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ТУРИСТИЧНА РЕФОРМА 
ЯК ІНСТРУМЕНТ СОЦІАЛЬНО- ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Сфера туризму є одним із потенційних джерел соціально-економіч-
ного розвитку України. Туризм як важливий компонент у структурі 
соціальної економіки повинен слугувати сутнісному розвиткові лю-
дини, яка самореалізується в процесі усвідомленого господарювання 
як виробництва життя (Г. В. Задорожний). Ми вважаємо, що принцип 
служіння економіки людині, а не навпаки, відповідає соціальній спря-
мованості туристичного бізнесу, визначає соціально-відповідальну 
поведінку його суб’єктів на засадах партнерства.

Сучасна індустрія туризму – це одна з найпрогресивніших галузей 
світового господарства та найбільша галузь у світі за кількістю робочих 
місць для малого та середнього бізнесу. На жаль, в Україні туризму 
не приділяють належної уваги на державному рівні, аби використати 
потенціал галузі для розвитку економіки країни.

За оцінками Всесвітньої туристичної організації, на сьогодні туризм 
посідає перше місце серед галузей світового господарського комплексу 
за обсягом експорту.

Україна має вагомі об’єктивні передумови для того, щоб стати 
однією з найрозвиненіших туристичних країн світу. Однак попри 
високий потенціал туристично-рекреаційних ресурсів наша держава 
навіть не входить до рейтингової таблиці, що містить 75 країн світу, 
які мають найбільші доходи від туризму, оскільки частка туризму 
в економіці країни є вкрай низькою.

На сьогодні через брак якісних маркетингових заходів у світовому 
інформаційному просторі майже відсутня об’єктивна та актуальна 
інформація про Україну, зокрема про різноманітність її туристичних 
ресурсів, а це, своєю чергою, шкодить туристичному іміджеві України. 
У результаті Україна стрімко втрачає популярність як туристична 
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держава, оскільки в потенційних туристів складається враження про 
повномасштабну війну в державі, а вся країна сприймається винят-
ково як гаряча точка.

Головні проблеми, що перешкоджають динамічному соціально- 
економічному розвиткові регіонів України:

• неповна завантаженість виробничих потужностей промислових 
і будівельних підприємств; сповільнення темпів будівництва (пе-
редусім житлового);

• значна частка господарств населення у структурі виробництва 
продукції сільського господарства, що негативно впливає на якість 
продукції та можливості її збуту;

• дефіцит інвестиційних ресурсів з усіх джерел фінансування, на-
самперед довгострокових;

• нестабільний фінансовий стан суб’єктів господарювання;
• нерозвиненість кредитного ринку, відсутність помітних якісних 

зрушень у банківській сфері;
• недостатній рівень інноваційної діяльності, нерозвинена іннова-

ційна інфраструктура;
• низький рівень заробітної плати, наявність значних галузевих 

і територіальних диспропорцій у розмірі оплати праці;
• неефективна структура зовнішньої торгівлі;
• недостатня активність територіальних громад.
Туристичні можливості України безмежні, проте туристична галузь 

упродовж тривалого часу відчуває вплив таких негативних чинників:
• відсутність державної політики у сфері туризму, стратегії і про-

грами розвитку туризму та курортів;
• багаторазова трансформація центрального органу виконавчої влади 

у сфері туризму;
• бездіяльність Координаційної ради з питань туристичної діяльності, 

створеної при Кабінеті Міністрів України;
• територіальні втрати та воєнні дії на території України;
• нестабільність у політичному та економічному житті.
Усі ці чинники негативно вплинули на потік іноземних туристів до 

України, який за останні роки зменшився удвічі. Як наслідок, відбулося 
значне скорочення частки туризму у структурі внутрішнього валово-
го продукту України, у тому числі доходів від туристичних послуг та 
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послуг готелів, туристичного збору, валютних надходжень, інвестицій 
у туристичну інфраструктуру, робочих місць.

Найважливіші проблеми державного управління у сфері туризму:
• несформованість системи органів державного управління галуззю 

туризму;
• неефективність менеджменту та менеджерів у державному турис-

тичному секторі;
• недосконала та застаріла нормативно-правова база (невідповідність 

сучасним вимогам Закону України «Про туризм», недосконалість 
положень Податкового кодексу);

• відсутність комплексного підходу до розвитку галузі – комплексної 
стратегії розвитку галузі, маркетингової стратегії держави;

• проблеми фінансування туристичної галузі;
• кадровий потенціал;
• неефективність механізмів залучення інвестицій у галузь.
Незважаючи на наявність певних позитивних змін у напрямі здійс-

нення фінансової підтримки сфери туризму в Україні з боку держави, 
недостатньо ефективною та прозорою є процедура розподілу та вико-
ристання коштів. Саме тому повинні бути розроблені чіткі і прозорі 
механізми формування фондів, розподілу коштів, встановлення відно-
син паритетності між регіонами, містами і навіть окремими суб’єктами 
сфери туризму. Пріоритетність і надання певних пільг мають бути 
забезпечені тим проектам і програмам, що передбачають витрачання 
цільових коштів на пропозицію послуг у напрямах в’їзного туризму та 
перспективних видів туризму (сільського, зеленого, екологічного, куль-
турного, спортивного, екстремального, соціального тощо), відновлення 
та розбудову туристичної інфраструктури на периферійних територіях.

Основні завдання туристичної реформи в Україні:
1. Законодавчо визнати розвиток в’їзного та внутрішнього туризму 

одним із пріоритетних напрямів розвитку економіки держави.
2. Законодавчо забезпечити надання реальних преференцій для 

суб’єктів підприємницької діяльності [1].
3. Забезпечити створення та діяльність туристично-інформаційних 

центрів.
4. Увести у вітчизняне законодавство європейські стандарти якості 

та забезпечити наявність звітності щодо аналізу туристичних потоків.
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5. Підвищити кваліфікаційний рівень працівників туристичної 
галузі, модернізувати наукову базу.

6. Створити центральний орган виконавчої влади з метою регулю-
вання розвитку в’їзного та внутрішнього туризму в Україні.

7. Всебічно підтримувати функціонування та популяризацію ві-
тчизняних курортів.

8. Редагувати Закон України «Про туризм».
9. Внести зміни до «Податкового кодексу» (щодо оподаткування 

різних видів туристичної діяльності).
10. Створити позитивний імідж України в країнах зарубіжжя (за до-

помогою промо-ролика) з метою популяризації та збільшення турис-
тичних потоків.

11. Просувати бренд «Україна».
12. Участь у місцевих, регіональних та міжнародних виставках, 

конференціях, ярмарках.
13. Активізація діяльності приватного сектору, детінізація туризму.
14. Удосконалення інвестиційної політики у сфері туризму.
15. Забезпечення відповідної рекламно-презентаційної продукції.
Для багатьох українських міст, регіонів, парків та інших туристичних 

дестинацій зараз з’явився шанс щодо створення власного унікального 
туристичного продукту та економічного розвитку завдяки туристичній 
активності. Окрім традиційних історико-пізнавального, пляжного, 
гірськолижного та фестивального туризму, Україна має великі невико-
ристані можливості в медичному, сільському, гастрономічному, промис-
ловому, спортивному, так званому «сентиментальному туризмі», а також 
у розвитку MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) індустрії.

Активізація розвитку пріоритетних для України в’їзного та внутріш-
нього туризму можлива лише шляхом податкового і фінансового сти-
мулювання експорту туристичних послуг та вітчизняних туроператорів, 
які провадять ці види діяльності, а також об’єднання зусиль органів 
державної влади, представників туристичного бізнесу та інституцій 
громадянського суспільства для популяризації України у світі та просу-
вання бренд-меседжів «Україна – країна, приваблива для туризму» [2].

Належний рівень міжгалузевої координації та міжрегіональної 
кооперації дасть змогу забезпечити раціональне використання турис-
тичних ресурсів та досягти оптимізації витрат із державного й місцевих 
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бюджетів на здійснення заходів у сфері туризму. Отож для успішного 
проведення туристичної реформи необхідно заручитися підтримкою 
усієї туристичної спільноти, а для цього належить провести широко-
масштабне обговорення та об’єктивне висвітлення проблем туристичної 
сфери у засобах масової інформації.

Таким чином, туристична галузь має стати одним із головних ін-
струментів задля просування іміджу нашої країни по всьому світі.
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УДК 338.483(477.83)

Іван ВОЛОШИН
Львівський державний університет фізичної культури

ПІЗНАВАЛЬНО-ТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ, ПОВ’ЯЗАНІ 
З ВИЗВОЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НА ЛЬВІВЩИНІ

Богдан (Зеновій) Михайлович Хмельницький (народився 1595 р., 
імовірно, у Чигирині, помер 27.07.(06.08)1657 р,. похований у с. Субото-
ві, тепер Чигиринського району Черкаської області) – гетьман України 
з 1648 року, державний діяч, полководець. Освіту здобув у Єзуїтській 
колегії у Львові, навчався в Києві, у Ярославлі та інших закладах. Ок-
рім української, володів польською, російською мовами, знав також 
латинську, турецьку, татарську мови. Мав ґрунтовні знання з історії, 
географії, юриспруденції. З юнацтва був обізнаний з військовою справою.

Зовсім малим вступив до козацького війська. Як козацький стар-
шина брав участь у численних битвах з турками, а в битві під Цецорою 
(1620 р.) боровся поруч з батьком.

У цій битві Богдан потрапив у турецьку неволю, де пробув 2 роки. 
У неволі вивчив турецьку та татарську мови. Повернувшись з полону, 
Богдан Хмельницький вступив до реєстрового козацтва, був учасником 
повстань 1637–1638 р. Обіймав посаду військового писаря, 1638–1646 р. – 
чигиринський сотник. Переслідуваний польським урядом, 1647 р. втік 
на Запорізьку Січ. Очолював визвольну війну українського народу 
1648–1654 р. проти Польщі.

Під керівництвом Хмельницького були здобуті перемоги у Жовто-
водській битві 1648 р., Корсунській 1648 р., Пилявській 1648 р.

Під час визвольної війни об’єктом військової операції 1648 р. був 
Львів, який розміщений на перехресті торговельних шляхів.Це місто 
мало велике значення в економічному житті Польщі і було дуже багате. 
Після Пилявицького погрому польські начальники, зокрема і Ярема Ви-
шневецький, втекли до Львова та готувалися до оборони. Але звістка про 
наближення козаків змусила їх покинути місто. Незабаром появилися 
козаки й татари і почалася облога Львова, яка тривала 6 тижнів. Головний 
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штаб Б. Хмельницького був на Глинянському Тракті. Головний табір коза-
ків був у Лисиничах. Вважають, що Б. Хмельницький не хотів здобувати 
Львова і віддавати це багате українське місто на руїни своїм диким союз-
никам. Йому було достатньо контрибуції у 200 тисяч червінців і краму 
на 500 тисяч. У середині жовтня вирушив з головними своїми силами 
у напрямку Варшави, але зупинився під Замостям. Чіткого пояснення 
такого рішення досі немає. Згодом Б. Хмельницький виїхав до Києва.

У 1655 р. Львів вдруге був оточений військами Б. Хмельницького 
та його союзниками татарами та московитами. Під час другого походу 
була повністю звільнена територія західноукраїнських земель. Народне 
повстання охопило всю Галичину, особливо Підкарпаття (керували 
повстанням Гнат і Семен Височани). Вирішальне значення мала битва 
під Городком, що розміщений на захід від Львова (жовтень 1655 р.)

Місця розташування військ у 1655 р.: табір Б. Хмельницького розта-
шовувався на землях західніше Собору Святого Юра. Українські полки 
займали Галицьке передмістя, московські полки розміщувалися в межах 
Краківського передмістя.

Батько Михайло Хмельницький на початку XVII ст. жив у Жовкві, 
що на Львівщині, як службовець при дворі коронного гетьмана Станіс-
лава Жолкєвського, пізніше перейшов на службу до Яна Даниловича – 
власника Олеська. Згодом М. Хмельницький переселився до Чигирина. 
Дослужився до чигиринського підстарости, періодично був управителем 
замку, очолював суд, командував військом. Став заможним і придбав 
собі хутір у Суботові. Був у тісних стосунках з козаками, одружився з 
козачкою. Став сотником Запорізького війська. У 1620 році М. Хмель-
ницький взяв участь у поході гетьмана Жолкєвського на Молдавію. 
У битві під Цецорою (1620 р.) батько М. Хмельницький загинув.

Високий замок (висота над рівнем моря 413 м) – цитадель і пункт 
спостереження в системі оборони Львова. Гора завширшки 15–20 м 
і завдовжки близько 200 м. Вимурувані стіни з місцевого каменю вапняку 
з круговими баштами утворювали прямокутник. Найвища північно-східна 
башта правила за дозорну. Замок складався із західного двору, призна-
ченого для зберігання боєприпасів та провіанту, малої східної цитаделі 
з криницею та будинку для гарнізону. Дослідники вважають його князів-
ським палацом. У XIV–XVI ст. стіни замку витримали кілька облог. Лише 
під час народно-визвольної війни українського народу у 1648 р. у битві 
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за Високий замок, яка відбулася 4–16 квітня 1648 року загін Максима 
Кривоноса, що був у складі армії Богдана Хмельницького, яка тримала 
в облозі Львів, оволодів Високим замком. Наприкінці XVIII ст. Високий 
замок втрачає військове значення, і його поступово розбирають.

На Високому замку на честь битви й перемоги українських козаків 
і селянських загонів під командуванням М. Кривоноса над польськими 
військами 4–16 квітня 1648 року встановлений пам’ятний камінь.

Підкова Іван, він же Серняга (помер 16.06.1578 р.) – запорізький 
гетьман і молдавський воєвода. За допомогою козаків розпочав у 1577 
році боротьбу проти турецького ставленика П. Мірчина. Визволив 
Ясси 31.11.1577 року, після чого його проголосили господарем. У 1578 
р. турки та молдавські бояри почали наступ на Молдову. Підкова Іван 
відступив на Україну. За велику силу (розгинав руками підкови) на Січі 
був прозваний Підковою.

На запрошення молдавських бояр І. Підкова за допомогою військової 
ради, Запорізької Січі та молдавських повстанців був проголошений 
господарем Молдови.

Роздратований походами І. Підкови, турецький султан послав на 
Дунай велике турецьке військо, погрожував війною Польщі за те, що 
її підданці нападають на підвладні султанові землі.

Король Стефан Баторій прислав до Підкови гінця, щоб той негайно 
вийшов з Молдови в Україну. Зважаючи на погрози турецького султана 
та Польщі, І. Підкова відступив на Україну. Король С. Баторій викликав 
І. Підкову до себе. Підкова повірив ласкавому запрошенню, прибув до 
Львова. Його схопили і у присутності султанського посланця у 1578 р. 
покарали на смерть. Пам'ятник Івану Підкові, козацькому гетьманові 
та молдовському господарю, знаходиться у центрі Львова, на площі 
Івана Підкови.

Кульчиці – батьківщина трьох гетьманів Петра Сагайдачного, Івана 
Сулими, Марка Жмайла-Кульчицького.

