячівському районі – села 
Подішор (від рум. – верхів’я) та Ряпідь (від рум. – швидкий).  

Є в Тереблянській долині й поселення, засновані німцями, незначна частина 
нащадків яких до сьогодні живе на території краю. Це, насамперед, Німецька Мокра 
(первісна назва Ғ Deutschmokra) та Усть-Чорна (Königsfeld). Показово, що після 
приходу радянської влади назву с. Німецька Мокра замінено на Комсомольськ. До 
німецьких поселень на Закарпатті відносять 44 населених пункти, найбільшими 
серед яких й міста Тереблянської долини – Тячів та Хуст. 

Типовими ойконімами корінного населення Закарпаття – русинів – варто 
вважати населені пункти Руське Поле та Руська Мокра, у яких якнайповніше 
відображається етнічна приналежність місцевості. 

Аналізуючи топонімікон Тереблянської долини слід зазначити, що загалом 
маємо 96 ойконімів з визначеним походженням, що пов’язане з географічним 
середовищем. Це становить 65 % від усієї кількості ойконімів Тереблянщини, яких 
налічується 147. Це дуже високий показник, який свідчить про тісний зв'язок 
населення краю з навколишнім середовищем, що підкреслює значущість природних 
багатств й ресурсів у його повсякденному житті. 

Найбільш чисельну групу серед ландшафтно зумовлених ойконімів становлять 
ойконіми рослинного й тваринного (19 %) та гідронімічного (18 %) походження, як 
підтвердження багатої флори та густої водної мережі області. Гідронімічні пласти 
несуть в собі закодовану мовну інформацію про особливості місцевостей. Оронімічні 
ряди – також багаточисельна група (15 %), основною причиною чого є гірський 
характер поверхні. Сумарно, ландшафтно зумовлені ойконіми складають 2/3 
ойконімів Тереблянської долини. 

Серед історично зумовлених ойконімів найчисельнішу групу утворюють 
патронімічні (17 %), що пов’язані з міграційними процесами. Ойконіми, що 
характеризують основні заняття населення становлять 8 % від загальної кількості 
назв. Топонімічні дослідження Тереблянщини дозволяють прослідкувати відмінності 
природних особливостей, які у свою чергу впливають на виробничий процес, рід 
діяльності місцевих жителів. Адже кожний народ дає свої назви поселенням, 
місцевостям, що влучно відтворюють особливості природи, культурні, побутові, 
економічні та історичні умови життя людей.   

Загалом, Тереблянська долина – край, який вирізняється перебігом складних 
та різноманітних історичних процесів, що повною мірою знайшли своє відображення 
в розвитку топоніміки. Дані процеси характерні для всього Закарпаття тому 
гармонійно вписуються в цілісну картину формування топоніміки області. 
Характерною особливістю краю є асиміляція багатьох культур в єдину, автентичну, 
за рахунок чого ми отримуємо безліч топонімів, які походять від місцевих діалектів, 
сформованих під впливом симбіозу різних народностей, які населяли дану 
місцевість у різні періоди часу.  

Отримані в ході топонімічних досліджень результати можуть бути використані в 
туристсько-краєзнавчій роботі, в ході організації краєзнавчих екскурсій для туристів 
з Румунії та Угорщини, стати корисним путівником та приводом для створення 
окремих туристичних маршрутів, що сприятиме розвитку туризму не тільки 
Тереблянщини, а й всього Закарпаття загалом.  
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На давній українській землі – Володимирщині є унікальні історичні, 
етнокультурні та природні об’єкти, які успішно можуть використовуватися в 
туристичній діяльності. Вони свідчать про високу естетичну та історико-культурну 
цінність цієї території. Лише у Володимирі-Волинському нараховується 23 пам'ятки 
архітектури, з яких 8 – національного значення: Успенський собор (1160 р.), 
Василівська церква (XIII–XIV ст.), костел св. Йоакима і Анни (1752 р.), Миколаївська 
церква (1780 р.), кафедральний собор Різдва Христового (1718–1755 рр.), земляні 
вали замку (XIII–XIV ст.), мури капуцинського монастиря (1751 р.) [1; 3]. Серед інших 
важливих об’єктів міста слід відмітити «Городище» (Х ст.), де у 1997 і 2011 рр. 
проводилися археологічні розкопки львівські та волинські науковці [2]. У с. Низкиничі 
Іваничівського району знаходиться пам'ятка архітектури національного значення 
Свято-Успенський монастир (ХVІІ ст.), заснований київським воєводою Адамом 
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Кисілем, останки якого тут зберігаються. а освятив у 1643 р. митрополит Петро 
Могила [4].  

Особливу цікавість для туристів становить парк-пам’ятка садово-паркового 
мистецтва «Слов’янський», що у Володимир-Волинському (27,53 га). Він був 
закладений у 1988 р. Найбільшою окрасою парку є «Княжа алея» зі скульптурами 
давньоруських князів.  

На території Володимирщини знаходиться 9 важливих об’єктів природно-
заповідного фонду місцевого значення, перспективних для туристично-рекреаційної 
діяльності. У загальнозоологічному заказнику (ЗЗЗ) «Буг» (3556,6 га), що у 
Любомльському районі між селами Бережці і Забужжя, надзвичайно мальовничі 
заплавні ландшафти. Тут зустрічаються рідкісні види тварин: лелека чорний (під час 
харчування), журавель сірий (на прольотах), видра річкова, деркач.  

У ЗЗЗ «Устилузький» (293,4 га) зростають цінні сосново-дубові деревостани із 
високими біологічними показниками (І бонітет, ІІІ клас віку, повнота 0,8). У місцевих 
лісах відмічені козуля європейська, кабан дикий, лисиця, заяць-русак, куниця лісова, 
олень благородний, а також птахи: канюк звичайний, яструби великий і малий, 
плиска біла, щеврик лісовий, сорокопуд терновий, кропив’янка чорноголова, дрозди 
чорний і співочий, вільшанка, мухоловка строката, синиці велика, блакитна і чубата, 
гаїчки болотяна й чорноголова, сойка, крук, підкоришник звичайний, повзик, волове 
очко, зяблик, зеленяк, вівсянка звичайна, дятли чорний, звичайний і малий. 

Ландшафтний заказник (ЛЗ) «Березовий гай» (36,7 га) Володимир-Волинського 
району має мальовничі березові насадження серед прибережних горбів. А у ЛЗ 
«Мочиська» (137 га) неподалік с. Заріччя зростають сосново-березові ліси, серед 
яких є гарне озеро площею 10 га. ЗЗЗ «Ішівський» (152 га) знаходиться неподалік 
с. Кладнів і має у своєму складі високобонітетні сосняки та мішані насадження дуба, 
берези, вільхи. Тут відмічені козуля європейська, кабан дикий, олень благородний, 
собака єнотовидний, лисиця, заєць-русак, білка і куниця лісова, а з рідкісних видів – 
борсук і сорокопуд сірий. 

ЛЗ «Бистряки» (488 га), що біля села Висоцьк Любомльського району, теж 
багатий сосново-дубовими лісами, в яких трапляються  рідкісні рослини: шейхцерія 
болотяна, росичка англійська, зозулинець блощичний. А у ЗЗЗ «Прибужжя» 
(1182,1 га) Іваничівського району у соснових лісах можна побачити рідкісних тварин: 
видру річкову, лелеку чорного, скигляка (підорлика) малого, сірого журавля, 
деркача. У лісах ЗЗЗ «Устилузький» (293,4 га) Володимир-Волинського району  та 
ЗЗЗ «Павлівський» (1528 га)  Іваничівського району теж багато цікавих для туристів 
видів рослин і тварин. В останньому були відмічені лосі, які зрідка трапляються на 
Волині. Цікаві природні об’єкти туристи можуть побачити й в інших заказниках: ЛЗ 
«Заставнянський» (156,8 га) Іваничівського району, гідрологічному заказнику 
«Луга» (2039,1 га) Володимир-Волинського району, лісовому заказнику (ЛЗ) 
«Новосілки» (385 га) Володимир-Волинського району, ЛЗ «Підгородненський» 
(19,1 га) Любомльського району.  

Висновки. Об’єкти давньої Володимирщини можуть бути використані для 
розширення місцевих ресурсів у туристично-рекреаційній  діяльності на території 
порубіжних з Польщею районів Волинської області. 
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Запропоновано цікаві історичні об’єкти Ковеля для організації туристичних маршрутів 

й екскурсій. Розглянуто унікальні археологічні та середньовічні пам’ятки, які мають не лише 
наукове, а й пізнавальне значення. Проаналізовано найбільш актуальні аспекти розвитку 
туризму в цьому історичному місті. 

Ключові слова: історичний музей, мідно-кам’яна доба, магдебургське право, 
геологорозвідувальна партія. 

 
Kashuba I. O. Tourist Kovel. The interesting historical objects of Kovel for the organization 

of tourist routes and excursions are offered. Considered unique archaeological and medieval 
monuments that have not only scientific but also cognitive significance. The most actual aspects 
of tourism development in this historic city are analyzed. 

Key words: historical museum, copper-stone age, Magdeburg law, geological prospecting 
party. 

 
Ковель знаходиться в центрі Волинської області, за 70 км від обласного центру 

м. Луцька. Але чи знаєте ви історію цього незвичайного міста? Історія Ковеля 
надзвичайно багатогранна. Його торкнулося литовсько-руське правління і 
панування Першої (історично) Речі Посполитої, царсько-російська колонізація і 
Друга Річ Посполита (вже минулого сторіччя), сталінська диктатура й гітлерівська 
окупація, комуністично-радянська система і роки становлення незалежності України 
[1]. У міському історичному музеї зберігаються понад три тисячі експонатів з історії 
Ковеля. Місто пережило злети й падіння, досягало розквіту, а тоді дощенту 
руйнувалося, після чого його знову відбудовували. 
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За археологічними розкопками визначено існування на місці сучасного Ковеля 
поселення мідно-кам'яної доби (середина III тис. до н. е.). про це свідчать знайдені 
краєзнавцями крем'яні сокири, списи, серпи, що збереглися на місці цього 
поселення. У ті стародавні часи Волинь вкривалася мережею поселень, або, як їх 
називають археологи, «стоянок». За давньою легендою, першим поселенцем у 
тутешній місцевості був вправний майстер – коваль, а тому й поселення, де він жив, 
називали здавна Ковле. Отже, давня назва міста істотно різнилась від сучасної. 
Значно пізніше, за часів польського панування, Ковле трансформувалось у сучасну 
назву міста – Ковель [2]. 

З історичних документів відомо, що 24 грудня 1518 р. у Бересті (сучасному 
Бресті) польський король Сигізмунд І спеціальною грамотою дозволив князю 
Василю Сангушку створити з села Ковле місто з наданням йому магдебурзького 
права [3]. 