Марко Жмайло-Кульчицький – гетьман реєстрового козацтва 
(1625 р.), керівник селянсько-козацького повстання 1625 року. За одним із 
джерел, рід Жмайло походить із села Кульчиці (тепер село в Самбірсько-
му районі Львівської області). Відомо, що до обрання його гетьманом, 
Жмайло брав участь у Хотинській битві 1621 року. У листопаді 1625 р. 
старшина реєстрованого козацтва позбавила його гетьманства. Брав 
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участь у битві біля Куруківського озера (сучасне місце Кременчука). 
Козацька старшина обрала гетьманом Михайла Дорошенка, який уклав 
із командуванням Речі Посполитої Куруківський договір 1625 року.

Іван Михайлович Сулима – гетьман нереєстрових запорізьких козаків 
1628–1635 р. За місцевими джерелами, родина Івана Сулими походить 
із села Кульчиці, за іншими – він народився в с. Рогощах (нині Черні-
гівського району). Через конфлікт із магнатами подався на Запоріжжя. 
Особливо вабило його море, морські походи. В одному із походів у бою 
з османською ескадрою у чайку Сулими вцілили османські гармати. 
Османські моряки повитягали козаків з води і тут же прикували до весел 
своєї військової галери. Іванові Сулимі через 15 років дивом вдалось 
звільнитися з кайданів та визволити своїх побратимів з неволі. Колишні 
бранці захопили бойову галеру разом з її екіпажем (300 яничарів). Сулима 
наказав гребти до берегів Італії. В Італії вишикували на пристані 300 
відбірних яничарів, закутих у кайдани. Чутка про цей подвиг дійшла до 
Папи Римського Павла V Боргеза, який бажав особисто подивитися на 
відважного командира галери. За визначні походи в Крим і Османську 
Імперію проти татар і османів, Іван Сулима заслужив найвищу в Європі 
папську золоту медаль. У походах проти Османської Імперії на чолі 
козацького (не реєстрованого війська) зруйнував польську фортецю 
Кодак. Івана Сулиму по-зрадницьки схопили старшини реєстрованих 
козаків, за рішенням сейму гетьмана та декілька його подвижників 
стратили на центральній площі у Варшаві.

Крехівський монaстир святого Миколaя Отців Василіян – монастир 
ЧСВВ УГКЦ у селі Крехів на Львівщині. Заснований як православний 
у 1612 році. Монастирський ансамбль – пам'ятка архітектури націо-
нального значення XVII–XVIII століть.

Засновниками Крехівського монастиря вважаються ченці Києво-Пе-
черської Лаври Йоіл (1638) та Сильвестр. Вони у 1590 роках поселились 
у вирубаній у скелі печері. З часом ченців стало більше і вони неподалік від 
печери збудували церкву св. Петра і Павла, пізніше церкву Преображення 
і Троїцьку церкву та келії монахів. З 1660-х років монастир був оточений 
фортечними мурами, які врятували багатьох людей під час татарських 
нападів. У 1721 р. Крехівський монастир став греко-католицьким.

Крехівський монaстир святого Миколaя Отців Василіян свого часу 
відвідували українські гетьмани Богдан Хмельницький, Петро Доро-
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шенко та Іван Мазепа, який захищав монастир під час облоги 1672 року. 
Іван Мазепа гетьманував з 1687 до 1709 року.

Визвольна війна Богдана Хмельницького 1948–1655 рр. на Львівщині 
залишила багато пам’ятних місць, які необхідно відзначити пам’ятними 
знаками, відкрити музей Б. Хмельницького, встановити пам’ятники 
видатним військовим діячам, що розширить туристичні маршрути 
місцями бойової слави 1648–1655 рр.

Військові події під час визвольної війни 1648–1655 років під керів-
ництвом видатного політичного діяча, військового полководця Богдана 
Хмельницького, подвійна облога Львова, участь різних військових угру-
повань українських козацьких об’єднань, татарських військових частин, 
участь повстанських груп (керівники повстання Гнат і Семен Височани) 
створили низку історичних пам’ятних місць, які в майбутньому можуть 
бути об’єднані у туристично-військове кільце. Для обладнання важливих 
місць воєнних подій під час облог Львова необхідно провести додаткові 
дослідження, розробити текстову інформацію, встановити пам’ятні 
знаки, створити музеї з детальною інформацією про народно-визвольні 
дії Б. Хмельницького на західних землях.
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СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ 
ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСТА КИЄВА

Регіональний розвиток туризму відбувається під впливом різних чин-
ників, одним із яких є проведення подій міжнародного рівня. Проведення 
в Україні завершального етапу чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012» 
значно вплинуло на розвиток туризму м. Києва завдяки ефективній 
рекламній кампанії, яка поліпшила імідж міста та країни на міжнарод-
ній туристичній арені, а також розвиток туристичної інфраструктури 
столиці України. Проблематика проведення подібних заходів полягає 
у відсутності єдиної стратегії розвитку туристичного потенціалу міста 
з урахуванням наявних фінансових, трудових та інших видів ресурсів, 
їх нераціонального використання, неузгодженості інтересів державних 
установ та представників приватного бізнесу, а також відсутності довго-
строкових планів утримання та розвитку створеного потенціалу.

Місто Київ як столиця України є найбільш привабливою та популяр-
ною туристичною дестинацією країни [2]. Цього року місто готується 
до проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

У рамках проведення цього конкурсу столична влада згідно з реко-
мендаціями Наглядової ради Євробачення визначила ключові завдання 
стратегії розвитку туристичного потенціалу м. Києва, головними пріо-
ритетами якої також став розвиток туристичної інфраструктури міста 
(будівництво нових об’єктів та модернізація тих, що вже існуюють, 
зокрема будівництво причалу біля Міжнародного виставкового центру, 
реконструкція станції метро «Лівобережна», ремонт доріг поблизу місця 
проведення заходу тощо), поліпшення рівня якості надання туристичних 
послуг, популяризація м. Києва як дестинації з тисячолітньою історією 
та як сучасного мегаполіса зі сприятливим бізнес-кліматом, і звичайно 
ж, поліпшення туристичного іміджу міста.

Досвід проведення «Євро-2012» у м. Києві продемонстрував позитив-
ну динаміку кількості іноземних туристів, яких обслуговували суб’єк-
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ти туристичної діяльності столиці, у 2012 р. їх кількість збільшилася 
порівняно із 2011 р. на 88 % [1]. Проте через загострення економічної, 
політичної та соціальної ситуації в Україні, послаблення державних 
кордонів та неможливість гарантувати безпеку туристів під час пере-
бування у країні їх кількість у 2014 р. порівняно із 2012 р. зменшилася 
на 91,4 % [1] (рис. 1).

Рис. 1. Динаміка кількості іноземних туристів, 
яких обслуговували суб'єкти туристичної діяльності 

у м. Київ за 2011–2015 рр., особи

На жаль, наведена статистична звітність є недосконалою, адже не 
враховуються туристи, що не користувалися послугами суб’єктів ту-
ристичної діяльності, зокрема закладами розміщення.

Анкетування, яке провело управління туризму Департаменту еко-
номіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської державної 
адміністрації свідчить, що близько 54 % туристів зупиняються в готелях 
та аналогічних засобах розміщення, а решта 46 % – у родичів, друзів, 
дедалі популярніших каучсерферів тощо [3]. Тому приблизна реальна 
кількість туристів, що відвідали столицю України, майже вдвічі більша 
від офіційних статистичних даних.

Реалізація стратегії розвитку туристичного потенціалу столиці 
України в рамках реалізації Програми розвитку туризму у м. Києві, 
а також проведення додаткової мегаподії – «Євробачення-2017» дасть 

Кількість туристів, 
особи
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змогу у 2017 р. порівняно з 2016 р. збільшити кількість туристів, що 
відвідають місто, орієнтовно на 15 %. Тому необхідно залучати населення 
до забезпечення якості та кількості надання туристичних послуг, що 
призведе до збільшення кількості робочих місць у туристичній галузі 
у 2017 р. на 15 % порівняно з 2016 р. (табл. 1).

Таблиця 1
Прогнозна динаміка показників результативності 

виконання заходів Програми на 2016–2018 рр.,% [2]

Показник
Роки

2016 2017 2018

Динаміка збільшення кількості іноземних туристів, 
що відвідують м. Київ 15,01 15 15

Динаміка збільшення середньої тривалості 
перебування туристів 5,88 5,56 5,26

Динаміка збільшення кількості робочих місць 
у туристичній галузі 24,84 15,02 15,48

Завдяки збільшенню кількості іноземних туристів, що відвідають 
м. Київ у рамках проведення «Євробачення-2017», та середньої трива-
лості їх перебування, а також позитивному впливу поліпшення іміджу 
столиці на збільшення кількості туристів, надходження туристичного 
збору у 2017 р. можуть збільшитися до 21,5 млн грн порівняно із 18,7 млн 
грн у 2016 р. [2, 3] (рис. 2).

Розмір запланованих доходів від проведення пісенного конкурсу 
становитиме близько 200 млн грн, тоді як загальні витрати, що закладені, 
близько 430 млн грн [3], частина яких, на жаль, вже використовується 
неефективно, наприклад, на швидке відновлення полотна доріг, якість 
якого сумнівна.
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Рис. 2. Динаміка надходжень туристичного збору 
у м. Київ у 2012–2017 рр., млн грн

Отже, ураховуючи міжнародний досвід впливу проведення таких за-
ходів як «Євробачення-2017» у м. Києві, на кількість іноземних туристів 
та на поліпшення туристичного іміджу країни на міжнародній арені, 
розроблення стратегії розвитку туристичного потенціалу дестинації, 
окрім цього, стане вагомою інвестицією у поліпшення туристичної 
інфраструктури та дасть поштовх до продовження її розвитку в май-
бутньому, однак таку стратегію необхідно удосконалювати, ґрунтую-
чись на достовірних статистичних даних та враховуючи економічне, 
політичне та соціальне становище в Україні.
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ТУРИСТИЧНЕ БЕЗПЕКОЗНАВСТВО 
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ 

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

В останні десятиліття функціонування економічних систем різ-
них рівнів характеризується пороговими значеннями нестабільності. 
Світові економічні кризи, військово-політичні конфлікти, зростання 
терористичних загроз та інші деструктивні чинники зумовлюють стан 
невизначеності перспектив розвитку людства у XXI сторіччі. З огляду 
на це дедалі більшої актуальності набувають проблеми безпеки, яка 
трактується уже не лише як стан захищеності від загроз, а й як мож-
ливість для розвитку і навіть умова виживання держав і регіонів.

Загрози й виклики сучасного суспільного розвитку не оминули 
і туризм, який, з одного боку, є одним із найбільш перспективних 
і прибуткових видів економічної діяльності, а з другого – надзвичайно 
сприйнятливим до дії деструктивних чинників різного генезису. При-
рода туризму як соціального явища зумовлює його тісні взаємозв’язки 
із процесами, що відбуваються у межах регіональних спільнот та ок-
ремих дестинаціях. Поширення міжнародного тероризму, нелегальної 
міграції, зростання захворюваності на соціально небезпечні хвороби, 
загальне погіршення екологічної ситуації, поряд із інтенсифікацією 
туристичних потоків, призводять до суттєвого збільшення масштабів 
негативних наслідків регіональних проблем туризму.

Не дивно, що в зарубіжній науці на базі доробку теоретиків безпе-
кознавства, ризикології та кризового менеджменту, таких як Дж. Ма-
нунта, З. Длугош, К. Рачковський, П. Морейра, К. Ксєнжопольський, 
Й. Язвінський, Г. Бон та ін., набули достатнього поширення дослідження 
й безпеки туризму. Зокрема, теоретико-методологічні основи таких 
досліджень викладено у працях К. Зімані, І. Коварі, М. Курлето, Й. Ман-
сфелда, Г. Міхалко, С. Мічуріна, А. Пізама, Н. Плоткіної, Н. Скотта та 
ін. вчених. Водночас українські вчені-економісти (А. Бобкова, Н. Галла, 
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О. Кокорєва, Н. Корж, О. Корнієнко та ін.) проблеми безпеки туризму 
розглядають лише фрагментарно і, головним чином, на рівні держави або 
туристичних підприємств. Варто відзначити, що методологія наукового 
аналізу безпеки туризму в українській науці практично не розроблена, 
що і зумовлює актуальність напрямку досліджень, який ми обрали.

На наш погляд, дослідження проблем гарантування безпеки туризму 
має базуватися на системному підході, оскільки сама категорія «безпеки 
туризму» є надзвичайно складною і багатоаспектною [1].

Більшість вітчизняних учених, що працюють у різних галузях науки, 
у своїх працях не наводять чіткого визначення безпеки туризму.

З урахуванням позицій системного й синергетичного підходу та 
ґрунтуючись на доробку дослідників економічної безпеки держави та її 
регіонів, ми трактуємо безпеку туризму як стан функціонування певної 
туристичної системи у визначений період часу, що характеризується 
відсутністю загроз і дає можливість забезпечити стабільний розвиток 
цієї системи в майбутньому.

Базуючись на наявних у вітчизняній та зарубіжній науці підходах [2], 
пропонуємо виокремити три складники безпеки туризму: безпека ту-
ристичного бізнесу (економічна безпека туризму); безпека туристичних 
об’єктів (геоторій, дестинацій); безпека в туризмі (безпека туристів).

Перший складник найчастіше аналізується в економічних досліджен-
нях на рівні галузі або конкретних туристичних підприємств, другий 
перебуває в центрі уваги екології та географії, причому звертають увагу 
переважно на деструктивний антропогенний вплив на природні турис-
тичні ресурси й об’єкти. Третя складова частина є центральною в дослі-
дженнях методики організації подорожей різних видів активного туризму 
й може мати певне значення також для туристичного страхування.

На наш погляд, із методичного та практичного погляду найбільше 
значення має класифікація безпеки туризму за змістом. На основі цього 
доцільно вирізняти такі види безпеки туризму як політичну, соціальну, 
фінансову, екологічну, інформаційну, медичну, безпеку туристичного 
обслуговування, безпеку туристичних споруд та обладнання, які своєю 
чергуою, поділяються на підвиди.

У сучасних економічних дослідженнях, що присвячені проблема-
тиці безпеки в туризмі у широкому розумінні, можна виокремити три 
напрями – ризикологічний, кризовий та безпекознавчий.
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На наш погляд, саме безпекознавчий напрям має хороші передумови 
для застосування і в дослідженнях безпеки туризму на регіональному 
рівні. Однак у цьому випадку варто наголосити на важливості прогре-
сивного та функціонального аспектів. Прогресивний аспект вирізняє 
безпекознавчий підхід з-поміж інших тим, що трактує безпеку не лише 
як протистояння загрозам та реагування на виклики, а й як створення 
можливостей для розвитку (прогресу) досліджуваних систем. Сутність 
функціонального аспекту полягає в аналізуванні не подій (ризиків, 
криз, катастроф), які впливають на систему, а її станів, що послідовно 
змінюються в часі і характеризуються певним співвідношенням загроз, 
викликів, можливостей для розвитку. Відповідно, основні складові еле-
менти безпеки туризму в регіоні із погляду безпекознавчого напряму 
мають не імовірнісний, а континуальний характер [1].

Континуальність безпеки туризму в регіоні полягає, на наш погляд, 
у наявності досить стабільного зовнішнього середовища, яке, незва-
жаючи на ймовірність настання певних подій, що значно змінюють 
його характеристики, все ж таки є інерційним та стійким у довгостро-
ковій перспективі і може трактуватися як цілісний об’єкт наукових 
досліджень.

Конкретними об'єктами дослідження безпеки туризму залежно від 
наукового напряму можуть бути особа чи група осіб, підприємство 
або галузь, дестинація, регіон, держава. Розглядаючи як основний 
об'єкт регулювання туризму та суб'єкт його регіонального розвитку 
власне регіональну туристичну систему, необхідно також визначи-
тися із трактуванням безпеки туризму. У цьому контексті очевидно, 
що безпека особи, підприємства, регіону та держави – це різні рівні 
безпеки й ототожнювати їх не можна. Водночас, якщо вважати, що 
така безпека стосується конкретної регіональної туристичної системи, 
у якій системоформувальною є власне туристична діяльність, то особа 
(як турист), туристичне підприємство та туристичний регіон (як су-
купність туристичних дестинацій) цілком можуть бути складовими 
елементами єдиної концепції.

Узагальнюючи наявні підходи до визначення предмета досліджен-
ня безпекознавства у широкому розумінні, а також ґрунтуючись на 
специфіці сучасних туризмологічних досліджень, можемо зробити 
такі висновки:
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1. Туристичне безпекознавство слід аналізувати у структурі туриз-
мознавства – міждисциплінарного напряму наукових досліджень, що 
присвячений науковому аналізу проблем розвитку туризму.

2. Об’єктом дослідження туристичного безпекознавства є проблеми 
безпеки туризму, а предметом – теоретико-методологічні засади та 
практичні підходи до гарантування безпеки туризму на різних ієрархіч-
них рівнях (глобальному, національному, регіональному, локальному).
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА ПОЛЬЩІ

Ресторанне господарство – це сфера людської діяльності, що останнім 
часом швидко розвивається. Трансформації, які відбулися у світовій 
економіці впродовж останніх десятиріч спричинили суттєві зміни у функ-
ціонуванні закладів ресторанного господарства, оскільки в сучасних 
умовах прибутковість стала ключовою метою економічної діяльності.

Ресторанне господарство характеризується високою ліквідністю 
капіталу і водночас значною конкуренцію бізнес-середовища, що своєю 
чергою, стимулює його активний розвиток, упровадження інновацій, 
експериментування задля забезпечення конкурентних переваг на ринку 
[1]. Окрім того, характерною рисою сучасних ресторанних закладів є 
зростання їх ролі у функціонуванні туристичного сектору як невід’єм-
ної складової частини сфери гостинності. Актуальність дослідження 
ресторанного господарства в сучасних умовах господарювання пов’я-
зана також із соціальними особливостями ресторанного господарства, 
що передбачають задоволення життєвих потреб населення в послугах 
з організації харчування, відпочинку та дозвілля.

У спеціальній польській термінології ресторанне господарство ви-
значають як «відособлену в суспільному розподілі праці, організовану 
господарську діяльність, яка полягає у задоволенні потреб споживачів 
у харчуванні шляхом продажу готових страв і напоїв, створенні умов, 
що дозволяють їх споживання на місці продажу, а також наданні різ-
номанітних послуг, які задовольняють потреби споживачів у розвагах 
та відпочинку» [5]. До закладів ресторанного господарства у Польщі 
належать постійні та сезонні заклади та пункти харчування, предметом 
діяльності яких є підготовка та продаж їжі і напоїв до споживання як 
на місці, так і навинос [3].

Суспільно-політичні чинники, які впливали на економічні процеси 
Польщі впродовж останніх десятиліть, проявилися і в ресторанному 
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господарстві. Особливістю сучасного ресторанного господарства є те, 
що його підприємства у процесі своєї діяльності одночасно виконують 
три взаємопов’язані та взаємозалежні функції, а саме: виробництво, 
реалізацію, організацію споживання продукції та послуг, що виокрем-
лює їх серед підприємств інших сфер господарювання [2]. Починаючи 
із 90-х років минулого століття, у Польщі зафіксувано швидкі темпи 
зростання кількості ресторанних закладів. Зокрема, якщо у 1990 р. 
у Польщі функціонувало 32,2 тис. закладів ресторанного господар-
ства, то у 2000 р. їх кількість вже зросла у 2,6 раза і становила 84,3 тис. 
одиниць (рис. 1).
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Рис. 1. Кількість закладів ресторанного господарства Польщі 
у 1990–2015 рр., тис. одиниць. Складено за даними Головного 

управління статистики Польщі [4]

Однак, незважаючи на це, протягом 1990–2015 рр. кількість закла-
дів ресторанного господарства Польщі зросла більше як у двічі і на 
1 січня 2016 р. на її території функціонувало 68 342 заклади ресто-
ранного господарства. Із загальної кількості закладів ресторанного 
господарства у 2015 р. 98,3 % перебувало у приватній власності і лише 
1,7 % – у державній [6]. Зазначимо, що домінування приватного секто-
ру у ресторанному господарстві Польщі є традиційним і сприяє його 
динамічному розвиткові.

Структуру закладів ресторанного господарства Польщі у 2015 р. 
подано в табл. 1.
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Таблиця 1
Структура закладів ресторанного господарства Польщі 

станом на 1.01 2016 р. [6]

Заклади 
ресторанного 
господарства

Кількість, 
закладів

Частка від загальної кількості 
ресторанних закладів,%

Ресторани 18789 27,5

Гастрономічні пункти 23080 33,8

Бари 22290 32,6

Їдальні 4183 6,1

Щоб проаналізувати регіональні відмінності розвитку ресторанного 
господарства Польщі, ми розробили картосхему забезпеченості закла-
дами ресторанного господарства у розрізі воєводств (рис. 2).

Як показано на картосхемі, найбільша кількість ресторанних закла-
дів у 2015 р. функціонувала в межах Мазовєцького воєводства – 5206 
одиниць, а також у Малопольському (1934) та Сілезькому (1765). У той 
самий час найменша їх кількість зафіксована в межах Любуського та 
Опольського воєводств – 298 і 296 одиниць відповідно.

За розрахованими нами показниками густоти розміщення ресто-
ранних закладів на 100 км², найбільш забезпеченими підприємствами 
ресторанного господарства є Мазовєцьке та Сілезьке воєводства у ме-
жах яких величина цього показника становить 14,6 і 14,3 закладу на 
100 км². Високим показником забезпеченості ресторанними закладами 
характеризується Малопольське воєводство – 12,7 закладу/100 км². 
Найменша забезпеченість спостерігається у межах Підляського воє-
водства – 1,7 закладу на 100 км².
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Рис. 2. Забезпеченість закладами ресторанного господарства 
Польщі на 1.01.2016 р. Складено за даними Головного управління 

статистики Польщі [6]

Отже, ресторанне господарство в Польщі виконує важливі соціальні 
та економічні функції, адже з одного боку, сприяє задоволенню потреб 
населення в харчуванні, відпочинку та дозвіллі, а з другого – спрямоване 
на економічне зростання в цілому. У сучасних умовах у ресторанному 
господарстві Польщі спостерігаються дві основні тенденції: сповіль-
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нення темпів розвитку галузі, що відображається у зниженні більшості 
показників діяльності ресторанних закладів та активне впровадження 
на ринок ресторанних послуг нових форм організації ресторанного 
бізнесу, метою яких є, окрім одержання прибутків, більш повне задо-
волення потреб споживачів у організації послуг харчування.
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ТУРИСТИЧНИЙ КЛУБ «МЕРИДІАН» 
ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ МАСОВОГО ТУРИЗМУ 

У СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

Туристичний клуб – це організація, яка об’єднує громадян на ос-
нові спільних інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, 
передбачених їх Статутом. Кожен туристичний клуб у своїй діяльності 
керується Конституцією України, Законами України, іншими законо-
давчими актами та своїм Статутом. У Статуті чітко прописано назву 
організації, мету, завдання, напрями діяльності тощо.

Туристичний клуб «Меридіан» (далі Клуб) – громадська організація, 
створена при кафедрі туризму та готельного господарства Східноєв-
ропейського національного університету імені Лесі Українки.

Для реєстрації в органах юстиції було підготовлено такий перелік 
документів: заява про створення юридичної особи, протокол установчих 
зборів засновників, реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах 
засновників, статут, відомості про керівні органи.

Громадська організація «Туристичний клуб «Меридіан» зареєстро-
вана 29 грудня 2016 року.

Повна назва Клубу: Громадська організація «Туристичний клуб 
«Меридіан». Скорочене найменування – ГО «Туристичний клуб «Ме-
ридіан» (рис. 1).

Повне найменування Клубу англійською мовою – Social organization 
«Tourist club «Merydian». Скорочене найменування – SO «Tourist club 
«Merydian» [1].

Девіз Клубу: «Подорожуй, навчайся, пізнавай світ!».
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Рис. 1. Емблема туристичного клубу «Меридіан»

Діяльність громадської організації поширюється на територію 
Волинської області.

Головною метою діяльності Клубу є популяризація туризму серед 
студентів та викладачів Східноєвропейського національного універ-
ситету імені Лесі Українки [1].

Основні завдання Клубу:
− підвищення туристичної привабливості міста Луцька та Волин-

ської області;
− створення нових туристичних продуктів;
− промоція туристичних брендів міста та регіону;
− здійснення рекламно-інформаційної діяльності на туристичному 

ринку (організація та участь у туристичних виставках, конферен-
ціях, тренінгах тощо);

− розвиток зеленого туризму;
− пропагування здорового способу життя, туристичної культури 

серед студентів, залучення студентів до активного та здорового 
відпочинку;

− надання інформації про туристичні місця Волині, місця проживан-
ня та харчування, відпочинку та розваг, транспортне сполучення;

− встановлення та зміцнення зв’язків з українськими та міжнарод-
ними організаціями такого типу [1].

Діяльність Клубу може бути припинено шляхом реорганізації чи 
ліквідації (саморозпуску) в порядку, встановленому законодавством 
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України. Підстави й порядок саморозпуску визначають Загальні 
Збори [1].

Отже, громадська організація Туристичний клуб «Меридіан» ство-
рена при кафедрі туризму та готельного господарства Східноєвропей-
ського національного університету імені Лесі Українки, його метою є 
популяризація туризму у вищому навчальному закладі.

Туристичний клуб «Меридіан» ставить за мету популяризацію туриз-
му серед студентів та викладачів Східноєвропейського національного 
університету імені Лесі Українки, розроблено напрями туристичної 
діяльності, що відповідали б бажанням студентів [1].

Основні напрями діяльності туристичного клубу «Меридіан»:
1. Проведення публічних заходів.
2. Надання туристичної інформації.
3. Прокат туристичного спорядження.
4. Екскурсійна діяльність.
5. Пішохідний туризм.
6. Водний туризм.
7. Велосипедний туризм.
8. Розважальний туризм (анімаційний туризм).
Проте, незважаючи на чітко сформовані напрями діяльності, роз-

роблення туристичних маршрутів, анімаційних програм, існують певні 
проблеми в розвитку діяльності Клубу.

Отже, центральними проблемами стабільного розвитку туристичного 
клубу «Меридіан» є недостатня реклама в ЗМІ, недостатньо сформо-
ваний імідж, залежність діяльності від навчального плану, відсутність 
надання повного спектра послуг, брак туристичного спорядження, 
розв’язання яких позитивно вплине на подальшу діяльність Клубу.

Щоб уникнути цих проблем, потрібно використовувати перспективи 
Клубу: створення власного веб-сайту; вихід на туристичний ринок об-
ласті; розроблення нових та цікавих турів, походів, екскурсій; розвиток 
анімаційного туризму; випуск друкованих матеріалів тощо.

Список використаних джерел
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ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Відповідно до поширених підходів, якість послуги розглядають як 
сукупність характеристик послуги, які дозволяють їй задовольняти 
визначені потреби споживачів. Особливе значення при наданні будь-
яких послуг має організація ефективного управління якістю – скоор-
динованої діяльності, спрямованої на забезпечення оптимальної якості 
послуг, що надаються [2].

Якість туристичних послуг, як і будь-яких інших, може підтвер-
джуватися перевіркою на відповідність встановленим стандартам для 
встановлення відповідного класу обслуговування. Однак, якщо якість 
готельної послуги легко перевірити, то якість екскурсії або якість послуг 
туристичних агенцій дуже важко [1].

З огляду на це, розглядаючи проблему забезпечення якості турис-
тичних послуг, необхідно концентрувати увагу на особі споживача, 
який порівнює те, що йому надали, з тим, що він бажав отримати. 
Отже, основним критерієм якості туристичних послуг, на наш погляд, 
має бути задоволеність споживачів.

Виявлення рівня задоволеності туриста якістю готельних послуг 
не є простим завданням. Опитування гостей готелю під час їхнього 
проживання часто не є об’єктивним, оскільки в таких умовах люди 
схильні замовчувати або ж перебільшувати недоліки послуг, що нада-
ються. Водночас анкетування, що проводиться після того, як минув 
певний час від проживання у готелі, нерідко супроводжується вели-
кою кількістю відмов. У таких умовах неоціненну роль у виявленні 
задоволеності споживачів якістю готельних послуг відіграють системи 
онлайн-бронювання, особливо Booking.com.

Щодня на сайті Booking.com бронюють понад 1,2 млн ночей прожи-
вання. Сайт і додатки Booking.com приваблюють туристів і бізнес-ман-
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дрівників з усього світу. Компанія Booking.com B.V., заснована у 1996 
році, гарантує клієнтам можливість зручно й недорого забронювати 
житло в найрізноманітніших об'єктах розміщення – від невеликих 
сімейних готелів типу «ліжко і сніданок» до розкішних апартаментів 
і люксів у п'ятизіркових готелях. Міжнародний сайт Booking.com пере-
кладено понад 40 мовами, він пропонує понад 1,2 млн різних помешкань, 
розміщених у 227 країнах та територіях світу [3].

Специфіка системи відгуків на сайті Booking.com полягає в тому, 
що відгук може залишити лише гість, який забронював житло через 
цей сайт і зупинився в заброньованому помешканні. З огляду на це 
точно відомо, що всі відгуки на сайті написані реальними гостями. На 
Booking.com туристи діляться своїми враженнями – як позитивними, 
так і негативними. Відгуки гостей і відповіді від представників готельних 
закладів показують різноманітність думок та допомагають майбутнім 
клієнтам приймати виважені рішення при виборі помешкання.