На середньовічному гербі Ковеля поряд з іншою геральдичною атрибутикою 
можна побачити контури веж замку і підкови. Остання здавна служила символом 
щастя і достатку. До того ж, вона підкреслювала ремісничу символіку назви міста. 
На жаль, до нашого часу рештки старовинного замку не збереглися. Вчені-історики 
стверджують, що Ковель знаходився під захистом укріпленого замку, який мав 
декілька в’їзних воріт з вежами. Ймовірно, замок був розташований на острові та 
звідусіль оточений річкою Турією та її притоками. До речі, її так назвали через вежі, 
які височіли на острові та проглядалися з усіх боків. Навколо замку згодом 
сформувався центр міста, де оселились магнати, шляхта, ремісники, торгівці. Замок 
мав гідрологічні споруди, що утримували воду, яка падала на великі колеса і 
крутила борошномельний механізм. Така споруда виконувала водночас захисну і 
господарську функції (захищала замок від зайд і одночасно використовувалась як 
млин). Старожили пам'ятають замок за переказами, згідно яких він був знищений 
пожежею. Вцілілі від пожежі ворота з вежею, як останній свідок Ковельського замку, 
простояли до 1805 р. і були зруйновані за наказом російського генерала графа 
Сергія Каменського. 

Від часу заснування місто було багатим на пам'ятки старовини, архітектурні 
споруди. На жаль, чимало з них зруйновано у полум'ї численних воєн. Цінною в 
архітектурному, а особливо в історичному сенсі, окрасою міста є приміщення 
колишньої аптеки Фрідріксона XIX ст., послугами якої користувалися Косачі, міської 
поліклініки (1910 р.), Промінвестбанку (поч. XX ст.). Вони зберегли елементи 
стилістики національного модерну і вирізняються із сучасної фонової забудови. 
Наразі в місті збережено 24 таких споруди. Тривають реставраційні роботи в 
приміщенні художньої галереї, однієї з найцікавіших споруд міста. 

Відлунням історичного минулого і культурної спадщини Ковеля є 28 
пам'ятників, що перебувають під охороною держави. Зокрема, у місті споруджено 
пам'ятник Богдану Хмельницькому (1954 р.), Меморіал Слави (1977 р.), пам'ятник 
Лесі Українці (1991 р.), Монумент на честь пам'яті жертв Другої світової війни 
(1996 р.), Стелу пам'яті воїнам – інтернаціоналістам (2001 р.), пам'ятник Тарасу 
Шевченку (2005 р.), пам'ятник жертвам аварії на ЧАЕС (2008 р.) 

Початок дев’яностих років минулого сторіччя – один із найдраматичніших і 
найцікавіших періодів в житті Ковеля. Руйнування тоталітарної системи та 
поширення демократичного руху, який з Києва перемістився на периферію, не 
могли не викликати аналогічних процесів на місцях. У 1989 р. в місті було створено 
місцевий осередок Народного Руху України. Його організував інженер-геолог 
Ковельської геологорозвідувальної партії Андрій Мостиський. Ряд активістів 
виступили за створення міського Товариства української мови, яке згодом очолив 
Адам Поляк. Одночасно почав формуватися осередок асоціації «Зелений світ», 
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ініціатором якого виступила Марія Хотинська. Діяла філія Української Гельсінської 
Спілки (Володимир Осіюк).  

Обраний народом Президент України Леонід Кравчук хоч і проголосив курс на 
розбудову держави та обіцяв здійснення актуальних економічних реформ і 
соціальний захист населення. Але 1992 р. ознаменувався різким підвищенням цін, 
зростанням вартості комунальних послуг, введенням купонів багаторазового 
використання. Все це викликало значну економічну та соціальну напругу в 
суспільстві. Вона поширилась по всій державі та не оминула й Ковельщину. Але 
навіть і в таких важких умовах переважна більшість ковельчан була налаштована на 
продуктивну працю в ім’я розбудови незалежної держави, для зміцнення її 
економіки. Над вирішенням важливих економічних і соціальних питань працювала 
міська влада Ковеля. Зокрема, для того, щоб зменшити невдоволення людей 
нестачею необхідних товарів, захистити городян від перекупників і спекулянтів, було 
відновлено торгівлю продовольчими і промисловими товарами за талонами.  

Висновки. Історичні об’єкти Ковеля свідчать про його унікальність і можуть 
бути активно використані в організації туристичної діяльності в межах міста. Ці 
об’єкти цікаві не лише як багатий краєзнавчий матеріал для виховання молодого 
покоління, а й для гостей міста з інших куточків України, також для гостей з сусідньої 
Польщі, для яких місто має чимало цінних об’єктів нашої спільної історії. 
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Відстежуються аспекти господарського розвитку північних районів Київської області.  

Наголошується на перспективах туристичної спеціалізації регіону за наслідками розвитку 
Чорнобильської зони. 

Ключові слова: зона відчуження, Київська область, техногенне лихо, туристичні 
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Nikolaiev Ya., Hryniuk D. Realities and Tourist Prospects of Development of the North 

of the Kyiv Region, taking into Account the Chernobyl Zone. Tracking aspects of economic 
development of the northern areas of Kyiv region. The prospects of the tourist specialization of 
the region as a result of the development of the Chernobyl zone are emphasized. 
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Необхідність модернізації регіональних соціо-економіко-екологічних систем 
зумовлена формуванням у регіонах особливих умов економічного зростання з 
врахуванням суспільних викликів та домінуванням теоретичних засад концепції 
сталого розвитку. Спостерігається також трансформація економічних відносин на 
фоні процесів екологізації, регіоналізації в соціально-економічній сфері, 
інституційному середовищі національного простору, що зумовлює появу певних 
ефектів, важливих із позиції забезпечення сталого розвитку регіонів держави. 
«Порядок денний на ХХІ століття» передбачає гармонійне співіснування природного 
середовища та людини задля збереження довкілля з врахуванням спроможності 
біосфери ліквідовувати наслідки шкідливої техногенної діяльності [2]. Регіональний 
рівень досліджень дає можливості найбільш точно визначити і відкоригувати межі 
(просторові, часові), масштаби й напрямки суспільно-природної взаємодії на 
території держави, виходячи з особливостей розвитку її природної і соціальної 
компонент, окремих локалітетів. Сучасний регіональний соціально-економічний 
розвиток Київщини у співіснуванні з наслідками Чорнобильської трагедії 
забезпечують певні ефекти. Вони проявляються в тому, що з одного боку, 
суспільством висуваються особливі вимоги до раціоналізації видів господарської 
діяльності в межах забруднених депресивних територій, а з іншого – з’являються 
нові шанси до розвитку та упорядкування територій. У даному випадку йдеться 
перш за все про стан подальшого розвитку північних територій Київщини – 
Іванівського та Поліського районів. Зона відчуження, представлена в їх межах, є 
забороненою для вільного життя та пересування територією, що зазнала 
інтенсивного забруднення радіонуклідами внаслідок техногенної катастрофи – 
аварії на Чорнобильській АЕС. Зона була визначена ще у 1986 р. за наслідками 
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завданої шкоди природному середовищу та безпосередньо населенню і становить 
близько 7,3 % від території  Київщини.   

Чорнобильська зона включає північну частину Іванківського району Київщини, в 
межах якої знаходиться електростанція, а також міста Чорнобиль і Прип’ять. До її 
складу також входить північна частина Поліського району ( у т. ч. смт Поліське та 
Вільча), простягаючись далі по території Житомирщини до кордону з Білоруссю. 
Контроль за територіями здійснює Державне  агентство України з управління зоною 
відчуження, підпорядковане Міністерству надзвичайних ситуацій  України. Зона має 
площу близько 2044 км² в межах якої розташовані міста Прип’ять, Чорнобиль та 
74 села. На об’єкти сільської та міської забудови припадає 4 % площі, промислові 
споруди та транспортна інфраструктура складають – 5 %, ліси – 45 %, залужені 
поля та луки близько 36 %, заболочені ділянки – 8 %, на акваторію Київського 
водосховища припадає – 2 %. Контролювання поширення радіоактивних речовин 
залишається актуальним в межах зони через потребу підтримки балансу природної 
системи та залишкових техногенних об’єктів.  

Майже 18 років тому (15 грудня 2000 р.) державою було ухвалено рішення про 
остаточне закриття Чорнобильської АЕС шляхом зупинки останнього діючого 
енергоблоку ғ 3. Нове тисячоліття сформувало відповідно до проблеми нове 
завдання: сприяти перетворенню зони відчуження на «екологічно безпечний  
простір». Проте, це стало ще одним викликом, оскільки примусило назавжди 
відкинути ідею можливих структурно-технологічних перетворень потужностей АЕС з 
метою збереження її часткового функціонування.  

Основний ареал зони радіаційного забруднення припадає на територію 
Іванківського району, що є найбільшим за площею в межах столичної області. Цим 
зумовлено незначний господарський розвиток його на сучасному етапі та набуття 
ознак депресивних територій, реальний господарський сектор занепадає. Частка 
району у виробничому потенціалі області є досить скромною ( приблизно 0,7 %).  
Якщо раніше район характеризувався яскраво вираженою сільськогосподарською 
спеціалізацією з незначною часткою промислового виробництва, то нині основу його 
господарства формують послуги (більше 50 %), серед яких транспортні, 
торговельні, житлово-комунальні, техніко-комунікаційні, соціально-культурні та 
медичні. Наприклад, з 2015 р. триває робота з підготовки проекту Європейської 
комісії «Оздоровчі та екологічні програми навколо Чорнобильської зони 
відчуження». У форматі проекту проводиться посилене медичне обстеження  
дитячого населення району з використанням новітнього обладнання діагностики та 
лікування, отриманого в рамках проекту. Важливим є також напрацювання  
зарубіжних благодійних організацій та фондів. У той же час, сільське господарство 
району має переважно місцеве обслуговуюче значення і займає 25 місце в області. 
Традиційно представленими залишаються в основному посіви  кормових культур, 
що зберігають сподівання на відродження важливої сільськогосподарської 
спеціалізації окремих територій району. Високоспеціалізованим залишається лісове 
господарство що забезпечує заготівлю ліквідної деревини в області у цілому.  

Поліський район також входить значною частиною своїх територій до складу 
Зони відчуження. Його незначний господарський розвиток відповідно пояснюється 
наявністю на території частини основного ареалу радіаційного забруднення. 
Значення виробничого потенціалу є зовсім мінімальним (близько 0,1 % від 
загального в межах області) і посідає останнє місце. У структурі зайнятості 
населення переважає третинний сектор, проте, більш помітною у порівнянні з 
Іванківським районом є частка сільського господарства (близько 12 %), розвинуте 
мисливське господарство, репрезентоване спортивно-мисливськими товариствами 
(«Ужське», «Динамо»); лісове господарство є напрямом спеціалізації регіону. Проте, 
обсяги заготівлі деревини у порівнянні з іншими районами незначні, по причині 
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радіаційного забруднення. У той же час, слід визнати, що масштаби лиха, 
відображені у зонуванні забруднених територій районів за 33-річний період 
існування потребують уточнення та навіть певного перегляду [3]. Адже, прийняті та 
затверджені раніше (1991 р. у зв’язку зі створенням Міністерства з питань 
надзвичайних ситуацій) концептуальні положення щодо безпечного ведення 
сільськогосподарського виробництва та лісогосподарства дещо застаріли. Система 
агромеліоративних заходів, що мала вести перед у рослинництві повинна точно 
враховувати відмінності різних типів забруднених територій. Забруднення і на 
сьогодні є дуже неоднорідним, часто навіть у межах окремого населеного пункту. 
Відповідно, забрудненні території різняться типами ґрунтів, особливостями 
мікрорельєфу, господарськими, соціальними аспектами життєдіяльності тощо.  