Booking.com дотримується кількох важливих правил і стандартів:
– коментарі повинні стосуватися подорожі;
– коментарі повинні бути доречними для міжнародної аудиторії;
– контент повинен бути справжнім і унікальним;
– заборонено поширювати особисту інформацію інших людей [3].
Отже, наявність такого сервісу як Booking.com дає змогу керів-

ництву готельних закладів успішно відстежувати враження туристів 
про умови проживання, харчування, проведення дозвілля, а також 
ухвалювати важливі рішення щодо підвищення якості послуг, які 
надаються. Безумовно, для ефективного використання можливостей 
сучасних систем онлайн-бронювання у процесі управління якістю 
готельних послуг необхідним є розроблення методики аналізу відгуків 
клієнтів та інструментів упровадження відповідних управлінських 
рішень.
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СИСТЕМИ АВТОМАТИЗАЦІЇ РЕСТОРАНУ: 
СЕНСОРНИЙ СТІЛ ТА ЕЛЕКТРОННЕ МЕНЮ

На сьогодні будь-яка сфера обслуговування потребує розвитку й 
автоматизації для спрощення роботи, яку виконують люди, тому сфера 
обслуговування в ресторанах повинна застосовувати нові технології. 
У своїй роботі ми розглянемо дві системи автоматизації за допомогою 
яких можна швидко і якісно обслуговувати людей.

Сенсорний стіл, або touch стіл, – це мультитач-пристрій з сенсорною 
поверхнею. Його основне призначення – застосування в закладах гро-
мадського харчування (кафе і ресторанах) для автоматизації процесів 
замовлення та для того, щоб чимось зайняти клієнта в період очікування 
страв і напоїв, які він замовив.

Рестораторам відомо, що більшість проблем і конфліктів у ресторанах 
провокують офіціанти: клієнтам часто доводиться їх чекати для того, 
щоб зробити замовлення, отримати рахунок або меню. Сенсорні столи 
в кафе і ресторанах вирішують цю проблему. Інтерфейс touch-столу 
дозволяє гостю самостійно вибрати страву, зробити замовлення та 
оформити рахунок [1].

На сенсорній панелі можна побачити, як виглядатиме страва – 
зображення проектується прямо на тарілку. Одним кліком кожну 
страву можна додати в список, а потім, коли клієнт вибрав, елек-
тронний список відправляється на кухню. Допоки гості чекають, 
вони можуть відкрити на столі відеовікно і спостерігати в прямому 
ефірі, як кухарі готують їхнє замовлення на кухні. Гості можуть та-
кож розважити себе, змінюючи вигляд, колір і малюнок скатертини, 
вибираючи різні варіанти. У сучасних інтерактивних обідніх столах 
передбачена інтеграція з мобільними пристроями користувачів і з со-
ціальними мережами. Під час очікування свого замовлення клієнти 
можуть пограти безпосередньо на сенсорному столі в комп'ютерні 
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ігри, завантажити фотографії зі свого фотоапарата або телефону 
і переглянути їх та, звичайно, детально вивчити весь асортимент 
страв, які пропонує заклад.

Перевага сенсорної панелі в тому, що на маленькій площі можна 
представити широкий асортимент напоїв і страв, надавши клієнтові 
можливість вибирати і порівняти, наприклад, за калорійністю. Деякі 
touch столи пропонують і додаткові функції: можна зробити «карти 
клієнтів», завдяки яким з'являється можливість ідентифікуватися 
і повторити вподобане замовлення, скористатися накопичувальною 
або індивідуальною знижкою. Звичайно, наявність сенсорних столів 
у ресторані не скасовує присутності офіціантів. Хто ж приноситиме 
напої та їжу, доглядатиме за «розумними» столами і допомагатиме 
гостям у разі потреби розбиратися в інтерфейсі? Хоча в майбутньому, 
можливо, замовлені страви будуть просто безпосередньо доставляти 
до клієнта на конвеєрі і таку штатну одиницю, як офіціант, можна 
буде скоротити.

На Заході вже діє кілька кафе і ресторанів, укомплектованих сенсор-
ними столами і сенсорними барними стійками. На жаль, обладнання 
закладів такою сучасною технікою вимагає значних затрат. Хоча інтерес 
рестораторів до такого дива техніки однозначно є. Деякі з них купують 
задля експерименту по одному столу для свого закладу.

Електронне меню самообслуговування, широко відоме як «E-menu», 
у тривіальному виконанні є настільним терміналом, що закріплений 
на краю столу й призначений для самостійної реєстрації замовлен-
ня, однак лише одним із гостей столу. Ця і низка інших обставин 
перешкоджають значному поширенню такого технічного рішення, 
адже гості змушені по черзі підсідати ближче до термінала, термінал 
зазвичай займає одне посадкове місце біля столу, офіціантові вкрай 
незручно внести доповнення до замовлення на такому терміналі, 
врешті-решт обладнання кожного столу таким терміналом вимагає 
значних затрат [2, 3].

Розмістивши електронне меню на мобільному пристрої, ми повністю 
позбавили E-menu перерахованих недоліків:

– не перевищуючи розмірів традиційного паперового меню, його 
електронна версія може бути надана кожному гостю столу окремо 
або по одному на кілька гостей;
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– офіціант може активно брати участь у процесі вибору страв, взяв-
ши пристрій у свої руки;

– після закінчення реєстрації замовлення всі пристрої прибираються 
зі столу, повністю звільняючи стіл для відвідувачів;

– врешті-решт, зникає необхідність оснащувати кожен стіл стаціо-
нарними терміналами, адже як і паперове, електронне меню може 
передаватися на будь-який стіл.

Мобільне електронне меню самообслуговування D 2menu – це про-
грамно-апаратний комплекс, орієнтований на недорогі планшетні 
пристрої з великим екраном та бездротовим зв'язком [4].

Розміром як аркуш формату А4, завтовшки 1,5 см і вагою 900 г, з роз-
міром екрану 10" й роздільною здатністю 1024 х 600 крапок, пристрій 
дуже зручний для такого застосування.

Повністю заряджений пристрій може працювати без додаткової під-
зарядки 3 години, чого цілком достатньо для виконання свого завдання.

За результатами дослідження було виявлено, що надання послуг 
у ресторанах ще не досягло бажаного рівня. В Україні ресторани мають 
підвищувати свою конкурентоспроможність і виходити на світовий 
ринок підготовленими. Тому потрібно концентрувати свою увагу на 
розвитку чогось нового, що поліпшить рівень обслуговування, та 
вводити в дію нові технології.

Електронне меню й сенсорний тіл – це потужний інструмент, що дає 
змогу ефективно управляти закладом і надавати клієнтам найвищий 
рівень обслуговування. Ефективність, економія часу й турбота про клі-
єнтів – ось пріоритети, які були поставленні при розробленні системи 
eMenu і сенсорних столів. Інвестиції у високотехнологічні рішення є 
запорукою успішності сучасного бізнесу.
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МАРКЕТИНГОВІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ЇХ РОЛЬ 
У ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

Високий рівень конкуренції та посилення ролі споживачів на рин-
ку туристичних послуг, різноспрямованість численних інструментів 
просування туристичних послуг підвищують актуальність проблем, 
пов’язаних з побудовою та вибором необхідних елементів системи 
маркетингових комунікацій, що своєю чергою дасть змогу активізувати 
процес залучення потенційних споживачів та досягнути позитивних 
результатів діяльності туристичних компаній.

Питанням становлення і розвитку теорії маркетингових комуніка-
цій туристичних компаній та практики управління ними присвячено 
чимало фундаментальних праць відомих фахівців, таких як: Дж. Берет, 
С. Моріарті [1], Е. Н. Голубкова [2], А. П. Дурович [3], Ф. Котлер [5], 
Т. І. Лук’янець [6] та ін.

Маркетингова комунікація – це механізм передачі адресатам ко-
мунікаційної політики інформації про діяльність компанії [2]. Серед 
найважливіших способів здійснення маркетингових комунікацій 
туристичними компаніями виокремлюють рекламу, прямий марке-
тинг, стимулювання продажу, персональний продаж, зв’язки з гро-
мадськістю, спонсорство, участь у туристичних виставках і ярмарках, 
фірмовий стиль.

Найчастіше інструментом використання системи маркетингових 
комунікацій туристичних підприємств є реклама. Відповідно до законо-
давства України, реклама – це інформація про особу чи товар, поширена 
в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або 
підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких 
особи чи товару [7].
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Так, В. Ф. Кифяк рекламу розуміє як засіб поширення інформації та 
переконання людей, які створюють уявлення про продукт, викликають 
довіру до нього та бажання купити цей продукт. На його думку, турис-
тична реклама – це активний засіб здійснення маркетингової політики 
туристичного підприємства з просування туристичного продукту, 
посилення зв’язку між виробником і споживачем [4].

Туристична реклама має такі характерні ознаки: неособистий харак-
тер, одностороння спрямованість, невизначеність з точки зору ефекту, 
достовірність, інформаційна насиченість [5]. Основними напрямами 
рекламно-інформаційної діяльності туристичних компаній є: 1) реклама, 
спрямована на туристичні райони; 2) реклама, спрямована на роботу зі 
суміжними галузями та підприємствами (реклама готелів, ресторанів, 
аквапарків та ін.); 3) реклама для роботи з посередниками; 4) реклама 
для роботи з туристами (реальними й потенційними).

Туристична компанія може використовувати також різні види ре-
клами: іміджеву (для створення іміджу туристичної фірми), рубричну 
(для поширення інформації про певні тури, послуги та товари), рекламу 
розпродажу (для інформування про певні акції), рекламу марки (для 
просування ексклюзивного продукту), пояснювально-пропагандистську 
(для просування певної ідеї) [7].

Найефективнішим і найпереконливішим типом стимулювання 
продажу на ринку туристичних послуг є персональний продаж – ін-
дивідуальна, особиста комунікація менеджера з продажу туристичних 
послуг і покупця. Під час особистого контакту з потенційними покуп-
цями зростає важливість компетенції продавця туристичних послуг, 
його можливість представити турпродукт привабливим і вигідним 
для покупця.

Не менш важливим елементом системи маркетингових комуніка-
цій туристичної компанії є стимулювання продажу – упровадження 
різноманітних інструментів, що сприяють збільшенню купівель ту-
ристичних послуг. Стимулювання продажу передбачає: стимулювання 
працівників, стимулювання споживачів та стимулювання торгових 
посередників (турагентств) [3].

До інструментів стимулювання збуту також можна зарахувати про-
ведення різних пізнавальних конкурсів, переможці яких одержують або 
накопичувальні картки знижок, або можливість брати участь у безко-
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штовному ознайомчому турі, або подарунки та сувенірну продукцію 
з логотипом туристичної компанії. Як правило, такі заходи супроводжу-
ються активним просуванням у ЗМІ, що привертає увагу додаткових 
потенційних туристів.

Найпопулярнішим маркетинговим інструментом туристичних ком-
паній залишаються знижки. Туристичні компанії надають знижки на 
туристичні послуги, наприклад, у випадку попереднього бронювання 
в терміни раніші, ніж встановлена дата.

Серед елементів системи маркетингових комунікацій туристичні 
компанії активно застосовують і стратегію прямого маркетингу – 
встановлення прямих контактів безпосередньо з конкретним спо-
живачем, з кожним потенційним туристом. Серед безлічі форм пря-
мого маркетингу можна виокремити такі: пряма поштова розсилка, 
телемаркетинг, електронний маркетинг, інтерактивний, маркетинг за 
каталогами та ін. [1; 5].

Під спонсорством у туризмі необхідно розуміти вкладення одного 
учасника ринку (грошей, основних засобів, транспорту і т. п.) у діяльність 
іншого учасника на тимчасовій і платній основі. Винагорода у цьому 
випадку визначається наданням можливості розміщення рекламної 
інформації про учасника, який робить внесок, тобто стає спонсором [6].

Найчастіше туристичні компанії використовують такі напрями 
РR-діяльності, як робота з ЗМІ, проведення семінарів, організація 
пізнавальних поїздок для співробітників туристичних агентств, робота 
з різними інформаційними службами. Важливим є постійний пошук 
нових форм РR активності [5].

РR-діяльність стане ефективнішою в поєднанні з іншими способами 
маркетингових комунікацій – функціонуванням зручного інформацій-
ного сайту, рекламою на туристичних порталах, Інтернет-маркетингом, 
телефонним маркетингом, адресним поштовим розсиланням тощо.

Ще один інструмент маркетингових комунікацій, що займає осо-
бливе й важливе місце серед інструментів сучасного туристичного 
маркетингу, є виставки. Перевагою виставкових заходів є те, що вони 
надають можливість туристичному підприємству великі можливості 
одночасного поширення і отримання широкого спектра економічної, 
організаційної, технічної, комерційної та іншої інформації за відносно 
низьких витрат.
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Щорічно в Україні відбувається такі туристичні виставкові заходи:
1) міжнародна виставка-ярмарок «ТурЕКСПО» у Львові (прово-

диться з 1996 р.),
2) міжнародна виставка-ярмарок «Тур’євроцентр-Закарпаття» 

в Ужгороді (проводиться з 2002 р.),
3) міжнародна туристична виставка «Чорноморська Одіссея. Туризм. 

Спорт. Відпочинок» в Одесі (проводиться з 1995 р.) та ін. [8].
Фірмовий стиль – це набір кольорових, графічних, словесних, друкар-

ських, дизайнерських постійних елементів (констант), що забезпечують 
візуальну і смислову єдність товарів (послуг), усієї вихідної від фірми 
інформації, її внутрішнього і зовнішнього оформлення [3].

Фірмовий стиль містить такі елементи: товарний знак, логотип ком-
паній; фірмові кольори, що застосовуються як при дизайні уніформи 
співробітників, так і при оформленні внутрішнього інтер'єру готелю 
чи ресторану; гасло компанії, засноване на принципах і стратегії роз-
витку компанії та ін.

Основними завданнями формування фірмового стилю туристичної 
компанії можна назвати такі: ідентифікація послуг турфірми; виокрем-
лення послуг турфірми із загальної кількості аналогічних послуг її 
конкурентів, а також зниження рівня невідчутності турпослуг через 
гарантію їх якості.

За сприятливих зовнішніх умов і успішної діяльності туристичної 
компанії важливо не зосереджувати увагу на одному типі маркетин-
гових комунікацій, а постійно їх комбінувати. Проте в умовах кризи 
туристичні компанії вимушені здійснювати свою комунікаційну полі-
тику з надзвичайно обмеженим бюджетом. У цьому випадку доцільно 
зосередитися на зв’язках з громадськістю та синтетичних маркетин-
гових комунікаціях.
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КРАЄЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА 
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ

Краєзнавчі дослідження зараз переживають період бурхливого 
розквіту. З’явилися тисячі публікацій, що присвячені описам окремих 
сіл, міст та регіонів різного рангу, які виконали фахівці з майже усіх 
галузей знань або просто аматори. Багато краєзнавчих довідників є 
простим переліком об’єктів та фактів, що стосуються того чи іншого 
поселення. Величезний пласт інформації розміщений у Інтернет-дже-
релах. Проте синтетичних узагальнених праць, особливо щодо великих 
регіонів України, украй мало. Комплексна географічно-краєзнавча 
характеристика регіону дає змогу з’ясувати особливості його історич-
ного розвитку, трансформацію природних та культурних ландшафтів, 
виявити тренди зміни людності та мультикультурності регіону. Здобуті 
знання дозволяють ширше розкрити туристичну привабливість регіону, 
запропонувати нові краєзнавчі та екскурсійні маршрути.

На відміну від класичної фізичної географії, де відбулася глибока 
диференціація наукових досліджень, у краєзнавчих дослідженнях 
найважливішими є синтетичні підходи, тобто природно-географічне 
районування території. Для краєзнавця треба загалом охопити най-
важливіші фізико-географічні особливості території, адже клімат, 
внутрішні води чи рослинний світ у межах невеликого регіону не мають 
суттєвих відмінностей. Сучасне природно-географічне чи ландшаф-
тне районування базується на азонально-зональних підходах, тобто 
тектоніці і літології, з одного боку (вони найбільше яскраво виражені 
у геоморфологічній будові території) та грунтово-рослинному покриві 
(як найважливіших індикаторах зональності) – з другого. За фізико-гео-
графічним районуванням П. Г. Шищенка [4, с. 228–229] північна частина 
Західного регіону України належить до мішанолісової зони, найбільша 
серединна територія – до широколистолісової, південну частину займає 
Карпатська гірська країна.
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Зона мішаних лісів (Волинське і частково Житомирське Полісся) 
характеризується післяльодовиковим рельєфом, значною заболочені-
стю, наявністю великих озер. Окрему увагу треба звернути на поклади 
бурштину, неконтрольована розробка якого зумовлює низку екологіч-
них та соціальних проблем. Цікавими є також розроблення базальту 
в Коростенському р-ні Рівненської області.

Мале Полісся, що вже віднесене до зони широколистих лісів, насправ-
ді представлене хвойно-широкололисто-дрібнолистими лісами. Воно 
щільно оточене горбогірними височинами, тому для окраїннополіських 
ландшафтів характерні значно кращі намивні ґрунти, більшість з яких 
інтенсивно використовується. Волинська височина – одна з найбільш 
заселених та загосподарованих територій України. Добрі ґрунти та дре-
нованість території при достатній кількості тепла і вологи перетворили 
цю полого хвилясту височину в аграрний ландшафт.

Розточчя й Опілля, які об’єднані в одну природну область, також 
мають суттєві відмінності. В основі Розточчя лежить Західноєвропей-
ська платформа та й рослинність тут схожа до західноєвропейської 
(поєднання бука і сосни). Сам термін «Опілля» певний час викликав 
дискусії серед географів щодо природного стану цієї території до по-
чатку господарського освоєння (ліс чи степ). Західноподільські ланд-
шафти включають Горгани, Вороняки і Тернопільське плато, які тепер 
докорінно відрізняються рівнем господарського освоєння. Горбогірні 
території заліснені і слабо заселені, а пологохвилясте плато зайняте 
сільськогосподарськими угіддями за винятком глибоко розчленованої 
Придністерської частини. Район Дністровського каньйону вимагає 
окремої характеристики з погляду тектоніки та геології.

До Середньоподільських ландшафтів належать такі унікальні об’єкти 
як Кременецькі гори і Товтровий кряж. Окрім геологічної цінності вони 
мають ще й надзвичайно своєрідний рослинний покрив, де трапляються 
великі природні ділянки степу. Тут розташований один із найбільших 
у світі печерних районів, та найбільший в Україні національний парк – 
Подільські Товтри.

При виділенні фізико-географічних одиниць в горах до уваги беруть-
ся насамперед орографічні особливості та висотні рівні, що й справді 
мають найсуттєвіший вплив на рослинний та ґрунтовий покрив. Проте 
при краєзнавчому дослідженні варто використати і басейновий підхід 
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(найкраще опрацьований в американській географії), адже багато фі-
зико-географічних процесів, не кажучи про адміністративний устрій 
та заселення території, насамперед пов’язані із басейнами річок, які 
глибоко врізані у гірські хребти й мають особливий мікроклімат [5].

Більшість ландшафтів Західної України зазнали різного ступеня 
антропогенної модифікації аж до повної девастації. Тому слід говорити 
про культурні ландшафти, які сформувалися в результаті тисячолітньої 
взаємодії людини з природою. Найбільшу площу займають зараз агро-
ландшафти, зростає частка урбаністичних ландшафтів. Навіть найменш 
змінені лісові ландшафти докорінно відрізняються від пралісів, які 
існували тут ще тисячу років тому. Інколи проекти, які до цього часу 
критикуються, створюються унікальні мальовничі місця (наприклад, 
затока Бакота на Дністровському водосховищі).

У географічному краєзнавстві не варто надто акцентувати увагу на 
давніх епохах заселення території, оскільки вони є об’єктом історичного 
краєзнавства. На наш погляд, важливою віхою саме для географічного 
краєзнавства є початок формування сучасної мережі поселень з пере-
ходом до осілого землеробства. Для Західного регіону України це при-
близно середина І тисячоліття н. е. На жаль, немає достовірних даних 
про перші держави дулібів (волинян) і білих хорватів у VІІІ – Х ст., хоча 
залишки Стільського городища за оцінками археологів займають 40 га.

У кінці Х століття регіон був інтегрований до Київської Русі, що 
зумовило піднесення нових центрів князівств (Галич, Володимир, 
Звенигород, Теребовля, Белз). Проте наявна літописна база не зберегла 
свідчень про існування десятків міст і сотень сіл. Тут географічні підходи 
у краєзнавстві можуть навіть допомогти встановленню історичної істини.

Детальніших досліджень потребує період ХІІ–ХІІІ ст., у часи Ярос-
лава Осмомисла та Данила Галицького, які вивели князівство до числа 
європейських держав [1]. Існує багато легенд про заснування Почаєва, 
Зарваниці, Маняви, Страдча нібито одним чи двома врятованими від 
Батиєвої навали Печерськими монахами. Треба пам’ятати, що на початку 
ХІІІ ст. Київ потрапив у васальну залежність від Галича і, наймовір-
ніше, після знищення Києва князь Данило планово переселив тисячі 
біженців на вільних землях Галичини і Волині. Упродовж двох століть 
протистояння Польщі та Литви за спадок галицької корони ця територія 
колонізувалася дуже повільно. Усі процеси пришвидшила епоха вели-
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ких географічних відкриттів [3]. На великій Україні створювалася одна 
з найпотужніших у той час у світі зон латифундійного господарства, 
а Західна Україна опинилася на важливих торгових шляхах експорту 
збіжжя, спирту та інших товарів.

Важливим періодом для географо-краєзнавчих досліджень є кінець 
ХVІІІ–початок ХХ століття. Галичина, Буковина і Закарпаття опини-
лися в межах потужної європейської держави із знаковими постатями 
реформаторів (Марія-Тереза, Франц-Йосиф). Тут відбулася, хоч і по-
вільно, урбанізація, розвиток культури, покращилась інфраструктура 
[2]. Волинь і Кам’янеччина відійшли до Російської імперії. Це позна-
чилося на релігійному складі населення, планувальній структурі міст 
і сіл. Східна імперія старалася відкинути попередню історію і створити 
щось принципово нове.

Незважаючи на периферійність на територіях імперій, а потім і у но-
вих незалежних державах, у Західній Україні відбувалося відносно 
швидке демографічне та економічне зростання. Тобто за сто років 
регіон міг би перейти від переважно аграрного напівфеодального до 
постіндустріального суспільства з орієнтацією на трудомісткі галузі. 
Разом з тим тут могла бути дуже велика щільність населення й орієн-
тація на трудомісткі галузі (за аналогією до Баварії, Чехії).

Але ХХ століття для регіону – це дві світові війни, поділ між кіль-
кома державами, а потім примусове включення до складу СРСР. Зміна 
багатьох держав, політичних систем, економічних укладів, докорінний 
злам соціального, національного та урбаністичного складу населення. 
У світі небагато регіонів, які б зазнали таких лихоліть і втрат населення 
у ХХ ст., особливо з погляду демографії.

Тому дуже важливе дослідження демографічних змін у регіоні, для 
яких можна використати австрійські, польські й радянські переписи 
та праці українських дослідників. Майже зникло польське і єврейське 
населення, натомість було заселено сотні тисяч росіян та вихідців 
з інших регіонів СРСР.

Існує два мезорайони – Поліський (смуга від Волинської до Жито-
мирської обл.) та Карпатський (низькогіря Івано-Франківської, Черні-
вецької та Закарпатської обл.), де спостерігаємо додатній природний 
приріст населення. Це вимагає скрупульозних досліджень не лише 
демографів, але й краєзнавців.
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За двадцять п’ять років складних процесів державотворення офі-
ційна статистика засвідчує економічний спад, процеси деіндустріалі-
зації, різкий спад рівня життя населення. Проте соціально-економічні 
процеси не є такими однозначно депресивними, що особливо помітно 
при теренових дослідженнях. За 25 років економічні та соціальні пе-
ретворення вже суттєво вплинули на культурні ландшафти. Гірничо-
промислові райони переживають занепад, перетворюючись в «іржаві 
пояси». На девастованих територіях природа часто самостійно бореться 
з наслідками людської діяльності. У промислових районах відбувається 
частковий демонтаж із перетворення у транспортно-складські зони 
або хаотична перебудова із перетворенням у багатофункціональні 
зони, інколи – повний занепад і запустіння. Натомість створюють нові 
індустріальні парки на околицях міст.

Транспортна сфера. Залізничний та громадський транспорт тех-
нологічно зупинився наприкінці ХХ ст., проте є винятки. В автомо-
більному – спостерігається диспропорція між надзвичайно поганим 
станом доріг (передостанні місця у світі), хоча і з надмірною кількістю 
автозаправок та об’єктів придорожньої інфраструктури, сучасними 
потоками приватного легкового та вантажного транспорту.

Житлове будівництво відбувається швидкими темпами та концентру-
ється в районах агломерацій. Існує явна диспропорція між депопуляцією 
населення та обсягами житлового будівництва. Спостерігаємо грандіозне 
міське і приміське будівництво інколи з докорінною зміною планувальної 
структури поселень, масштабним територіальним зростанням, безпре-
цендентне у сучасному християнському світі церковне будівництво.

У сільському господарстві одночасно існують технології кінця ХІХ 
і початку ХХІ ст. З одного боку, спостерігаємо величезні, добре обро-
блені сучасною технікою поля, новітні елеватори, свинокомплекси, 
птахофабрики з другого – смужки городів з переважно кінним і ручним 
обробітком, домінування «дідівських» технологій та виснажливої праці. 
Проте перемагають сучасні технології, а, враховуючи ще й зміни кліма-
ту, агроландшафти докорінно змінюються (кукурудза, соя і соняшник 
стають домінантними культурами).

Ринкову стихію і первинне нагромадження капіталу найбільше 
спостерігаємо у торгівлі та сфері послуг. Наявність дрібної ринкової 
і вуличної торгівлі, великих малооблаштованих ринків, великих сучасних 
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ринків, засилля МАФів і дрібних мереж маркетів якось узгоджується 
із розвинутою системою супермаркетів та ТРЦ.

Атрактивні об’єкти, визначні діячі та історичні події на території 
регіону. Ці об’єкти та конкретні місця, пов’язані з важливими політич-
ними, релігійними та культурними діячами, є важливими пунктами для 
планування краєзнавчих мандрівок. Чимало з них (гірські вершини, 
замки, високо розташовані монастирі) дають змогу споглядати терито-
рію в сотні, а інколи й тисячі квадратних кілометрів. Проте ці об’єкти 
повинні бути не самоціллю краєзнавчих мандрівок, а лише «перлинами» 
досліджень. Отож маршрути мандрівок слід ретельно продумувати, 
комбінуючи природничі та суспільно-географічні дослідження.

Ми пропонуємо такі краєзнавчі маршрути Львівською областю: 
Західний: Львів – Страдч – Івано-Франкове (Янів) – Прилбичі – Яво-
рів – Залужжя – Новояворівськ – Головний європейський вододіл – 
Крехів – Жовква – Львів; Північний: Львів – Зашків – Куликів – Жовква – 
Глинсько (Щекотин), Магерів – Рава-Руська – Белз – Червоноград – 
Соснівка – Добротвір – Кам’янка-Бузька – Львів. Важливою рисою цих 
маршрутів є їх комплексність і багатосторонність. Під час Західного 
маршруту екскурсанти знайомляться із сакральними місцями, які 
пов’язані з діяльністю митрополита А. Шептицького та композитора 
М. Вербицького, девастованими ландшафтами Яворівського району, 
об’єктами природно-заповідного фонду, архітектурними пам’ятками 
тощо. Північний маршрут дозволяє відвідати давні міста з цікавою 
архітектурою, сакральні й пам’ятні місцевості, важливі для області 
промислові об’єкти, скласти уявлення про Розточчя і Мале Полісся.
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СЕНТИМЕНТАЛЬНИЙ ТУРИЗМ В УМОВАХ 
УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОГО ПРИКОРДОННЯ

Сентиментальний туризм – поїздка з метою відвідання своєї бать-
ківщини чи місця народження предків. Така подорож часто спонукає 
туриста до пізнавального чи розважального характеру місця пере-
бування [1].

Такий вид туризму має на меті розкрити туристу культуру певної 
території, ознайомити його з традиціями свого народу та сім’ї. Саме 
тому сентиментальний туризм тісно переплітається з туризмом ет-
нічним. Сентиментальний туризм розкриває двері до пізнання свого 
минулого та свого коріння.

Питаннями прикордоння двох держав Польщі та України займалися 
такі дослідники: Магдалена Жовчак у праці «Антропологія прикордонна. 
Проект і реалізація»; Гжегож Бабінський «Роздуми над напрямом перемін 
кордонів польсько-українського»; Влоджімеж Менчеський «Мова діалогу 
істориків польських та українських на переломі ХХ і ХХІ століття»; Ро-
ман Чмелик «Пограниччя – земля любови і розбрату»; Йозеф Маркєвич 
«Риторика кордону»; Ігнатій Южвек «Східна Європа. Україна і орієнталь-
но-ортодоксальне перетягування канату»; Анна Куліковська «Сучасне 
Ельдорадо? Схід і Захід в розповідях мігрантів з Бриза і околиць»; Анна 
Фінь «Чи кордони перенесені? Аналіз багатосторонньо-демографічних 
звітів між польською і українською діаспорою в США». Усі дослідники 
аналізували відносин двох держав, керуючись історією та сьогоденням.

Про польсько-українське прикордоння можна говорити лише після 
проголошення Україною незалежності 1991 року та визнання її Респу-
блікою Польща. Відомий американський політолог і державний діяч 
Збігнев Бжезінський вважав виникнення незалежної України однієї 
з трьох найважливіших геополітичних подій ХХ століття поряд з роз-
падом великих європейських імперій у 1917–1918 рр. і поділом Європи 
залізною завісою. Після Другої світової війни польська гуманістична 
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еліта устами Є. Гедройця випрацьовувала ідейні засади польської східної 
політики. Польща кінця 80-х – початку 90-х рр. ХХ століття передчувала 
потребу у дружніх відносинах з сусідніми країнами. Ідеї Є. Гедройця 
про добросусідські відносини з народами Центрально-Східної Європи 
та перспективи їх розвитку стали вказівками для конкретних політич-
них проектів, частиною яких було юридичне підтвердження кордонів, 
присутність польської культури в нових політичних умовах, збереження 
польської національної спадщини на землях сусідів.