Загалом, із часом, у зоні відчуження спостерігається незначне покращення 
радіаційного стану, що зумовлено частково фіксацією радіоактивних речовин 
верхніми шарами ґрунту; помітне суттєве зменшення виносу радіоактивних речовин 
в акваторію Київського водосховища. На думку фахівців Інституту проблем 
Чорнобиля, відповідно до законів ядерної фізики, навіть без втручання людини за 
всі 30 років сумарна активність радіонуклідів, що в зоні відчуження, зменшилася у 
двічі (приблизно, з 20 до 10 млн кюрі). Триває природний радіоактивний розпад, що 
знищує радіонукліди зі швидкістю близько 1 тисячі кюрі за день [3]. Мікропроцеси, 
спрямовані на самовідновлення порушеної екосистеми та окремих компонентів 
природного середовища забруднених територій тривають. Одночасно, пропозиції 
громадськості та наукових кіл дали життя новому вкрай необхідному проекту – 
створення Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника (Указ 
Президента України ғ 174/2016 від 26.04.2016 р.) в Зоні відчуження з реєстрацією 
його юридичної адреси у Поліському районі. До складу його території мають увійти 
близько 23 тис. га чорнобильських земель із різним режимом його окремих зон. 
Новостворений заповідник разом із природним заповідником «Древлянський» 
(Житомирська область) та Поліським державним радіаційно-екологічним 
заповідником (Республіка Білорусь) закладуть основу унікальної та однієї з 
найбільших природоохоронних територій в Європі. Науковці та фахівці Адміністрації 
Зони відчуження пропонують проекти певних видів господарської діяльності даної 
зони, що підвищило би окупність її утримання, охорону та ліквідацію наслідків аварії. 
Відповідно, залишаються перспективними та першочерговими такі проекти: 
1) будівництво елеватора та терміналу по виконанню завантажувальних робіт з 
метою поставки залізничним транспортом продукції сільського господарства на 
станцію Вільча; 2) надання міждержавному (українсько-білоруському) пункту 
пропуску біля с. Вільча статусу «міжнародний»; 3) розміщення та поширення 
сонячних електростанцій; 4) активізація розвитку туризму та досягнення ефекту 
«синергії» в Зоні відчуження територій Поліського та Іванівського районів Київщини 
тощо. Саме розвиток туристичного напряму спеціалізації відчужених територій 
викликає одночасно резонанс з одного боку та практичний інтерес з іншого. Не 
можна заперечити той факт, що розвиток туризму у депресивних регіонах згідно 
світового досвіду забезпечував досить швидкий та відчутний ефект. Безлюдна 
«зона» за останні тридцять три роки вже перетворилася в унікальний природний 
заповідник, в якому можна відшукати «нових» представників рослинного й 
тваринного світу. Природно «чистий» розвиток екосистем призвів до утворення 
особливо цінних та унікальних ландшафтів. Проте, термін «туризм» щодо відвідин 
Чорнобильської зони відчуження поки що не сприймається фахово. Хоча, останні 
роки триває дискусія в науковому та менеджерському середовищі про потужний 
практичний інтерес населення до інформаційно-ознайомлювальних турів у «зону». 
Відповідно, спостерігається переродження екстремального не масового туризму до 
туризму тематичного (техногенного) ядерного [1]. Незабутнє враження справляють 
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на туристів мертві міста й села, наприклад, місто-примара Прип’ять, яке покинули 
після катастрофи всі його жителі (47,5 тис. осіб). Популярним є звичайно місто 
Чорнобиль, яке відвідали за цей час більше 7,5 тис. іноземців. Провайдери 
туристичних фірм спромоглися пропонувати туристам розширену програму відвідин, 
навчання навичкам радіаційного виживання, карти ландшафтів, що побудовані з 
можливістю мінімального ризику опромінення, транспортну інфраструктуру тощо. 

Отже, це перспективний вид діяльності, що може забезпечити не лише ефект 
«синергії», а й сприяти сталому розвитку туризму, як наслідок, знизити соціально-
економічну депресію територій Іванківського, Поліського районів Київщини. 
Спрямований розвиток екстремального та техногенного туризму в силу унікальності 
досліджуваного об’єкту (територій районів та, безпосередньо, Зони відчуження) 
сприятимуть поширенню інформації не лише на Україну, а й на світ. Це приверне 
увагу наукової та політичної громадськості Європи, міжнародних організацій, 
світових донорів до проблем розвитку українського суспільства, сучасних викликів 
та небезпек, про які краще пам’ятати.   
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Представлено результати аналізу природно-заповідного фонду (ПЗФ) в межах лісів 
ДП «Ратнівське лісомисливське господарство». Охарактеризовано сучасні структури ПЗФ 
лісів підприємства за категоріями, кількістю та площею природно-заповідних територій. 
Проаналізовано динаміку розвитку ПЗФ на лісових землях. Виявлено проблеми та 
перспективи використання досліджуваних лісових заповідних територій. 

Ключові слова: заказник, лісовий фонд, пам’ятка природи, природно-заповідні 
території, природно-заповідний фонд, Червона книга України. 

 
Pavlovska T. S., Biletskyi Y. V., Sylyvoniuk K. A. Protected Areas of Forest Fund of 

Ratnivs’ke FHE State Enterprise. The results of the analysis of the Nature Reserve Fund 
(hereinafter − NRF) within the forests of the State Enterprise «Ratnivs’ke Hunting Forestry 
Enterprise» are presented. The modern structures of the NRF of the forest enterprises according 
to the categories, quantity and area of protected areas are described. The dynamics of the 
development of NRF in forest lands is analyzed. The problems and perspectives of using 
investigated forest of protected areas are revealed. 

Key words: reserve, forest fund, natural monument, nature reserves, nature reserve fund, 
the Red Book of Ukraine. 

  
Охорона, збереження і відтворення біорізноманіття ландшафтів є одним із 

ключових завдань у географії та екології, адже, від стану природного навколишнього 
середовища залежить комфорт та якість життєдіяльності людини. Головною 
складовою його вирішення є формування науково обґрунтованої, репрезентативної 
та ефективно керованої системи природоохоронних територій. Крім збереження й 
відтворення типових, унікальних, рідкісних видів рослин, тварин і ландшафтів, 
об’єкти природно-заповідного фонду (ПЗФ) мають рекреаційну цінність для 
місцевого населення і туристів. Особливо важливе значення для розвитку 
туристичної та оздоровчої діяльності мають заповідні території, розміщені у межах 
лісового фонду. 

Волинська область є однією з найбільш заліснених в Україні. Ліси займають 
третину її площі і сконцентровані переважно в поліській частині краю. Відновлення й 
збільшення ареалів лісової рослинності для економічних та екологічних цілей є 
провідним завданням державних лісогосподарських підприємств, серед яких і 
«Ратнівське лісомисливське господарство» (далі − ДП «Ратнівське ЛМГ») 
Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства. 
Підприємство розташоване в межах Ратнівського (переважно) та Камінь-
Каширського адміністративних районів.  

Сучасна площа ДП «Ратнівське ЛМГ» становить 28832,1 га. Найбільшу частку 
площі (61,65 %) займають експлуатаційні ліси (мають найбільше господарське 
значення). П’яту частину площі лісгоспу (20,08 %) становлять ліси 
природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення (у них 
здійснюються наукові дослідження та спостереження за станом природних 
комплексів, вони виконують естетичну функцію). Захисні ліси займають 17,38 % 
площі лісгоспу (вони, насамперед, виконують ґрунтозахисну, водоохоронну, 
кліматорегулюючу, водорегулюючу ролі). Рекреаційні ліси складають найменшу 
частку площі (близько 0,9 %) досліджуваної території й використовуються, 
насамперед, для відпочинку місцевого населення та туристів. Породний склад лісів 
різних категорій приблизно однаковий: домінантною породою є сосна звичайна, 
субдомінантними – береза повисла, вільха чорна, дуб звичайний, ялина 
європейська [1]. 

У лісовому фонді ДП «Ратнівське ЛМГ» налічується 11 об’єктів ПЗФ, які 
належать до двох категорій природоохоронних територій: заказників (7) та пам’яток 
природи (4). Тут вирізняється гідрологічна пам’ятка природи «Озеро Святе», яка має 
загальнодержавне значення. Усі інші природо-заповідні території (ПЗТ) мають 
місцеве значення. На території ДП «Ратнівське ЛМГ» об’єкти ПЗФ займають 
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5789,51 га, що становить 20,08 % площі підприємства. При цьому площа заказників 
становить 5728 га, пам’яток природи – 61,51 га (відповідно 98,93 % та 1,07 % площі 
ПЗФ лісгоспу). 

Першими об’єктами ПЗФ на території ДП «Ратнівське ЛМГ», організованими 
ще у 70-80-х рр. минулого століття, є: ботанічна пам’ятка природи місцевого 
значення «Дуб звичайний» (1972 р.), гідрологічна пам’ятка природи 
загальнодержавного значення «Озеро Святе» (1975 р.), загальнозоологічний 
заказник місцевого значення «Липине» (1980 р.), лісовий заказник місцевого 
значення «Гірницький» (1983 р.), ботанічна пам’ятка природи місцевого значення 
«Гірницький ялинник» (1986 р.), лісовий заказник місцевого значення 
«Доманівський» (1989 р.). У 90-х рр. минулого століття та на початку 2000-х рр. 
структура ПЗФ лісництва поповнилася ще 5 об’єктами місцевого значення: 
гідрологічним заказником «Озерця» та лісовим заказником «Смольне» (1993 р.), 
гідрологічним заказником «Гірницьке болото» (1994 р.), зоологічною пам’яткою 
природи місцевого значення «Ялиновий ліс» (2000 р.) та загальнозоологічним 
заказником «Гвозди» (2005 р.) [3].  

Найпоширенішими рослинними угрупуваннями, що перебувають під охороною 
на території лісогосподарського підприємства, є бори, представлені сосною 
звичайною з домішкою дуба черешчатого та звичайного, ялини європейської, 
берези повислої, осики звичайної та вільхи чорної. Особливої уваги в лісах 
заслуговують червонокнижні види рослин: молочай звичайний, коручка болотяна, 
сон лучний (поширені на території лісового заказника «Смольний»); лісові орхідеї, 
коручка чемерникоподібна, любка дволиста і гніздівка звичайна (наявні у 
загальнозоологічному заказнику «Гвозди»); помикамінь болотний та осока 
тонкокореневищна (трапляються в межах гідрологічного заказника «Гірницьке 
болото»). У межах ПЗФ ДП «Ратнівське ЛМГ» зростають кілька видів лікарських 
рослин: конвалія травнева, валеріана лікарська, алтея лікарська та ін. [2; 3]. 

На території ПЗФ лісгоспу під охороною перебувають не лише рідкісні види 
рослин, а й такі, що широко представлені на Поліссі, проте характеризуються 
специфічними умовами зростання або віковими  особливостями. Зокрема, в межах 
ботанічної пам’ятки природи місцевого значення «Дуб звичайний» зростає дуб 
черешчатий віком понад 400 років, який є своєрідним велетнем на території 
лісництва. У межах лісових заказників «Гірницький» та «Смольний» значну площу 
займають високобонітетні насадження ялини європейської віком понад 90 років, яка 
занесена до обласного насіннєвого фонду. В межах інших природно-заповідних 
об’єктів (ПЗО) під охороною перебувають високобонітетні формації, представлені 
сосновими, дубовими, ялиновими, березовими, осиковими, вільховими породами 
дерев різного віку – від 50 до 170 років [2; 3]. 

На досліджуваній території мешкає значна кількість типових представників 
поліської фауни: лось, олень благородний, кабан дикий, куниця лісова, вивірка 
звичайна, заєць сірий; з орнітофауни поширені горобцеподібні, дятлоподібні, 
соколоподібні, совоподібні; на узбережжях озер і в прилеглих лісах мешкає багато 
видів водоплавних і навколоводних птахів, плазунів, земноводних; в озерах 
трапляються щука, короп, окунь. Серед червонокнижних видів поширені лелека 
чорний (гніздиться переважно на території зоологічної пам’ятки природи «Ялиновий 
ліс» та загальнозоологічного заказника «Гвозди»), тетерук, орябок, глушець 
(відмічені в межах загальнозоологічного заказника «Липине») [2; 3]. 

Сучасний стан ПЗФ ДП «Ратнівське ЛМГ» можна вважати задовільним. 
Проблемами для ефективного функціонування досліджуваних ПЗТ можуть бути 
наслідки непрофесійного меліоративного осушення та незаконного вирубування 
лісів на Поліссі, поширення шкідників у лісах різного функціонального призначення. 
Актуальними загрозами для природоохоронних територій лісгоспу залишаються: 
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браконьєрство; пожежі; засмічення; механічне пошкодження трав’яно-
лишайникового покриву, чагарників і дерев під час збору квітів, ягід, лікарської 
сировини, що може призвести до деградації рослинності; нерегульоване 
відвідування, що загрожує рекреаційною дигресією найбільш доступних для туристів 
ландшафтів. Для оптимізації екологічної ситуації та розвитку заповідної справи у 
межах ДП «Ратнівське ЛМГ» доцільно збільшувати площі уже існуючих ПЗТ, 
розширювати спектр рекреаційного використання ПЗО й регулювати при цьому 
туристичні потоки на їхніх територіях; облаштовувати старі й створювати нові 
рекреаційні пункти для ефективнішого управління рекреаційною діяльністю у лісах 
підприємства та уникнення несанкціонованого використання лісових ресурсів краю. 
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Запропоновано принципово новий варіант організації пізнавальних туристичних 

маршрутів у місцях зростання рідкісного виду – зозулиних черевичків справжніх  
(Суptipedium calceolus L.). Наведено цікаві факти, які роблять ці рослини особливим 
об’єктом пізнання для туристів. Названо декілька районів, де зростають ці рослини і де 
можуть бути організовані такі пізнавальні туристичні маршрути. 

Ключові слова: рідкісний вид, локалітет, полінії, полінарії, державний заповідник, 
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Terletskyi V. K. Cypripedium Сalceolus L. as the Tourist Object in Volhynia. There 

have offered new variant of tourist route’ organization at the spots of rare species Суptipedum 
calceolus L. The author has cited interesting facts, which have made these plants the special 
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Зозулині черевички справжні (Суptipedum calceolus L.) – представник родини 
орхідних, рідкісний вид, занесений до міжнародних та вітчизняних списків рослин, 
яким загрожує знищення [1; 3]. Цей вид відзначається унікальними декоративними 
властивостями в стані квітування, коли на квітконосах розпускаються незвичайні 
для наших широт великі (близько 5 см у діаметрі) квітки [2]. У кожної чотири 
яскравих бордових чашолистики, у центрі між якими видовжується яскраво-жовтий 
«черевичок»-пелюстка (рис. 1). До відома туристів, квітучі зозулині черевички можна 
побачити на ювілейній монеті України 2016 р. номіналом 10 грн. Її створив художник 
Володимир Дем’яненко. 

 

 

Рис. 1. Квітучі зозулині черевички справжні 

 
Чимало цікавого для туристів можна розповісти про цю рослину. За легендою, 

богиня Венера якось спустилась на землю на прогулянку. Притомившись від 
мандрівки, вона прилягла відпочити, знявши черевички. І тоді й «забула» про них. 
За іншою легендою, черевички намокли від дощу і проросли квітами. Так і з’явились 
квіти – зозулині (рос. Венерині) черевички. 

Мало хто знає, що черевичок запилюється, «обдурюючи» комах-запилювачів. 
Цю властивість черевичків можна використати у програмі туристичного маршруту, 
знайомлячи туристів із цими рідкісними й для нашого краю орхідеями. Виявляється, 
комахи знаходять квітки за запахом, який поширюється за сотні метрів від місця 
зростання рослини. Надибавши квітучу рослину, комаха «лізе» у верхній отвір 
«черевичка», сподіваючись знайти там нектар. Однак, його там вона не знаходить 
(його там просто немає!). Назад вгору «видряпатись» вона теж не може, бо їй 
перешкоджають настовбурчені згори волоски, що вкривають «черевичок» 
всередині. Шукаючи вихід з цього незручного становища, комаха, нарешті, 
знаходить вузький прохід ззаду «черевичка» (щось на зразок «прикаблучної дірки»). 
Подавшись туди, вона потрапляє голівкою в своєрідні тичинки (ботаніки називають 
їх «полінії»), звідки до її голівки рослина «пришпилює-приклеює» два «роги» з 
пилком (полінарії). З тими рогами комаха, нарешті, вивільнюється з «полону» й 
летить далі, де все повторюється майже як у попередньому варіанті. Тобто, комаха 
знову летить на запах. Знову знаходить іншу квітку черевичків, де «забувши про 
набутий досвід», потрапляє в «полон» другого «черевичка». Там їй доводиться ще 
раз шукати вихід, під час якого вона «рогами» впирається просто до приймочки 
маточки квітки, здійснюючи тим самим її запилення. Оригінально вдосконалила 
еволюція запилення зозулиних черевичків, чи не так? 

А ще туристам можна розповісти про цілющі властивості цих квіток. Наприклад,  
згадані вище волоски квіток черевичків виділяють тактильний подразник – 
ципріпедин, здатний викликати в деяких вразливих до нього людей висипання на 
шкірі. А в багатьох країнах Європи коренів черевичків робили цілющі витяжки у 
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підсолощеній воді, які використовували при епілепсіях, розладах сну як 
заспокійливий засіб. Відомий знахар Р. Гуд вважав його кращим за опіум, бо цей 
засіб не давав наркотичного ефекту. 

Дуже складно, довго й важко відновлюються зозулині черевички в природі. Хоч 
кожна з її квіток створює тисячі дрібних пилоподібних насінин, проростають з них  
одиниці. Справа в тому, що насінина не має запасу поживних речовин і здатна 
прорости лише за наявності відповідних стимуляторів-грибів (бот. симбіонтів). Але й 
тоді рослина розвиватиметься більш як 15 років, перш ніж буде здатна створити 
власну квітку. Недарма в декоративному квітництві орхідеї коштують дуже дорого: 
ціна деяких з них сягає 5000 дол. США за штуку (!). 

В Україні зозулині черевички зустрічаються у лісах рівнинної частини, а також у 
передгір’ях Карпат. Але відомі природні популяції виду продовжують катастрофічно 
занепадати в процесі незворотних техногенних змін рослинного покриву. На Волині 
популяції зозулиних черевичок можна зустріти в різних районах: у Ківерцівському (у 
межах НПП «Цуманська пуща»), Маневицькому (Черемиський державний 
заповідник), Любешівському (НПП «Прип’ять–Стохід»), Камінь-Каширському 
(Осовське лісництво) районах тощо. Найкраще готувати такі пізнавальні ботанічні 
маршрути, узгоджуючи їх з працівниками відповідних державних природоохоронних 
структур. Вони не лише покажуть місця зростання (локалітети) зозулиних 
черевичків, а й нададуть належну допомогу в організації туристичних маршрутів.  

В організації туристичних маршрутів подібного спрямування необхідно 
дотримуватись суворих правил екологічної (природоохоронної) етики. У першу 
чергу, це стосується збереження рідкісних рослин – зозулиних черевичків справжніх 
у місцях їхнього природного зростання. Тобто, жодних зірваних квіток, а тим більше 
– викопаних рослин. Лише фотографії або малюнки на згадку про ці унікальні дива 
природи рідного краю. По-друге, жодних слідів у межах зростання (локалітетах) 
зозулиних черевичків: стежок, розкладених багать, будь-якого сміття тощо. 
Натомість, узгодивши це з працівниками відповідних охоронних структур, можна 
провести заходи, спрямовані на сприяння природному поновленню черевичків. Для 
цього на відстані 1–2 м від виявлених рослин доцільно підготувати стрічки 
розпушеного ґрунту розміром 100х30 см, куди можна висипати насіння із стиглих 
плодів-коробочок. Слід пам’ятати, що навіть при успішному проростанні насіння 
вперше зелений листок на рослині з’явиться лише на 3–4 рік. Отже, чекати на його 
появу доведеться досить довго. 

Висновки. Природні місця зростання (локалітети) зозулиних черевичків на 
Волині – це надзвичайно цікавий для організації пізнавальних туристичних 
маршрутів об’єкт. Для цього необхідно погодити їх в часі та в просторі з 
працівниками відповідних державних установ, зокрема з дирекціями НПП 
«Цуманська пуща» (Ківецівський район), Черемиського державного заповідника 
(Маневицький район), НПП «Прип’ять–Стохід» (Любешівський район), Осовським  
лісництвом тощо. 
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організації туристичних маршрутів на берегах цієї водойми. Описані охоронні території та 
рідкісні види рослин і тварин, які тут можуть побачити туристи. Запропоновані заходи для 
збереження цих унікальних ландшафтів й окремих об’єктів у зоні водосховища. 