Західний кордон України в теперішніх умовах є надзвичайно на-
вантаженим, цьому сприяє агресивна політика Російської Федерації 
щодо України, адже він стає місцем для процвітання міграції. Велика 
частка українців покидає Україну в пошуках кращого життя за кордо-
ном. Україна продовжує відкривати туристам нові кордони, адже після 
подій на майдані Незалежності в Києві (2013–2014 рр.) про Україну 
заговорив увесь світ.

У кінці 80-х рр. ХХ ст. докорінно змінюється геостратегічна карта 
Центральної та Східної Європи. Унаслідок процесу демократичних 
перетворень у країнах регіону та дезінтеграції СРСР Республіка Польща 
перестала бути членом військово-політичних й економічних структур 
Східного блоку й одержала можливість проводити незалежну зовнішню 
політику. Польська влада офіційно проголосила курс на зближення із 
Заходом. Водночас виникнення на території колишнього Радянського 
Союзу незалежних держав, зокрема України, Росії, Білорусії., спонукало 
Польщу впроваджувати в дію концепції східної політики, адже Польща 
ніколи не вдавалася до ностальгії щодо політики СРСР[3].

Проаналізувавши останні новини, стає зрозумілим факт, що спо-
стерігається тенденція заміни населення, тобто українці із Західної 
України, які виїздять до Польщі, заміняють поляків, які в своєю чергою 
емігрують до інших країн Європи (Німеччини, Англії). Сьогодні гово-
рячи про кордон між двома державами, на думку спадає кілька речей: 
незаконна торгівля (алкоголем та сигаретами); черги на кордонах; 
візові формальності; незаконні міграції. Такі фактори перешкоджають 
легальній туристичній пропозиції [6].

Вплив прикордонних сусідів між державами не міг не позначитись 
на території Західної України у свідомості громадян. Пам’ятки історії, 
фольклор, звичаї та навіть мовлення поєднують нас з Польщею. Тим 
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не менше, у кожної другої-третьої сім’ї Західної України є родичі або 
далекі родичі у Польщі. Автор статті зберігає дані про виселення своєї 
родини по лінії батька у 1943 р., їхнє майно та землі, які покинули під 
час виселення до України з Люблінського воєводства, Замость.

Упродовж віків, у польсько-українських відносинах переважав релі-
гійний, національний, суспільний чи політичний конфлікт, унаслідок 
чого відкидалася спільність походження українського та польського 
народів та їх культури [4].

Такий вид подорожі є унікальним та надзвичайно привабливим, 
адже включає елементи пізнавального, релігійного, розважального, 
етнічного видів туризму.
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ГЕОПРОСТОРОВЕ ПОШИРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Волинська область належить до регіонів України з найбільш збере-
женими природними ландшафтами (Поліська частина), однак значна 
частина території області (насамперед лісостепова) характеризується 
високим ступенем господарського освоєння, тут природні ландшафти 
збереглися лише у вигляді відокремлених «островів» [1].

Об’єкти природно-заповідного фонду досліджували такі науковці: 
В. І. Мельник, І. І. Кузьмішина, Л. О. Копун, В. П. Войтюк, Т. П. Лісовська, 
І. П. Ковальчук, В. О. Фесюк, Т. С. Паловська, О. В. Рудик [2]. Ґрунтовні 
дослідження ПЗФ Волинської області, проблеми й перспективи його 
розвитку відображено у працях М. Химина (2007) [3, 4]. Однак, недо-
статньо вивченим залишається питання геопросторового поширення 
об’єктів природно-заповідного фонду. Такі дослідження дозволять 
більш комплексно підійти до вдосконалення наявних та розроблення 
нових туристичних маршрутів.

Проведено дослідження геопросторового поширення та складено 
відповідну картосхему об’єктів ПЗФ: пам’яток природи, заказників 
(ботанічних, гідрологічних, геологічних, зоологічних, комплексних 
орнітологічних, іхтіологічних, лісових тощо), штучних об’єктів, міс-
цевого і загальнодержавного значення тощо; природних туристичних 
об’єктів області, таких як: рухомі піщані наноси (дюни), поверхневі 
форми карстового рельєфу, денудаційні останці, кінцево-моренний 
рельєф, річки, озера (рис. 1). Виконано розподіл області на три при-
родно-туристичні регіони. Нижче подаємо коротку характеристику 
природно-туристичних регіонів.
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Рис. 1. Геопросторове поширення природних об’єктів 
Волинської області
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Північний природно-туристичний регіон. Сюди належать Шаць-
кий, Ратнівський, Старовижівський, Камінь-Каширський та Любе-
шівський адміністративні райони Волинської області. Виявлено 41 
об’єкт природно-заповідного фонду, що становить 37 % від загальної 
їх кількості в області. Площа регіону становить 651400 га, площа 
об’єктів ПЗФ 108975,9 (16,7 % від площі регіону), коефіцієнт наван-
таження від загальної кількості об’єктів 0,4 природно-заповідного 
фонду, коефіцієнт концентрації 0,16. Регіон займає заплавний луко-
во-болотяний тип місцевості. Тут є заплава Прип’яті та розширені 
заплави нижніх течій її притоків (Вижівки, Турії, Стоходу, Річиці, 
Стубли, Горині з Південною Случчю). На заплавах переважають 
дерново-глейові та болотні ґрунти, вкриті луковою чи чагарнико-
вою рослинністю. Заплавні типи місцевості використовуються під 
сінокоси та овочево-городні культури. Основними господарськими 
заходами для цього типу місцевості є поліпшення грунтів і осушення 
боліт. В окремих місцях піски слабо закріплені рослинністю і роз-
віюються. До цього типу місцевості належать великі болотні масиви: 
Горинське, Середнє. Товщина торфу становить від 2–4 м, рідше 5–7 м. 
Тут добувають торф, а на освоєних ділянках збирають високі врожаї 
сільськогосподарських культур [5].

Центральний природно-туристичний регіон. Належать Любомль-
ський, Турійський, Ковельський та Маневицький адміністративні 
райони Волинської області. Виявлено 30 об’єктів ПЗФ, що становить 
27,2 % від загальної їх кількості в області. Площа регіону становить 
667400 га, площа об’єктів ПЗФ 32962,5, коефіцієнт навантаження від 
загальної кількості об’єктів 0,3, коефіцієнт концентрації 0,04. У регіоні 
панує моренно-горбистий тип місцевості з дерново-підзолистими, 
дерново-глейовими і лучними ґрунтами, які зайняті суборами, луками 
та сільськогосподарськими угіддями. Особливо якісні землі там, де 
близько до денної поверхні залягають крейдяні відклади, які підвищу-
ють родючість ґрунтів. У межах цього типу місцевості спостерігається 
значна строкатість природних умов. На окремих ділянках, де морена 
виходить на поверхню, поширені щебенюваті ґрунти з валунами грані-
ту, кварциту, кременю, пісковику тощо. Цей тип місцевості властивий 
Волинському моренному пасму – у районі Любомля, Ковеля, Маневичів, 
Володимирця, Дубровиці [5].
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Південний природно-туристичний регіон. Належать Володимир-Во-
линський, Іваничівський, Локацинський, Луцький, Рожищенський, 
Ківерцівський та Горохівський адміністративні райони Волинської 
області. Виявлено 39 об’єктів природно-заповідного фонду, що стано-
вить 35 % від загальної їх кількості в області. Площа регіону становить 
684900 га, площа об’єктів ПЗФ 22348,7, коефіцієнт навантаження від 
загальної кількості об’єктів 0,3, коефіцієнт концентрації 0,03. Регіон 
характеризується такими природними особливостями: зандрово-мо-
ренний тип місцевості з переважанням дерново-середньо-підзолистих 
ґрунтів і залишкових лісів типу суборів і сугрудків поширений у середній 
і південній частинах Волинського Полісся. Тут трапляються невеликі 
озера. Цей тип місцевості широко використовується під сільсько-
господарські угіддя, але в ґрунти треба вносити органічні й мінеральні 
добрива. Тут також розвинутий тип місцевості хвилясто-горбистих 
межиріч з перегнійно-карбонатними ґрунтами на крейдових відкладах 
у комплексі з дерново-підзолистими ґрунтами. Більша частина цього 
типу місцевості вкрита дубово-грабовими лісами. Для цього типу 
місцевості характерні карстові явища [5].

Як показують дослідження, Волинська область володіє великою 
кількістю об’єктів природно-заповідного фонду та унікальними при-
родними особливостями території. Дослідження доводять, що об’єкти 
ПЗФ Волинської області розміщені нерівномірно, основна їх кількість 
зосереджена в Північному та Південному природно-туристичних 
регіонах, що зумовлено специфічними природними особливостями 
Волинської області. Картосхеми геопросторового поширення об’єктів 
ПЗФ дозволять удосконалити наявні та створити нові цікаві туристичні 
маршрути.
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ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ 
РОЗВИТКУ ДІЛОВОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження обумовлена високим ступенем новиз-
ни проблеми ділового туризму в Україні та низьким рівнем його наукового 
розроблення. Галузь інтенсивно розвивається у світовому туристському 
просторі в останні три десятиліття, причому доходи від неї мають значну 
частку в структурі доходів від міжнародного туризму; у низці країн вони 
відіграють помітну чи навіть, в окремих випадках, провідну роль у дер-
жавному бюджеті. Відповідно, у закордонній науці в останні десятиліття 
проводяться дослідження, присвячені зародженню й розвитку ділового 
туризму; з’явилася статистика Всесвітньої туристичної організації за 
основними його показниками – прибуття, прибутковості та ін.

Однак уявлення про феномен ділового туризму дуже суперечливі. 
Зокрема, досі немає чіткого визначення цього явища, не розроблені 
моделі функціонування галузі, не виявлено основні закономірності її 
розвитку, немає узагальненої характеристики територіальної структури 
та сучасного стану ділового туризму.

В українській науці явище ділового туризму практично не вивчене. 
Зокрема, дотепер практично відсутня теорія ділового туризму, немає 
його комплексної характеристики ні в глобальному масштабі, ні на 
рівні України, а також не виявлені закономірності його структури та 
економічне значення.

З урахуванням інтенсивної позитивної динаміки ділового туризму 
в Україні (як і у світі), високої прибутковості для державного бюджету 
від цієї галузі, а також стихійного поки характеру її розвитку в Україні 
існує гостра необхідність наукового дослідження ділового туризму 
взагалі, та вітчизняного зокрема, і вироблення рекомендацій з роз-
витку цього напряму.

Бізнес-туризм (Business travel) – поняття відносно нове. Як про са-
мостійний і високоприбутковий вид туризму, про нього заговорили 
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в Європі й США у вісімдесяті роки двадцятого століття. На українському 
ринку цей сектор турбізнесу став по-справжньому розвиватися лише 
в дев’яностих при виникненні необхідності оптимізації та інтенсифі-
кації ділових, культурних та наукових зв’язків.

Головним суб’єктом ділового туризму є діловий турист. Діловий 
відвідувач (діловий турист і екскурсант) як різновид відвідувача (ту-
риста і екскурсанта) має ті самі характеристики, що й відвідувач (турист 
і екскурсант) взагалі. Діловий турист також може бути екскурсантом 
(одноденним відвідувачем), наприклад, члени екіпажів іноземних 
повітряних і морських суден, що перебувають за кордоном упродовж 
одного дня. Три ознаки об’єднують ділових відвідувачів з іншими 
типами відвідувачів (дозвілля, рекреація, відпочинок, відвідини ро-
дичів і знайомих, лікування, паломництво): виїзд за межі звичайного 
середовища, тривалість перебування й мета поїздки.

Усі відвідувачі мають туристські мотиви і не можуть заробляти кошти 
в місці свого перебування, однак, їх туристські мотиви різняться. Для 
ділового відвідувача характерні ділова та професійна мета.

У книзі «Туризм і готельне господарство» наводиться класифікація 
видів туризму, що базується на мотивації (цілі) поїздки. Так, основа 
ділового туризму трактується як «необхідність виконання службових 
та професійних завдань» [1].

Схожий підхід використовується при визначенні терміна «діловий 
туризм» у короткому словнику міжнародної туристської термінології 
і в книзі «Економіка туризму». Так, діловий туризм трактується як 
«тимчасові відрядження та поїздки зі службовою метою, враховуючи 
поїздки для участі у конференціях без отримання доходів у місці від-
рядження» [2].

У книзі «Економіка туризму» діловий туризм трактується як «по-
їздки бізнесменів з діловими цілями» [2].

У книзі «Маркетинг туризму» автор описує технологію функціо-
нування ділового туризму, посилаючись на мотивації поїздок ділових 
туристів. Так, автор пише «Туристи, що відвідали країну з діловими 
цілями, є активними постачальниками іноземної валюти» [4].

У багатьох виданнях акцентується увага на комерційному характері 
ділового туризму, а іноді навіть поняття «комерційна діяльність» і «ді-
ловий туризм» прирівнюються. Так, у словнику термінів міжнародного 
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туризму, діловий туризм трактується як «комерційний туризм, який 
означає туризм, протилежний соціальному туризму за джерелом фінансу-
вання, де вся діяльність спрямована на отримання прибутку. Різновидом 
такого туризму називається подорож з метою придбання товарів і їхньої 
наступної реалізації для отримання прибутку (наприклад, шоп-тур)» [3].

У деяких виданнях діловий туризм ототожнюють з яким-небудь 
одним із сегментом ділового туризму, як правило, з конгресним ту-
ризмом. Наприклад, за «Великим глосарієм термінів міжнародного 
туризму», «бізнес тур – тур з професійно-діловими цілями. Особливе 
місце посідає конгресний туризм» [3].

Більшість закордонних наукових джерел визначають діловий туризм 
через абревіатуру MICE (meetings, incentive, conference, exhibition), тобто 
через визначення окремих сегментів (різновидів) ділового туризму. 
Сюди відносять ділові зустрічі, інсентив-заходи (заохочувальні), кон-
ференції і конгреси, а також виставки.

На думку експертів спеціалізованого у сфері ділового туризму жур-
налу «Journal of Convention and Exhibition Management», «основними 
критеріями для створення такої абревіатури стали ділові цілі різного 
характеру туристів». У цьому ж виданні подаються робочі визначення 
окремих сегментів – чи то конференцій або ділових зустрічей, де ос-
новними критеріями виступають: винесення заходів за межі офісних 
приміщень, годинна тривалість зустрічі або конференції, кількість учас-
ників. У цьому ж журналі подається визначення ділової зустрічі. Вона 
визначається як поєднання інтелектуальних та емоційних стимулів двох 
або більше людей з метою досягнення їх спільної мети. Загальна мета 
означає, що вони зустрілися, щоб навчитися чогось, впливати один на 
одного, розважитися або розв’язати якусь проблему шляхом взаємодії.