Ключові слова: локалітет, рідкісні та лікарські види рослин, біосферне природне 
ядро, заказник. 

 
Drevlia Yu. Tourism on the Shores of Khrinnikivsky Reservoir. The estimation of 

natural resources of Khrinnikivsky reservoir from the point of view of organizing tourist routes 
along the banks of this reservoir is carried out. Protected areas and rare species of plants and 
animals that tourists can see here are described. Proposed measures to preserve these unique 
landscapes and individual objects in the reservoir area. 

Key words: localitet, rare and medicinal plant species, biosphere natural nucleus, reserve. 
 

Хрінниківське водосховище, що знаходиться на межі Волинської та Рівненської 
областей, було створене у 1956 р. для забезпечення місцевого населення 
електроенергією від річки Стир [1]. Більш як водосховище не лише успішно 
виконувало цю функцію, а й неодноразово рятувало населення долини р.Стир від 
раптових повеней. Водосховище стало об’єктом успішного риборозведення та 
центром рекреації в регіоні. Разом з тим водосховище можу служити цінним об’єктом 
для організації туристичних маршрутів, бо тут чимало мальовничих ландшафтів й 
унікальних природних ресурсів (охоронні території, рідкісні види рослин і тварин).  

У зоні прибережних ландшафтів водосховища було виявлено виявлення чимало 
локалітетів рідкісних та зникаючих рослин, визначено чималі запаси сировини цінних 
лікарських видів. Дослідження вчених Українського науково-дослідного інституту 
водогосподарсько-екологічних проблем (керівник – член-кореспондент УААН 
А. В. Яцик) і географічного факультету Львівського національного університету імені 
Івана Франка (керівник – проф. С. І. Кукурудза) підтвердили важливість збереження 
місцевих природних ресурсів і оптимізацію їх використання шляхом створення в зоні 
Хрінниківського водосховища регіонального ландшафтного парку [2–5].  

У всіх означених працях актуальність оптимізації природокористування, 
зокрема туристичної діяльності, у зоні Хрінниківського водосховища 
підтверджується багатьма обґрунтованими аргументами. Територія басейну 
Хрінниківського водосховища (ТБХВ) належить до складу Мало-Поліського 
біосферного природного ядра національної екологічної мережі, на межі Волинської 
височини й Малого Полісся, де природоохоронних об’єктів відповідного рівня немає. 
Тому в перспективі тут доцільно затвердити відповідну категорію природно-
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заповідного фонду з відповідними обмеженнями природокористування Означена 
територія за складом існуючих ресурсів і природоохоронних об’єктів місцевого 
значення цілком відповідає таким вимогам. Тут знаходиться орнітологічний заказник 
«Хрінники» площею 1,6 га (кв. 53 Дублянського лісництва), де на окремих дубах 
зосереджені поселення сірих чапель. Неподалік с. Вичивки цього ж адміністративного 
району є ще один орнітологічний заказник гніздувань водоплавних птахів на площі 
40 га, а у заплаві р. Стир розміщується заповідне урочище «Маївка» (15 га) із 
потужними запасами лікарських рослин (родовика, м’яти, череди тощо).  

На волинському березі ТБХВ розміщується загальнозоологічний заказник 
«Бужанівська дача» (1512 га у кв. 53–71 Горохівського лісництва Луцького ДЛГ). Тут 
зростають цінні насадження дуба звичайного, сосни звичайної, граба, трапляються 
ялина, модрина європейська, осика, береза. Серед місцевих трав чимало конвалії 
травневої та звіробою, є сон широколистий і підсніжник білосніжний (рідкісні 
червонокнижні види нашої флори). З тварин у місцевих лісах можна зустріти кабана 
дикого, козулю, лося, зайця-русака, куницю лісову, лисицю, борсука (останній теж 
занесений до Червоної книги України). У гідрологічному заказнику «Гнила Липа» 
(1644 га) охороняється лучно-болотяний масив, де знаходиться 21 джерело. Тут 
зростають типові представники злаково-осокових рослинних угруповань: бeкманія 
звичайна, тонконіг болотяний, лепеха звичайна, незабудка лучна тощо. У 
прибережній смузі річки, серед заростей верб, вільхи, крушини, очерету та рогозу, 
трапляються рідкісні види тварин: видра річкова, чернь білоока, журавель сірий (на 
прольотах), чапля руда.  

Досліджена ТБХВ знаходиться в лісостеповій зоні, з поширенням в 
доісторичному минулому лучних степів та дубово-грабових лісів. На території ТБХВ 
є значні масиви соснових, дубових, дубово-грабових, грабових лісів з багатою за 
видовим складом фауною. Ця територія характеризується багатою біотичною 
різноманітністю, мальовничими краєвидами, унікальною історико-культурною 
спадщиною. Тут зростають рідкісні види рослин, занесені до Червоної книги України: 
баранець звичайний (Huperzia selago), вовчі ягоди пахучі (Daphne cneorum), 
зозуленні черевички справжні (Cypripedium calceolus), латаття біле (Nymphaea alba), 
лілія лісова (Lilium martagon), любка дволиста (Platanthera bifolia), осока затінкова 
(Carex umbrosa), підсніжник звичайний (Galanthus nivalis), цибуля ведмежа (Allium 
ursinum). З рідкісних видів тварин тут відмічені: тхір степовий (Mustela eversmanni), 
борсук ( Meles meles), видра річкова (Lutra lutra), горностай (Mustela erminea), норка 
європейська (Mustela lutreola). З птахів такі види, як сірий журавель (Grus grus), 
глухар (Tetrao urogallus), лелека чорний (Ciconia nigra), пугач (Bubo bubo), орлан 
білохвіст (Haliaeetus albicilla), сапсан (Falco peregrinus). З плазунів: мідянка 
(Coronella austriaca), а з класу земноводних: ропуха очеретяна (Bufo calamita).  

Окрім природоохоронних об’єктів, на території ТБХВ знаходиться особлива для 
кожного українця історична пам’ятка – державний історико-меморіальний заповідник 
«Поле Берестечківської битви», який є символом нашої національної шани та 
пам’яті. А у Берестечку є парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва площею 4,5 га, 
створений ще у ХІХ ст. Тут зростає 60 видів різних дерев і кущів, багатьом з яких 
понад сто років.  

Хрінниківське водосховище розташоване в екологічно сприятливому для 
рекреацій, туризму й санаторного лікування регіоні. Поблизу нього немає великих 
міст, підприємств, тваринницьких комплексів, які б скидали стічні стоки до 
водосховища. Тому у Хрінниківському водосховищі формується позитивний 
гідрохімічний режим. Зокрема, аналізи води з водосховища, проведені у 2004 р. 
Українським науково-дослідним інститутом водогосподарсько-екологічних проблем 
(м. Київ), встановили, що води річки Стир на вході у водосховище та на виході з 
нього оцінюються за першим класом якості і є «відмінними», «дуже чистими». 
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На березі водосховища у сосновому лісі розташований санаторій «Хрінники». 
Санаторій має чудову базу для відпочинку та лікування. Тут відпочивають та 
оздоровлюються діти, що постраждали від аварії на ЧАЕС. На території санаторію 
розміщено спортивний і тенісний майданчики, є бібліотека, більярд. Широка алея 
простягається із лісу до берега Стиру, на чудовий пляж, забезпечений місцями для 
купання, накриттям від сонця та волейбольним майданчиком. Тут застосовують 
унікальний вид медичних послуг – грязелікування. Грязі Демидівського краю – єдині в 
Україні за своєю лікувальною та оздоровчою дією, якими лікують такі захворювання 
як хвороби опорно-рухового апарату.  

Разом з тим слід відмітити, що ТБХВ досі залишається незахищеною від 
нераціональних форм природокористування і забруднення. Завдяки значним 
природним ресурсам сюди в літній сезон різко зростає приплив неорганізованих 
рекреантів. Але територія берегових ландшафтів для цієї форми рекреації 
недостатньо облаштована, відсутній належний контроль за відпочиваючими, 
рибалками, збирачами «дарів природи». Як наслідок спостерігаємо тут не лише 
витоптування трав’яного покриву, знищення прибережних рослинних угруповань, 
засмічення узбережжя, а й акти браконьєрства, незаконної рубки дерев, пожеж тощо. 
В останні роки навколо водосховища спостерігається стрімке збільшення хаотичної 
забудови території, самозахоплення площ, виникнення хаотичних смітників тощо.  

Найсуттєвішим недоліком щодо раціонального природокористування в зоні 
ТБХВ є відсутність генерального плану облаштування території. Другим суттєвим 
недоліком є також відсутність централізованої каналізаційної системи. Все це разом 
може  згодом негативно позначитися на якості води у Хрінниківському водосховищі. 
Оцінюючи проблему збалансованого природокористування в зоні ТБХВ, вважаємо 
за необхідне: визначити й затвердити відповідний охоронний статус території 
басейну Хрінниківського водосховища; розробити генеральний план облаштування 
території прибережних ландшафтів, враховуючи їх рекреаційно-оздоровчі ресурси; 
передбачити активізацію рекреаційно-туристичної діяльності в зоні водосховища за 
рахунок програми розвитку обох областей. 

Висновки. Впровадження названих комплексних адміністративно-організаційних 
заходів сприятиме оптимізації туристичної діяльності, рекреаційно-оздоровчого 
потенціалу та збереженню унікальних природних ресурсів території басейну 
Хрінниківського водосховища. 
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Poliakova N. Development of Ecological Tourism in Ukraine. The current state of 

development of ecological tourism in Ukraine is considered. The preconditions of ecotourism 
development in the country are analyzed. Features of ecotourism development in macroregions 
of Ukraine are considered. 
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Постановка наукової проблеми. У зв’язку зі значним забрудненням 

навколишнього середовища людиною, зокрема її діяльністю, у тому числі й 
туристичною, на сьогодні значного розвитку набуває екологічний туризм. Сучасні 
негативні тенденції згубного впливу антропогенного чинника на природу, 
нераціональне використання природних ресурсів вкрай негативно позначаються на 
екологічній ситуації. Саме тому оптимальним й ефективним механізмом 
стримування таких негативних процесів є екологічний туризм як напрямок сталого 
розвитку певного регіону. Рекреаційно-туристичний потенціал України має значні 
потенційні можливості для організації екологічного туризму.  

Результати дослідження. Україна зберегла самобутність природних 
комплексів, які об’єднують в собі красу незайманої природи зі звичаями й 
традиціями народів, що дає не тільки екологічний, але й етнографічний інтерес для 
туристів. Україна зарекомендувала себе в світі з боку схильності до зберігання й 
збільшення природозначущих цінностей загальносвітового значення, про що 
говорить розвинена мережа природоохоронних територій, які знаходяться під егідою 
міжнародних організацій. Україна має багаті традиції в сфері гармонізації відносин 
людини з природою, що знайшли своє вираження в теорії і практиці заповідної 
справи та створення науково обґрунтованої концепції екологічної безпеки країни [2]. 

Для створення розвиненої системи екологічного туризму важливою умовою є 
біологічне різноманіття природних екосистем. Різноманітність природно-
географічних умов України дає змогу широко використовувати мінеральні води й 
лікувальні грязі, кліматичні ресурси та інші складові оздоровчо-рекреаційного 
потенціалу. 

Розвиток відпочинку й туризму, пов’язаний з використанням лісів. Рекреаційні 
ліси повинні забезпечити потреби населення у відпочинку та оздоровленні, 
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задоволенні фізичних, естетичних і пізнавальних потреб людини й також 
відносяться до екологічного туризму. Особливе значення для розвитку рекреаційно-
туристичного господарства мають деякі зони міст і селищ міського типу, створені у 
всіх областях України. При такій організації території для рекреації, населення має 
можливість відпочити без втомливих переїздів. За цим принципом короткочасний 
відпочинок організований в приміських лісах Києва (210,2 тис. га), Харкова (190,9 
тис. га), Львова (76 тис. га) та інших великих міст України [4, с. 73]. 

В Україні є території, придатні для розвитку екотуризму в його класичному 
розумінні, тобто території, де поєднані змінені людиною ландшафти й місцеві 
етнокультурні особливості. Найбільш цікавим для екотуризму є Карпатський регіон, 
де серед гір і лісів, у долинах гірських річок століттями зберігають свої унікальні 
традиції гуцули, бойки, лемки. Значна частина земель регіону відноситься до 
природно-заповідного фонду України. У Карпатському регіоні досі збережені 
своєрідні типи дерев’яного будівництва, особливо церков, гуцульська музика й 
танці-коломийки, своєрідний народний одяг, багаті музейні колекції старожитностей, 
неповторні гуцульські ремесла – різьба, обробка металу, вироби з вовни, що 
свідчить про високий рівень майстерності гуцулів. Тут постійно проходять етнічні 
фестивалі, традиційні свята, які дозволять доторкнутися до багатої культури 
карпатських етносів. Однак не тільки Карпати дають можливості для розвитку 
екотуризму на Західній Україні. Унікальним регіоном є Поділля. Національний 
природний парк «Подільські Товтри», номінант конкурсу «Сім чудес України», має 
унікальні природні особливості, велика кількість історико-культурних та 
археологічних пам’яток [5]. 

Північні регіони України мають також унікальну природу. Територія Полісся – 
це значні лісові масиви, густа мережа річок, озер і боліт. Регіон добре зберіг свої 
природні багатства та етнокультурну спадщину. Для розвитку екотуризму на Поліссі 
є всі необхідні передумови: наявність об’єктів природно-заповідного фонду, 
строкатість ландшафтів регіону, багатий видовий склад флори та фауни, наявність 
унікальних архітектурних, археологічних і культурних пам’яток, оригінальні народні 
промисли (наприклад, бортництво). 

Узбережжя Чорного моря має багато заповідних територій, де охороняються 
унікальні ландшафти та місця гніздування рідкісних видів птахів. Найбільш цікавим 
об’єктом екотуризму є оточене територією Дунайського біосферного заповідника 
село Вилкове, яке через його розташування в гирлі р. Дунай, називають 
«українською Венецією». Село є дійсно унікальним, оскільки зберігає рідкісну в 
Європі житлову забудову – замість вулиць тут система каналів, а за транспорт 
служать човни.  

Значний потенціал для розвитку екотуризму мають степові області України. 
Миколаївська, Запорізька, Херсонська, Донецька області мають об’єкти природно-
заповідного фонду, де збереглася унікальна степова флора. Тут розміщені 
Український степовий природний заповідник «Єланецький степ», біосферний 
заповідник «Асканія-Нова». Цікавим об’єктом екотуризму на Херсонщині є район 
Олешківських пісків, який вважається найбільшим піщаним масивом Європи. У 
Донецькій області на березі річки Сіверський Донець розташований національний 
природний парк «Святі гори», який має статус заповідної території завдяки 
унікальним природним ландшафтам, рідкісним видам рослин та історичним 
значенням цієї місцевості. На Миколаївщині, у долині р. Південний Буг знаходиться 
національний природний парк «Бузький гард». Природа тут мало змінена людиною, 
видовий склад флори й фауни є унікальним, а виходи на поверхню гранітів надають 
рівнинному Бугу виду швидкої і бурхливої гірської річки. Урочище «Бузький Гард», 
яке входить до складу парку, є пам’яткою історичного ландшафту вільностей 
Запорозької Січі, першої козацької республіки [6, с. 452]. 
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Великі перспективи для розвитку міжнародного екотуризму в Україні 
відкриваються внаслідок формування міждержавних природно-заповідних об’єктів. 
В Україні в 1998 р. було створено українсько-польсько-словацький біосферний 
заповідник «Східні Карпати». Створюється такий резерват і в дельті Дунаю 
(«Дунайські плавні»). Планується організація подібних територій на кордонах з 
Польщею та Білоруссю. 

У національних природних парках (НПП) України екотуристична діяльність 
здійснюється за такими видами: екскурсії екологічними стежками з 
короткостроковим відпочинком в зонах регульованої та стаціонарної рекреації – 
Карпатський НПП, НПП «Святі Гори»; науково-пізнавальний туризм – Карпатський, 
Яворівський НПП; піший спортивно-оздоровчий екотуризм – НПП «Вижницький», 
Ужанський НПП; лижні подорожі та прогулянки (лижний, включаючи гірськолижний, 
екотуризм) – НПП «Вижницький», «Сколівські Бескиди»; прогулянки, подорожі на 
велосипедах (велосипедний екотуризм) – НПП «Синевир», Ужанський НПП; 
прогулянки, подорожі на конях (кінний екотуризм) – НПП «Синевир», Шацький НПП; 
водний екотуризм – спуск по гірській річці на надувних плотах, човнах, катамаранах 
(рафтинг) – НПП «Вижницький»; подорож на яхті, катання на водних лижах, 
віндсерфінг, прогулянки на човнах – Шацький НПП; екскурсії в карстові печери 
(спелеологічний екотуризм) – НПП «Вижницький»; аматорське (спортивне) 
полювання (мисливський екотуризм) – НПП «Синевир», Деснянсько-Старогутський 
НПП; підводне плавання з аквалангом, екскурсії в підводних печер (підводний 
екотуризм, дайвінг) – Азово-Сиваський НПП; любительське й спортивне рибальство 
– Шацький, Азово-Сиваський НПП; прогулянки, подорожі на повітряних кулях, 
прогулянки, подорожі на дельтаплані (дельтапланеризм) – НПП «Синевир», 
«Подільські Товтри»; скелелазіння (альпінізм) – НПП «Вижницький»; екстремальний 
екотуризм (банджі-джампінг) – НПП «Подільські Товтри» [3]. 

Якщо врахувати можливості існуючих регіональних ландшафтних парків, то 
передумови для розвитку екологічного туризму в Україні досить значні, але поки що 
цей напрямок туристичної діяльності знаходиться на стадії розвитку. Можливо це 
пояснюється, перш за все, науково-дослідною та природоохоронною діяльністю, як 
першочерговим завданням, яке ставлять собі національні парки. У той час як старі 
НПП України – Карпатський та Шацький, які функціонують з 1980 р. і 1983 р. 
відповідно, досить вдало поєднують наукові, природоохоронні та рекреаційно-
туристичні види діяльності. Вони знайшли цікаві форми залучення туристів і 
рекреантів. У Шацькому НПП, наприклад, це проведення пісенного фестивалю «На 
хвилях Світязя», розширення наукового й конгресного туризму на базі існуючого 
фонду розміщення, а також використання як природних, так і матеріальних ресурсів 
для освітнього туризму [1]. 

Висновки. В останні роки в Україні активізувався розвиток екологічного 
туризму. Центрами туристичної діяльності екологічного спрямування є заповідні 
території, хоча їх основне призначення – збереження певних природних об’єктів, а 
також відновлення цінних і унікальних природних комплексів або їх важливих 
складових елементів, вони мають важливе рекреаційне туристичне значення.  
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Проведено порівняльний аналіз трьох українських міст та їх чеських міст-аналогів за 

основними характеристиками: кількість населення, особливості географічного положення, 
соціально-культурні особливості, туристські прибуття, доходи від туризму, витрати туристів 
та ін. Висвітлено основні позитивні аспекти розвитку туризму у містах Чехії, що можуть бути 
запозичені містами України.  

Ключові слова: розвиток туризму, закордонний досвід, бенчмаркінг. 
 
Rushchak K. M. Regional Aspects of Tourism Development: the Experience of the 

Czech Republic for Ukraine. A comparative analysis of three Ukrainian cities and their Czech 
cities-analogues on the main characteristics: population, features of geographical location, socio-
cultural peculiarities, tourist arrivals, revenues, tourist spending etc. has been carried out. The 
main aspects of tourism development in the cities of the Czech Republic that can be adopted by 
the cities of Ukraine are viewed in the article. 

Key words: the development of tourism, foreign experience, benchmarking. 
 

Туризм – одна з важливих галузей економіки багатьох країн світу, у тому числі і 
Чехії та України. Обидві країни володіють унікальними природними та історико-
культурними туристичними ресурсами, розбудовують сучасну туристичну 
інфраструктуру, формують власну туристичну політику. З метою вивчення досвіду 
Чехії в розвитку туризму та подальшого використання його позитивних аспектів в 
Україні було проведено аналіз розвитку туризму в трьох чеських містах з різним 
статусом (столиця, регіональний центр, невелике місто). Було визначено такі міста-
аналоги: Київ–Прага, Чернівці–Брно, Кам’янець-Подільський–Ческі-Крумлов. Підбір 
міст-аналогів проводився за такими основними характеристиками: кількість 
населення, особливості географічного положення, соціально-культурні особливості, 
вплив туризму на економіку країни та ін.  

КИЇВ – ПРАГА. Ключова ознака, що поєднує Київ і Прагу – це статус. Обидва 
міста є столицями. За населенням Київ більше, ніж удвічі випереджає Прагу. Але не 
можна забувати, що і за площею Чехія значно поступається Україні. Географічне 
положення у міст однакове: помірно-континентальний клімат, близькі за значеннями 
середньомісячні температури (для Києва – у січні -3,5 °C, у липні +20,5 °C; для 
Праги – у січні -1,1 °C, у липні +19,4 °C), віддалені від прибережних територій та 
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розділені головними артеріями країн – річками Дніпром і Влтавою. Цікаво, що навіть 
протяжність річок у межах міст теж практично однакова – 32 і 31 км відповідно.  