Безліч зарубіжних джерел розробляє проблему статистичного ана-
лізу процесів, що відбуваються в діловому туризмі, у зв'язку з різними 
трактуваннями усіляких зустрічей у діловому туризмі в різних регіо-
нах. Наприклад, вчений у галузі ділового туризму Shallcross в журна-
лі «Journal of Convention and Exhibition Management» пише: «Термін 
„конференція“ використовувався в США, щоб описати практично 
всі зустрічі, цілі яких – обмін ідеями, а у Великобританії цей термін 
уточнюється: зустрічі поза офісом, тривалістю не менше ніж 6 годин, 
за участю не менше ніж 15 осіб».
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Деякі зарубіжні вчені розглядають діловий туризм через його учас-
ників (ділових туристів). Наприклад, американські вчені (Hoyle, Dorf, 
Jones) формулюють поняття «діловий туризм» через складові елементи 
учасників ділового туризму. Так, вони видокремлюють корпоративних 
учасників та асоціації. Звичайно, вони становлять значну вагому част-
ку ділового туризму, але не можуть охарактеризувати всю діяльність 
цієї сфери.

Як зазначалося, дуже часто західні фахівці замість поняття біз-
нес-туризм використовують абревіатуру MICE: Meeting – Іncentіve – 
Conferences – Exhibitions (ділові зустрічі – інсентив туризм – конфе-
ренції – виставки). Цей спеціальний термін і англомовна абревіатура 
(акронім) широко застосовуються в міжнародній практиці ділового 
туризму для позначення 4-х ключових англійських слів, що характери-
зують складники ділового туризму. Причому термін MICE в основному 
використовують корпоративні покупці. Певна частина продавців послуг 
вважають за доцільніше вживати ще один, більш академічний термін – 
зустрічі (Meetings), звідси – індустрія зустрічей (Meeting Industry). Отож, 
коли говорять про індустрію поїздок із службовими цілями, можна 
нарівні використовувати три терміни: діловий туризм або business 
travel, індустрія MICE та індустрія зустрічей.

Отож, згідно із прогнозами фахівців Всесвітньої торгової організації, 
у найближчі 10 років у світі очікується справжній бум бізнес-туризму. 
Кількість ділових поїздок зросте приблизно втричі. При цьому доходи 
від ділового туризму збільшаться приблизно в 5 разів.
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ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ СФЕРИ РЕГІОНУ

В умовах переходу країни на ринкові методи господарювання про-
являється недостатньо висока конкурентоспроможність послуг підпри-
ємств курортно-рекреаційного комплексу, окремих регіонів курорт-
но-рекреаційної спрямованості, низька експорторієнтована активність 
підприємств курортно-рекреаційного комплексу регіонів України.

Питанням дослідження територіальних проблем туристично-ре-
креаційного комплексу присвячені роботи О. Амоші, О. Бейдика, 
І. Волошина, О. Воробйової, Т. Галушкіної, С. Дорогунцева, А. Зоріна, 
Д. Стеченка, Т. Ткаченко, С. Харічкова, І. Школи.

В аналізі та оцінювання рівня конкурентоспроможності регіону 
зацікавлені різні суб'єкти господарювання, а саме: інвестори, що ба-
жають вкласти в його розвиток кошти; фінансово-кредитні установи, 
які можуть надавати кредити для розширення діяльності; конкуренти 
(регіони), які здійснюють аналогічні види економічної діяльності; органи 
державного управління для оцінювання можливостей та загроз регіону.

Нині дуже важливим є дослідження сучасних методів та моделей 
оцінювання конкурентоспроможності регіону з метою подальшого розро-
блення методики оцінювання його конкурентоспроможності, що дозволяє 
більш комплексно та системно підійти до вирішення цієї проблеми [1].

Багатогранний характер конкуренції зумовлює широкий діапазон 
підходів та показників оцінювання конкурентоздатності регіонів. 
У сукупності вони охоплюють як вертикальний, так і горизонтальний 
ряд об’єктів. Вертикальний ряд представлений окремими регіонами, 
галузями, країнами, горизонтальний окремими товарами, підприєм-
ствами, видами діяльності [2].

Практика виробила низку основних підходів до оцінювання кон-
курентоспроможності регіону, серед них:
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– комплексний підхід до дослідження конкурентоспроможності 
регіонів;

– підхід, заснований на трудових параметрах;
– підхід, заснований на використанні показників соціально-еконо-

мічного розвитку регіонів;
– підхід, заснований на факторах формування конкурентоздатності 

регіонів;
– підхід, заснований на стратегічному плануванні;
– кваліметричний підхід;
– програмно-цільовий підхід;
– кластерний підхід [2].
У багатьох методиках перевага надається бальному, як правило, екс-

пертному оцінюванню конкурентноздатності регіону. Але, як показує 
практика, експертні бальні оцінки є досить суб'єктивними, де кожен 
експерт по-своєму підходить до визначення переваг та недоліків регіону, 
тому не дають точної оцінки рівня конкурентоспроможності регіону.

На наш погляд, найбільш доцільним до оцінювання конкуренто-
спроможності регіонів є комплексний підхід, згідно з яким проводиться 
виділення ключових показників, що характеризують рівень конкуренто-
спроможності регіону, формуються системи різнопланових показників, 
що зводяться в інтегральний індекс конкурентоспроможності регіону.

Окрім того, у методиці оцінювання конкурентоспроможності регі-
ону використовується і SWOТ- аналіз, який є важливим аналітичним 
інструментом для вибору оптимальної стратегії і прийняття ефек-
тивних управлінських рішень, які забезпечили б сильну та надійну 
позицію, а також його конкурентні переваги. SWOТ- аналіз є основою 
для формування стратегії розвитку регіону з урахуванням впливу 
зовнішнього і внутрішнього середовища. Він дає змогу визначити 
негативні й позитивні фактори, що впливають на діяльність регіону 
як ззовні, так і зсередини, допомагає правильно оцінити можливості, 
які відкриваються перед регіоном у майбутньому [2].

Так, Л. Л. Ковальська у своїх роботах пропонує трихрівневий комплек-
сний підхід, що складається з розрахунку трьох таких груп показників:

– конкурентні переваги регіону (стан природних ресурсів, іннова-
ційних, людських та фінансових ресурсів);

– рівень людського розвитку (стан і охорона здоров’я, фінансування 
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людського капіталу, рівень освіти населення, екологічна ситуація, 
демографічний розвиток, розвиток ринку праці, соціальне сере-
довище, матеріальний добробут населення, умови проживання);

– рівень зовнішньоекономічної відкритості регіону (відкритість 
економіки регіону, покриття експортом імпорту, частка експорту 
та імпорту у валовому регіональному продукті) [1].

Можливий варіант структури інтегрального показника конкурен-
тоспроможності регіонів України наводить у своїх працях О. Г. Ларіна 
Науковець поділяє всі індикатори на три загальні групи:

– загальні фактори (мезоекономічна стабільність, інфраструктура, 
розмір ринку);

– фактори людського потенціалу (рівень здоров’я населення, почат-
кова та середня освіта, вища освіта та навчання упродовж життя, 
ефективність ринку праці, екологізація);

– фактори розвитку інновацій (інноваційність – кількість зареєстро-
ваних патентів, наукові публікації, частка наукових працівників 
у загальній структурі зайнятості; технології) [2].

Зазначені вище підходи до оцінювання конкурентоспроможності 
регіонів базуються більше мірою на економічному складнику розвитку 
регіону, тому доцільно виокремити й методику оцінювання конкурен-
тоспроможності туристичної сфери регіону.

В аналізі та оцінюванні рівня конкурентоспроможності регіону 
зацікавлені різні суб'єкти господарювання, а саме: інвестори, що ба-
жають вкласти в його розвиток кошти; фінансово-кредитні установи, 
які можуть надавати кредити для розширення діяльності; конкуренти 
(регіони), які здійснюють аналогічні види економічної діяльності; органи 
державного управління для оцінювання можливостей та загроз регіону.

Нині дуже важливим є дослідження сучасних методів та моделей 
оцінювання конкурентоспроможності регіону з метою подальшого 
розроблення методики оцінювання його конкурентоспроможності, 
що дозволяє більш комплексно та системно підійти до вирішення цієї 
проблеми [1].

Ураховуючи збільшуване значення інформаційно-комунікаційних 
технологій для сучасної туристичної індустрії, зокрема для планування 
туристичних маршрутів, купівлі проїзних квитків і бронювання житла, 
експерти оцінюють їх за такими факторами: використання Інтернету 
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бізнесом; кількість користувачів Інтернету; кількість стаціонарних 
телефонів; широкосмуговий доступ до Інтернету; кількість абонентів 
мобільного зв'язку.

Пропонуємо власну методику оцінювання конкурентоспромож-
ності регіону. Ця методика складається з двох частин: економічної та 
туристично-рекреаційної.

Економічна частина містить такі показники:
– показники економічного розвитку регіону (обсяг валового регіо-

нального продукту (ВРП), обсяг ВРП на душу населення, оборот 
роздрібної торгівлі, вантажообіг, пасажирообіг);

– показники зовнішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт, 
сальдо, обсяг прямих іноземних інвестицій);

– показники соціального розвитку регіону (середньомісячна заро-
бітна платня працівника, заборгованість із виплати заробітної 
платні, рівень безробіття, тривалість життя, кількість народжених, 
померлих та природний рух населення);

– показники інноваційно-інвестиційного розвитку (обсяг викона-
них наукових та науково-технічних робіт, інноваційна активність 
промислових підприємств).

Туристично-рекреаційна складова частина містить:
– природно-ресурсний потенціал розвитку туристичної сфери 

(території, вкриті лісами; територія, вкрита водними ресурсами; 
площа мисливських угідь);

– екологічність туристичної сфери (скидання забруднених зворотних 
вод у поверхневі водні об'єкти, викидання забруднювальних речо-
вин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел 
забруднення, утворення та поводження з відходами; капітальні 
інвестиції та поточні витрати підприємств, організацій, установ 
на охорону та раціональне використання природних ресурсів, 
площа лісових земель, пройдена пожежами);

– розвиток та ступінь освоєності туристичної інфраструктури 
(кількість колективних засобів розміщення, санітарно-курортні 
та оздоровчі заклади, кількість місць та кількість населення, що 
оздоровлювалися, кількість відвідувачів об'єктів природно-за-
повідного фонду, динаміка туристичних потоків, в тому числі 
внутрішні та зовнішні туристи, кількість готелів, їх місткість та 
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кількість осіб, яку вони обслуговують, кількість пам’яток куль-
тури і мистецтв).

Таким чином, на основі згаданих показників та їх динаміки, держава 
на загальнодержавному та місцевому рівнях повинна вживати заходи 
щодо підвищення конкурентоспроможності туристично-рекреаційної 
сфери. Основними завданнями є реальне визнання туристично-рекре-
аційної сфери, як однієї з пріоритетних галузей розвитку економіки 
регіону, упровадження апробованих у світі економічних моделей та 
механізмів успішного ведення бізнесу і заохочення інвесторів.
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА СПОСОБИ ПІДВИЩЕННЯ 
РОЛІ ІНДУСТРІАЛЬНОГО ТУРИЗМУ В МЕЖАХ 

ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РАЙОНУ

Для розвитку туризму в регіоні необхідна низка передумов. Най-
важливішими серед них є наявність туристсько-рекреаційних ресурсів, 
економічна стабільність та відсутність збройних конфліктів. Індустрі-
альний туризм в цьому плані є унікальним видом рекреації. Як свідчить 
практика високорозвинених держав, зусиллями промислового туризму 
можна привернути увагу суспільства до екологічних та культурних 
проблем, збільшити максимально потенціал промислових об’єктів, 
забезпечити додаткові надходження до бюджетів різного рівня.

Північно-Західний економічний район – один із найменш розви-
нених економічних регіонів України. З огляду на аграрно-промисло-
ву спрямованість економіки потенціал для розвитку промислового 
туризму тут досить незначний. Однак великі міста району мають 
багато унікальних промислових об’єктів, яких в Україні немає. Інду-
стріальний туризм – явище, яке для організації не потребує значних 
капіталовкладень. Основна туристична діяльність може проходити 
на базі місцевих промислових підприємств. Інфраструктура в ра-
йоні може задовольняти потреби туристів купально-пляжного чи 
пізнавального туризму, тому вона з успіхом може використовуватися 
і в промисловому туризмі.

Під час кризових етапів розвиток туризму значно гальмується, 
виникає потреба у створенні та розвитку нових напрямів. Ці процеси 
сприяють підвищенню асортименту туристичної продукції, інте-
лектуальному рівню громадян, які розширюють свої уявлення про 
туризм, збільшенню інтересу до регіону серед туристів. Основними 
центрами індустріального туризму України вважають південно-східні 
та центральні райони країни, де промисловість набула найвищого 
ступеня розвиту.
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Але індустріальний туризм може розвиватися також в інших областях 
України. Для цього необхідно передусім розробити програму розвитку, 
в якій буде виокремлено основні напрямки розвитку, приблизні терміни, 
описано основні туристичні об’єкти тощо.

Найважливішим кроком для розвитку індустріального туризму є 
створення для нього законодавчої бази, яка б регулювали відносини 
у цій сфері діяльності. Сюди належить створення регіональних Програм 
розвитку індустріального туризму; затвердження нормативно-правових 
документів, які регламентували б організацію та контроль за наданням 
послуг промислового туризму; спрощення податкової політики для 
підприємств, які займаються просуванням продукції промислового 
туризму. Важливим також є залучення певних державних структур 
різного рівня підпорядкування до проблем розвитку туризму.

Перейнявши досвід іноземних туристичних організацій, які займа-
ються індустріальним туризмом, можна застосувати на практиці їхніх 
методи до промислових підприємств в українських містах.

Важливо також ознайомити широкий загасли суспільства з новим 
для українців видом туризму. Ефективна маркетингова політика може 
сприяти появі та подальшому збільшенню інтересу до індустріального 
туризму. Необхідного умовою є проведення маркетингових досліджень 
для розроблення найефективніших рекламних ходів; проектування та 
розроблення рекламно-інформаційних матеріалів про індустріальні 
об’єкти України та окремі її регіони; створення загальнодоступних 
реєстрів, де буде наявна інформація про умови проживання, надані 
послуги та туристичні можливості території тощо.

У кожному населеному пункті, де зосереджені цікаві та важливі для 
економіки держави промислові об’єкти, необхідно проводити практичні 
семінари з індустріального туризму, які присвячені принципам органі-
зації та системи управління організації з надання послуг промислового 
туризму. Таким чином, місцева влада зможе дізнатися про важливість 
цього напряму туризму та зацікавитися його подальшим просуванням 
та розвитком, що своєю чергою сприятиме наданню таким об’єктам пев-
ного виду допомоги за умов розвитку на їх базі промислового туризму.