Київ і Прага мають також спільні соціально-культурні особливості. Обидва 
міста володіють потужними туристськими ресурсами, у тому числі й об’єктами 
ЮНЕСКО. Київ пишається собором Святої Софії та прилеглими чернечими 
будівлями, Києво-Печерською лаврою, а Прага у свою чергу своїм історичним 
центром. Окрім того, обидва міста є важливими освітніми й науковими центрами. 
Сфера послуг добре розвинена в обох містах. Але різниця у кількості закладів 
розміщення й організації харчування є, і вона досить суттєва. У 2017 р. у Києві таких 
закладів нараховувалось 7 329, а в Празі – 24 295 [1; 6]. 

ЧЕРНІВЦІ – БРНО. Обидва міста виконують однакові функції: Чернівці є 
обласним центром, Брно – крайовим. До того ж, так склалося, що і Брно і Чернівці є 
столицями історичних земель: Моравії та Буковини відповідно. Схоже у міст і 
географічне розташування. Чернівці – центр прикордонного регіону, що межує з 
Румунією. Брно, у свою чергу, є центром Південноморавського краю, через який 
проходить кордон Чехії з Австрією та Словаччиною. У ландшафті територій також 
можна знайти багато спільних рис: Чернівці оточені гірським масивом Карпат та 
Східно-Європейською рівниною, а Брно – Чесько-Моравською височиною та 
Південно-Моравською рівниною.  

Що стосується соціально-культурних особливостей, то з упевненістю можна 
сказати, що обидва міста є потужними науково-освітніми осередками та 
популярними туристичними центрами. До того ж, і в Брно і Чернівцях наявні об’єкти 
Світової спадщини ЮНЕСКО: Вілла Тугендгат і Резиденція митрополитів Буковини і 
Далмації відповідно.  

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ – ЧЕСКІ-КРУМЛОВ. За населенням Кам’янець-
Подільський майже у 10 разів перевищує Ческі-Крумлов, та у них є багато спільних 
рис, найяскравіша серед яких – це географічне розташування та структура. Обидва 
міста розташовані у петлях річок: Кам’янець-Подільський є півостровом на 
р. Смотрич, а Ческі-Крумлов – островом на р. Влтава. Обидва міста були зведені як 
замкові. З 1992 р. історичний центр Ческі-Крумлова ввійшов до списку Світової 
спадщини ЮНЕСКО, у той час, коли Кам’янець-Подільська фортеця є лише 
кандидатом до включення. Завдяки наявним ресурсам міста стали відомими 
туристичними дестинаціями. А завдяки багатьом фестивалям, мистецьким заходам, 
які проходять у даних містах, вони здобули славу ще й центрів подієвого туризму.  

У 2017 р. Прагу відвідало майже 8 млн туристів з різних країн світу. Головна 
організація, що відповідає за розвиток туризму в місті – Prague City Tourism [6]. Вона 
займається просуванням Праги як туристичної дестинації як для іноземних, так і для 
вітчизняних туристів. Вони забезпечують гостей міста та тих, хто лише планує 
відвідати Прагу, актуальною інформацією про пам’ятки, події та послуги, які 
надаються організацією через офіційний веб-сайт та ТІЦи. Окрім того, за їх 
допомогою також можна забронювати квитки, екскурсії, тури та ін. Особливо цікавий 
розділ «Прага для дітей», де розміщені різноманітні пропозиції для проведення 
дозвілля: від музеїв, галерей до активних розваг та сувенірних магазинів. Є 
можливість безкоштовно завантажити карту із усіма зазначеними закладами.  

Як офіційна організація з маркетингу туризму Prague City Tourism співпрацює зі 
ЗМІ та торговими партнерами як у Чеській Республіці, так і за кордоном в організації 
освітніх поїздок, семінарів та презентацій. Вони відвідують важливі події, пов'язані з 
туризмом, для поширення репутації Праги як світової туристичної дестинації. І 
останнє, але не менш важливе, Prague City Tourism активно пропагує подієвий 
туризм і співпрацює з кіноіндустрією. На сайті також розміщені інструкції, що 
стосуються правил зйомок у Празі, вказані також ціни. Так, вартість одного дня 
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зйомок на Карловому мості обійдеться кінокомпанії у 250 000 чеських крон, що на 
сьогодні становить майже 11 000 USD [6]. 

Prague City Tourism є активним членом таких національних та міжнародних 
організацій та асоціацій: PCB – Празьке конференц-бюро, A.T.I.C. – Асоціація 
туристичних інформаційних центрів, ECM – European Cities Marketing та CEE –
Central European Experience. 

Як провідна столиця Європи Прага не могла залишитись осторонь концепції 
«smartcity». Для розвитку сфери туризму було розроблено мобільний додаток «Гід 
Прагою». Автори проекту вважають, що саме за допомогою цього додатку вдається 
переконати туристів відвідати інші цікаві туристичні дестинації, розташовані поза 
історичним центром та зменшити навантаження центральних вулиць. Також багато 
smart-технологій забезпечують спрощену оплату послуг усіх видів громадського 
транспорту.  

Брно – друге за величиною місто Чехії після  Праги. Це культурний, освітній та 
туристичний центр країни. Місто оточене красивими мішаними лісами, що 
пропонують багато можливостей для розвитку пішого й велосипедного туризму. Місто 
пишається своїми культурними пам’ятками, що слугують доказом його багатої та 
цікавої історії. До них входить і Вілла Тугендхат – об’єкт Світової спадщини ЮНЕСКО. 
Жвавому культурному життю сприяє наявність великої кількості театрів, музеїв, 
галерей, кінотеатрів. Однак, більш відомим Брно є саме як освітній та діловий центр.  

Розвитком туризму у Брно займається Рада з маркетингу та туризму, створена 
у 2015 р. Першочерговими завданнями у своїй стратегії розвитку туризму на 2016–
2020 рр. вони зазначають: створення творчого та візуального стилю міста; 
«оживлення» центру міста; розвиток онлайн-служб, сучасних технологій, у т. ч. 
розробка та впровадження BrnoCard; співпраця державних та приватних організацій, 
а також проведення досліджень у сфері туризму. Так, нещодавно владою міста був 
проведено аналіз туристичного попиту Брно [2]. Дослідження проходило у два 
етапи: аналіз потреб туристів у місті та аналіз сприйняття Брно за кордоном. 
Основною метою першого дослідження було проаналізувати відвідуваність туристів, 
особливо з точки зору складу відвідувачів, з яких регіонів і країн вони приїхали, 
причини їх відвідування, способу транспорту і проведення дозвілля, та оцінити 
ступінь задоволеності туристичною пропозицією та інфраструктурою, обладнанням 
міста, якістю наданих послуг. Як виявилося, багато туристів були розчаровані, 
оскільки їх очікування від міста не співпали з тим, що воно могло їм запропонувати. 
Метою другого дослідження було описати сучасний стан знань і сприйняття Брно в 
сусідніх країнах, а саме проаналізувати поточне сприйняття іміджу міста за 
кордоном, оцінити асоціації з містом Брно й порівняти їх з асоціаціями інших міст 
Чехії, визначити джерела інформації про місто. Більшість опитуваних відповіли, що 
відвідували Брно не заплановано, дорогою до Праги та інших міст Європи. З однієї 
сторони, це вказує на вигідне розташування міста, що не може не сприяти розвитку 
туризму, з іншої – владі міста слід працювати над створенням іміджу Брна як 
цікавого, гідного уваги міста, якому є, що показати і чим здивувати [2]. 

Ческі-Крумлов – невелике містечко на півдні Чехії. Його населення складає 
всього 13 тис. осіб (2018), але відвідати його має за мету майже кожен турист чи 
закохана пара. Неодноразово місто входило у список ТОП-10 романтичних міст 
Європи [5]. 

Розташований у мальовничій петлі Влтави, Ческі-Крумлов володіє унікальною 
атмосферою. Кожен будиночок історичного центру міста – пам’ятка архітектури. 300 
будівель тут охороняються законом Чеської Республіки та ЮНЕСКО. Перлиною 
міста є замок зі своїм садом та театром. Це другий за величиною замковий 
комплекс Чехії, зведений у ХІІІ ст. З його башти відкривається неймовірний вид на 
місто. Окрім екскурсійного, влада міста успішно розвиває подієвий туризм. Це 
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осередок багатьох національних та міжнародних музичних та театральних 
фестивалів, серед яких найвідоміший – середньовічне свято п’ятипелюсткової 
троянди.  Щороку (починаючи з 1986) на три дні Чеський Крумлов ніби переноситься 
в минуле і стає обителлю лицарів, прекрасних дам, ченців і ремісників. Дуже 
відомий також місцевий фестиваль вина. Однак, про спорт тут теж не забувають. 
Щорічними також є найбільший річковий марафон країни, що приваблює сотні 
любителів різних видів водних видів спорту, та раллі європейського значення.  

Отже, хоча Чехія далеко не найбільша країна Європи, але вона володіє потужним 
туристичним потенціалом і, що найголовніше, вміє ним успішно користуватись. У 
2017 р. частка туризму у ВВП Чехії склала майже 8 %, у той час, коли в Україні з її 
значно більшою територією, виходом до двох морів, цей показник склав 5,7 % [4]. 

Саме тому, підкресливши подібність вищезазначених українських та чеських 
міст, можна сказати, що цілком доречним буде застосування чеського досвіду 
розвитку сфери туризму у містах України.  
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Проаналізовано результати навчальної практики на гірськолижному курорті у Зеленці 
(Республіка Польща). Описані туристичні об’єкти цієї зони. Підведено підсумки практичної 
діяльності в процесі навчальної практики в Польщі. 

Ключові слова: гірськолижний курорт, валеологія, рекреація, туристичні послуги, 
кліматичні ресурси. 

 
Tluchkevych N. Ski Resort in Zelenets (Polish Republic). The results of educational 

practice at the ski resort in Zelenets (Polish Republic) are analyzed. The tourist objects of this 
zone are described. The results of practical activity in the process of educational practice in 
Poland are summed up. 

Key words: ski resort, valeology, recreation, tourist services, climatic resources. 

 
Під час виробничої практики ми виконували завдання туристичної фірми в 

Польщі. Зокрема, вивчали її гірськолижні курорти. У Польщі діють десятки 
гірськолижних курортів з трасами різного рівня складності (рис. 1). Вони розраховані 
на різноманітні валеологічні та рекреаційні програми, а також гарантують отримання 
максимального задоволення всім шанувальникам цього виду відпочинку. Нам 
довелося відвідати Судети – другу за величиною гірську систему Польщі. Її найвища 
точка – гора Снєжка (1603 м) в гірському масиві Крконоше (Ісполінови гори). Саме в 
Судетах відкрито не один десяток курортів: горнокліматичних, бальнеологічних, і, 
звичайно ж, гірськолижних. Найвідоміші серед них – гірськолижні курорти Зеленець, 
Карпач і Шклярська Поремба, найстаріші польські здравниці Чепліце-Шльонські-
Здруй і Кудова-Здруй, а також Лендек-Здруй, Поляниця-Здруй, Душники-Здруй і 
Сверадув-Здруй [1–4]. 

 

 

Рис. 1. Найбільш відомі центри гірськолижних рекреацій у Польщі 

 
Ми виконували програму практики у відомому в Європі гірськолижному курорті 

в Зеленці. Сам Зеленець – це невелике село (лише близько сотні жителів) в 
Орлицьких горах біля польсько-чеського кордону. Нині Зеленець вважається 
найбільшим гірськолижним курортом у долині річки Клодзко. Він розташований на 
висоті близько 950 м над рівнем моря в смузі Орлицьких гір. До послуг 
відпочивальників і туристів тут 30 підйомників поєднує місцеві траси в єдину мережу 
загальною протяжністю близько 15 км. Зеленець – це й найвисокогірніший лижний 
курорт Польщі (рис. 2). Ще до розвитку курорту Чорна Гора, Зеленець був 
домінуючим гірськолижним курортом у районі р. Клодзко. І це не дивно, тощо що в 
Польщі немає іншого місця для катання на лижах, яке розташоване настільки 
«глибоко» в горах. Зима триває тут з кінця листопада аж до середини квітня. Свої 
послуги лижникам тут пропонують понад 20 підйомників (з названих вище 30) та 
майже стільки ж кілометрів гірськолижних трас по схилах місцевих гір [2; 5]. 
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Рис. 2. Підйомники та гірськолижні траси на Зеленецькому курорті 

 
Виконаний нами аналіз статистичної звітності означеного курорту показав, що 

протягом зимового сезону, який триває тут з кінця листопада до середини квітня, 
сюди приїздять мільйони відвідувачів не лише з Польщі, а й з інших європейських 
країн.  Вважається, що Зеленець традиційно орієнтований на родинний відпочинок. 
Проте, це не зовсім так, бо унікальні місцеві гірські ландшафти приваблюють також 
усіх, хто шукає оздоровлення та максимальних фізичних навантажень. Зеленець – 
це, перш за все, здорове гірське повітря – чиста атмосфера, яку мало де зустрінеш 
в інших місцях.  

У селі Зеленець нараховується 39 готелів, більшість з яких використовують як 
пансіонати [5]. Обслуговують відпочиваючих тут не лише поляки, але й українці. 
Загалом на курортне селище нараховується понад 100 працівників з України. Тому 
нам було дуже приємно на такій великій відстані від рідної землі в іншій країні 
зустрічати земляків, з якими ми охоче тут спілкувались. 

Виконуючи завдання практики, ми брали участь у виконанні різноманітних 
туристичних послуг цього курорту. Відвідувачі мали можливість чудово відпочити, 
оздоровитися, набратися сил та енергії на наступні тривалі робочі місяці. Тут, у 
Зеленці, ми переконалися, що відпочити та оздоровитися можна не тільки влітку. 
Зима – час активних загартовувань і тренувань, розваг та ігор на морозному повітрі. 
Це саме той сезон, коли відмінним місцем для проведення різдвяних канікул є гори. 
Тим, хто планує відправитися взимку в «казку», хоч і не має значних матеріальних 
коштів, доцільно відвідати один із гірськолижних курортів Польщі. Адже Польща 
відома не лише своїми стародавніми замками, костелами та іншими архітектурними 
пам'ятками, але й чарівною природою та унікальними кліматичними ресурсами. 
Зимовий відпочинок на гірськолижних курортах Польщі надзвичайно різноманітний, 
цікавий і запам'ятовується надовго. Важливо й те, що за комфортне перебування на 
курорті не доведеться платити високу ціну. Вартість зимових канікул у Польщі 
оптимальна, демократична й доступна пересічним громадянам. Тим більше, що 
чимало любителів активного дозвілля надають перевагу лижам. Потік зустрічного 
зимового повітря та можливість робити віражі на сноубордах або лижах – все це 
створює незабутні враження. Навіть тривалі та напружені підйоми не здатні 
примусити людину від бажання у черговий раз спробувати власні сили на місцевих 
крутосхилах. 

Висновки. Гірськолижний курорт у Зеленці – це сукупність унікальних 
природних ресурсів і сучасних послуг обслуговування, які роблять його не лише 
популярним, а й доступним для пересічних громадян. Цей курорт може служити 
взірцем для організації відповідних рекреаційних і туристичних послуг в Україні. 
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Описано туристичні об’єкти Польщі, які вивчено під час навчальної практики. 

Визначено їхнє значення для національного та міжнародного туризму, а також наведено 
приклади використання цих об’єктів, що може бути корисним і для туризму в Україні. 
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Yurchyk S. Tourist Оbjects of Poland. Described tourist objects of Poland, which were 

studied during educational practice. Their importance for national and international tourism is 
determined, as well as examples of the use of these objects, which may be useful for tourism in 
Ukraine. 
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Під час проходження навчальної практики в Польщі ми відвідали відомі 
туристичні об’єкти цієї країни. Слід відмітити, що ці об’єкти є складовою частиною 
світового туристичного ринку, який за останні десять років активно нарощує кількість 
туристичного потоку [1; 2]. Тому туризм на польських теренах істотно впливає на 
розвиток економіки країни, посідаючи одне з перших місць у поточному кругообігу 
турпродукту й попиту на сучасні професійні послуги місцевих туристичних фірм. 
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Польща, особливо після приєднання до Європейського Союзу в 2004 р., стала 
країною, яку особливо активно відвідують туристи. Більшість туристичних визначних 
пам'яток Польщі пов'язані з природним середовищем, історичними пам'ятками та 
культурними подіями в країні. Ці об’єкти приваблюють мільйони туристів щороку з 
усього світу. Зокрема, за даними Інституту туризму, у 2006 р. Польщу відвідали 
15,7 млн туристів, а в 2007 р. – 15 млн [4; 5]. А от у 2012 р. Польщу відвідали 
13,5 млн іноземних туристів. Окрім них, були туристи, які приїхали на Чемпіонат 
Європи з футболу, але тоді вони не залишилися в Польщі навіть на одну ніч і тому 
не були включені в офіційну статистику [4]. У 2013 р. Польщу відвідали вже 15,8 млн 
туристів, а у 2016 р. кількість прибулих досягла рекордного рівня 80,5 млн, з яких 
17,5 млн осіб пробули в Польщі не менше однієї ночі [2; 3]. 

Основні туристичні пропозиції Польщі пов’язані з визначними пам'ятками міста 
та позаміських історичних об’єктів. Найбільш популярними містами, пов’язаними з 
формуванням турпродукту в Польщі, в останнє десятиріччя, залишаються Краків, 
Варшава, Вроцлав, Гданськ, Познань, Щецин, Люблін, Торунь і Закопане. Ці міста 
багаті історичними, культовими, архітектурними та культурними об’єктами, які 
завжди приваблюють велику кількість туристів. Тут організовують цікаві тури по 
музеях, художніх виставках, давніх оборонних спорудах (фортеці, лінії оборони, 
каземати, бастіони), унікальних католицьких костелах, багатих рослинністю та 
особливою структурою посадок парках та інших цінних для туристів об’єктах.  

Окремо слід відмітити Соляну шахту у Величці, яка відкриває перед туристами 
не лише унікальні поклади цього мінералу, а й дає можливість їм скористатися 
послугами реабілітації власного здоров’я, для чого приїжджим пропонують тут 
декілька програм оздоровчого спрямування: сону у соляних печерах-кімнатах, 
спеціальні вправи для дихальних органів, реабілітаційна та профілактична 
гімнастика тощо.  

Під час практики ми відвідали маяк у Нехоже, який справедливо вважається 
найбільш привабливим серед всіх 17 маяків Польщі. Він виділяється оригінальною 
формою багатокутної конструкції, контрастними кольорами. Маяк знаходиться на 
краю крутого скелястого берега. Маяк відкритий для відвідування з 10 до 18 год. з 
січня по червень, а з вересня по листопад – з 10 до 20 год. З листопада по січень, 
коли день найбільш короткий, маяк працює з 10 до 16 год. Нас вразила краса цієї 
мальовничої місцевості, яка недарма привертає до себе увагу багатьох туристів, 
серед яких вона вважається однією з найгарніших в районі побережжя у Нехоже. 
Маяк був побудований у 1866 р. Цегляна споруда має заввишки 45 м, а в сукупності 
з 20-ти метровим урвищем створює дивовижний ефект споглядання сонячних 
променів над акваторією моря. З висоти оглядового майданчика на маяку 
відкриваються красиві пейзажі. 

Багатьох туристів приваблюють трагічні об’єкти часів Другої світової війни: 
історична пам'ятка Аушвіц і колишній німецький нацистський концтабір в Освенцимі. 
Тут не лише збережено споруди, в яких утримували в’язнів, а й зібрано багатий 
історичний матеріал, який наочно ілюструє життя та муки в’язнів, їх винищення 
нацистами та наслідки кривавого гітлерівського терору.  

Активно за останні 10 років поширився в Польщі європейський досвід 
організації сільського зеленого туризму, який тепер став одним з найбільш 
популярних напрямів туристичної діяльності. Найкращі місця відпочинку сільського 
туризму включають Мазурське поозер'я, узбережжя Балтійського моря, Татри 
(найвищий гірський масив Карпат), Судети та лісові масиви Біловезької пущі. Тут, 
окрім традиційного сільського туризму, можна підключитися до інших напрямів 
туристичних пропозицій: ділових поїздок, кваліфікованих маршрутів, агротуризму, 
гірських пішохідних турів, альпінізму тощо. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BD
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Наприклад, гірськолижний курорт Зелянец знаходиться в Нижньосілезькому 
воєводстві, неподалік від кордону з Чехією. Це популярний сімейний курорт, що 
володіє неповторним зачаруванням затишних невеликих готелів і мальовничою 
природою Орлицьких гір. Місцеві гірськолижні траси розраховані, переважно, на 
початковий і середній рівень підготовки. Багато хто на цьому курорті може 
скористатися послугами так званих «дитячих» маршрутів. Тут під керівництвом 
досвідченого інструктора проводять з дітьми невеликі та нескладні переходи й 
підйоми. Так у дитини відбудеться перше знайомство із зимовими видами активного 
відпочинку в природі та форсуються надзвичайно важливі навички подолання 
перешкод. Туристи з дітьми можуть зупинитися в одному з місцевих пансіонатів, які 
пропонують своїм клієнтам дійсно домашній комфорт, незалежно від класу наданого 
номера. Дістатися до Зелянецького курорту можна як із сусіднього Вроцлава, так і з 
чеської столиці Праги (відстані до обох цих міст майже однакові). А ще у невеликому 
гірському селі, де знаходиться курорт, можна відвідати будинок-музей Фредеріка 
Шопена або прогулятися місцевими старовинними вуличками. 

Висновки. Туристичні об’єкти Польщі надзвичайно різноманітні та привабливі. 
Вони можуть бути цікавими для формування туристичних послуг і в нашій країні, тим 
більше, що польський досвід розвитку туризму має для України чимало актуальних і 
привабливих напрацювань. 
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