При вирішенні питання про розвиток індустріального туризму 
у правовому відношенні його подальший розвиток залежить від під-
приємств, які реалізовуватимуть на туристичному ринку тури в цьому 
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напрямі. Для контролю за якістю надання послуг та дотриманням вимог 
з порядку їх реалізації, необхідно розробити нормативні документи, 
де будуть перераховані ці умови.

Розвиток принципово нового виду діяльності потребує кваліфіко-
ваного професійного персоналу. Відсутність спеціалістів відповідного 
профілю вирішується шляхом проведення семінарів, курсів з підготов-
ки та перепідготовки кадрів туроператорів та екскурсоводів у галузі 
промислового туризму.

Основною умовою проведення будь-яких турів є безпека туриста. 
Першочерговим завданням є зосередження зусиль підприємств-орга-
нізаторів турів та екскурсій на промислових об’єктах та максимізації 
безпеки цих об’єктів. Це повинна бути співпраця між туристичними 
та промисловими підприємствами. Відповідність світовим стандартам 
безпеки під час проходження туру дасть змогу вивести вітчизняний 
продукт на Західний ринок.

Відсутність великої кількості клієнтів, а разом з тим фінансових 
доходів від індустріального туризму на перших етапах його розвитку – 
це явище, з яким доводиться стикатися кожному, хто просуває новий 
продукт. Для популяризації промислового туризму серед населення 
можливим є комбінування турів – поєднання пізнавальних, істори-
ко-культурних та індустріальних турів тощо. Також можливе залучення 
широкої аудиторі та збільшення асортименту запропонованих послуг, 
що надаються. Необхідно розробляти індустріальні тури, цікаві кожному 
сегментові туристів, які б задовольняли всі їхні потреби.

Індустріальний туризм є дуже перспективним видом діяльності для 
усіх суб’єктів, які з ним пов’язані: туристичні підприємства отриму-
ють фінансові дивіденди від реалізації турів; об’єкти промислового 
туризму, окрім фінансової складової, мають додаткову рекламу своєї 
основної продукції; туристи-споживачі задовольняють свої психо-
логічні потреби.

В умовах кризи промисловий туризму дає змогу підприємствам 
протистояти несприятливій економічній ситуації через надходження 
коштів іззовні – від неосновного виду діяльності. Окрім фінансового 
складника, індустріальний туризм виконує виховну та пізнавальну 
функції. Більшість промислових об’єктів мають багату історію, з якою 
у туристів є можливість познайомитися під час індустріальної екскур-
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сії. З проведенням кожного нового туру підвищується споживацька 
культура у туристів, з’являються нові смаки та вподобання.

Загалом, індустріальний туризм є одним із способів подолання 
негативних економічних явищ на території Північно-Західного еконо-
мічного району. Розвиток цього виду туризму дає змогу максимально 
використовувати потенціал промислових об’єктів, які працюють, та 
залучати до роботи підприємства, які припинили функціонування. 
Завдяки індустріальному туризму відсталі у промисловому плані 
райони Рівненської та Волинської областей мають змогу подолати 
диспропорції у розвитку. У багатьох країнах промисловий туризм дав 
змогу зменшити відставання у фінансових надходженнях між розви-
неними та депресивними районами.
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ЕТНІЧНОГО ТУРИЗМУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ

Етнотуризм – один із найперспективніших видів туризму, який 
можна розглядати як вид подорожей, під час яких туристи знайом-
ляться не лише із культурними особливостями різноманітних етносів 
та етнічних груп, а й із природними комплексами етнічних територій, 
які є їх невід’ємною складовою частиною [2].

Популярність етнічного туризму зумовлена тим, що сьогодні велика 
кількість людей живе у мегаполісах, де втрачено багаторічні звичаї 
і традиції предків. Важливим є те, що туристи, які стають учасника-
ми етнічного туру, можуть не лише доторкнутися до витоків власної 
національної культури, а також пізнати і відчути особливості інших 
давніх культур.

Етнічний туризм містить тури двох видів. Перший – відвідування 
поселень, які існують та зберегли особливості традиційної культури 
місцевого населення. Другий – відвідування «штучних поселень» чи 
«живих музеїв» – скансенів. Відвідування таких музеїв супроводжується 
анімаційною програмою або відтворенням історичного середовища, 
в якому приваблюють не тільки самі історичні споруди, а й професійні 
актори, що намагаються відтворити особливості побуту, поведінки та 
матеріальну й духовну культуру попередніх поколінь. Туристи мають 
можливість ознайомитися з традиційними ремеслами та видами ді-
яльності, які характеризують відповідну місцевість і часовий простір. 
Для прикладу, це можуть бути роботи ремісника, коваля чи гончаря.

Невід’ємною складовою частиною будь-якого виду туру етнічного 
туризму є його об’єкти. Можна виокремити два головні підходи до 
характеристики об’єктів етнічного туризму – географічну характе-
ристику (вивчення етнотуристичної специфіки території разом із її 
природними туристичними ресурсами) та історико-культурну харак-
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теристику (акцент на духовних та культурних елементах етнокультури 
краю). Поєднання культурних та природних чинників формує поняття 
«етнічні ландшафти». Складовими елементами таких ландшафтів є 
традиції, обряди та звичаї місцевого населення, напрямки його ремесел 
та промислів.

Для детального вивчення об’єктів етнічного туризму в Україні ми 
обрали Карпатський регіон у складі чотирьох областей – Львівської, 
Івано-Франківської, Закарпатської та Чернівецької. Карпатський регі-
он розміщений у центрі Європи на перетині важливих транспортних 
шляхів. Регіон займає площу у 56,6 тис. кв. км з населенням 6,5 млн 
осіб. На його території розміщується велика кількість етнотуристичних 
об’єктів, таких як пам’ятки природи, архітектури, мистецтва, археології, 
садово-паркового мистецтва тощо [1].

Для систематизації інформації про об’єкти етнічного туризму та 
вивчення його потенціалу ми розробили базу даних об’єктів етнічного 
туризму Карпатського регіону України. У процесі створення бази ми 
використовували офіційні реєстри пам’яток історії і культури та об’єктів 
природно заповідного фонду України, а також зібрану самостійно із 
різних джерел інформацію про об’єкти етнічного туризму регіону. Усі 
об’єкти в базі систематизовано за такими параметрами:

1) територіальна приналежність (область, район);
2) назва об’єкта;
3) рік (період) створення;
4) розташування (місто, село, адреса);
5) тип об’єкта.
Створення бази даних об’єктів етнічного туризму Карпатського 

регіону ґрунтувалося на таких принципах:
- єдина методика ідентифікації об’єктів;
- достовірність інформації;
- мінімізація інформації;
- системність (комплексність).
Станом на початок 2017 року сформована база даних містить інфор-

мацію про 3809 природних та історико-культурних об’єктів етнічного 
туризму. Розроблена база даних об’єктів етнічного туризму Карпат-
ського регіону може бути використана для розроблення маршрутів 
його територією. Значно полегшило б це завдання нанесення вивчених 
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об’єктів та інформації про них на карту і формування таким чином вже 
геоінформаційної бази. Створення такої бази вже розпочато і є першим 
кроком для створення інтерактивного сайту, присвяченого об'єктам 
та маршрутам етнотуризму в Карпатському регіоні.

Отже, стрімкий розвиток етнічного туризму сьогодні є одним із 
шляхів збереження етнокультурних ландшафтів та відродження тра-
дицій місцевого населення та одночасно можливістю отримувати 
прибуток. Із метою систематизації інформації про об’єкти етнічного 
туризму та спрощення процесу прокладання туристичних маршрутів 
як для туристичних підприємств, так і для туристів важливим є ство-
рення геоінформаційної бази даних (у перспективі – багатомовної) із 
відкритим доступом через мережу Інтернет.
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ТУРИСТИЧНІ МАРШРУТИ РІЧКОЮ СТОХІД

Річка Стохід – права притока р. Прип’яті, витікає з невеликого озера, 
розміщеного на південь від с. Семеринське Локачинського району й 
впадає в р. Прип’ять на 580 км від її гирла. Загальний напрям течії – із 
півдня на північ, але в середній течії робить різкий поворот на схід, 
у зламі якого розмістилося с. Угли Ковельського району. Це типова по-
ліська річка з дуже повільною течією, заболоченою заплавою і нечітко 
вираженими корінними берегами. Повільність течії річки забезпечує 
можливість здійснення в її межах туристичних водних походів 1 категорії 
складності. Велика кількість русел, затонів і стариць цієї річки, з одного 
боку приваблює рекреантів, з другого створює небезпеку заблукати. 
Тому під час водного сплаву рекреантів повинен супроводжувати фахі-
вець-провідник. Засобами для пересування вздовж р. Стохід слугують 
мотокатери та байдарки.

При розроблені туристського маршруту необхідно сформувати його 
паспорт, де подається така інформація: відомості про маршрут, відомо-
сті про район подорожі, цінні туристські об’єкти та короткий їх опис, 
технічний опис маршруту, картографічні матеріали [1]. При формуванні 
технічного опису треба описати можливі небезпечні ділянки в межах 
маршруту, а також рекомендації щодо необхідних речей туристів.

Водний маршрут «Чарівний світ Полісся» популярний не лише серед 
волинян, а й мандрівників з інших куточків України. Його протяжність 
46 км. Починається цей маршрут біля Любешівського парку, далі проходить 
руслом р. Стохід, до впадіння в р. Прип’ять, а потім річкою Прип’ять до 
берега оз. Люб’язь [2]. Уздовж маршруту, у с. Сваловичі, можна спосте-
рігати хати, криті очеретом. Зупинки, заплановані в межах маршруту, 
дадуть змогу побачити всю привабливість Волинського Полісся. Цей 
маршрут має на шляху природні перешкоди та небезпечні ділянки. 
Наприклад, на ділянці маршруту смт Любешів – ур. Попівка можна 
побачити велику кількість русел, береги, порослі травою і очере-
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том; від ур. Попівка до с. Бучина ділянка маршруту характеризується 
звивистим та вузьким руслом, подекуди завширшки 1,5–2 м, є місця 
з поваленими деревами.

Водний маршрут «Чарівний світ Полісся» використовується під 
час проведення Міжнародного фестивалю з екстремального водного 
туризму «Поліська регата» який приурочений святу працівників при-
родоохоронної справи. Такі змагання проходять на байдарках й відбу-
ваються у двома етапами. У перший день учасники долають маршрут 
завдовжки 28 км, де можна бачити численні русла р. Стохід. Другого 
дня маршрут проходить р. Прип’ять до мальовничого оз. Люб’язь, де 
відбувається фініш та визначення переможців.

Цікавий водний маршрут с. Угли – с. Заячівка функціонує у Ковель-
ському районі. Його протяжність сягає 40 км. Засобом сплаву слугує 
байдарка [3]. Маршрут розрахований на два дні проходження. Перший 
день с. Угли – с. Ситовичі. Другий день із с. Ситовичі до с. Заячівка. Село 
Угли розташоване на пагорбі. Тут річка робить різкий поворот у пів-
нічному напрямку. У с. Підріжжя, на лівому березі річки розташована 
археологічна пам’ятка, двошарове поселення, у нижньому горизонті 
якого виявлено заглиблені житла і господарські споруди, фрагменти 
кераміки, металеві предмети та інші знахідки пізньозарубинецької 
і пшеворської культур (І ст. до н.е. – ІІ–ІІІ ст. н.е). Верхній горизонт 
займають матеріали другої половини тисячоліття: ранньослов’янські 
півземлянкові житла з глиняними печами, господарські ями. Виявлено 
ліпну кераміку VI–IX ст., залізні ножі, кістяні приколки. Уздовж цього 
маршруту річка подекуди мандрує, то звужується, то розливається 
просторими плесами.

Упродовж кількох кілометрів вздовж русла від с. Угли трапляються 
заболочені заплави, густі очерети, небезпечні загати з гілок, що спору-
джують місцеві рибалки. Це завдає багато шкоди річці, зокрема сповіль-
нюється течія, заростає русло. Неподалік с. Ситовичі спостерігається 
невеликий заліснений та заболочений острів. Водний сплав проходить 
повз с. Озерне, що має таку назву через озеро, яке є в його межах. Варто 
зазначити, що в районі сіл Ситовичі та Озерне є меморіальне кладовище 
воїнів Першої світової війни. Тут більше ніж рік проходила лінія фрон-
ту між російськими та австронімецькими військами, яка утворилася 
після Брусиловського прориву, унаслідок цього було знищено багато 
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довколишніх населених пунктів. У с. Гулівка річка розпадається на 
декілька рукавів. Неподалік цього села, на правому березі, розміщений 
гідрологічний заказник «Гулівський». Це болото, поросле рідколіссям 
вільхи чорної та берези, а також чагарниками. Часто маршрут вздовж 
річки перетинає зарослі різака алоєвидного (осота), листки якого є 
гострими як леза, з колючками. Пройшовши вузьким руслом річки 
Стохід, маршрут закінчується с. Заячівка.

Міжнародні змагання з екстремального туризму «Стохід-дербі» 
традиційно проводяться в червні з метою розвитку водного туриз-
му, обміну досвідом та розширення дружніх і ділових зв’язків між 
туристичними та спортивними групами з України та сусідніх країн. 
Місце проведення змагань ‒ ділянка р. Стохід між с. Сітовичі і с. Руд-
ка Червінська. Ширина заплави річки на ділянці змагань пересічно 
становить від 0,2–2 км. Тут фіксуються заболочені ділянки, десятки 
рукавів і старих русел, що заросли очеретом, болотною травою, багато 
повалених дерев, корчів, здатних пошкодити судно. Під час змагань 
організовується рятувальний загін, у складі якого є лікар.

Отже, здійснюючи туристичні маршрути річкою Стохід можна 
ознайомитися з дивовижними поліськими ландшафтами, історією 
Волинського краю. Для активного розвитку водного туризму необ-
хідно створювати туристичні інформаційні центри, пункти з прокату 
туристичного спорядження, а також регулярно проводити активну 
рекламно-інформаційну кампанію, залучаючи до розроблення марш-
рутів молодь навчальних закладів регіону.
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СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО 
ТУРИЗМУ В ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Досвід країн Західної та Східної Європи говорить про те, що ту-
ризм спроможний забезпечити активізацію соціально-економічного 
розвитку сільських територій. Доведено, що сільський туризм як вид 
господарської діяльності сприяє диверсифікації економічної діяльності 
сільського населення, а отже, зменшує ступінь невизначеності та ризи-
ку на випадок несприятливої зміни кон’юнктури ринку продовольчої 
продукції, забезпечує додатковий дохід, створює нові робочі місця.

Останнім часом на Чернігівщині сільський туризм набуває де-
далі більшого поширення та є одним із найперспективніших видів 
діяльності, не пов’язаних з аграрною сферою, яка переживає нелегкі 
часи. Установлюючи дієвість сільського туризму у розв’язанні низки 
соціально-економічних проблем села, фахівці Чернігівської ОДА та 
науковці НАНУ у стратегії розвитку Чернігівської області до 2017 р. 
визначили сільський туризм пріоритетним напрямом розвитку ту-
ризму [1].

Можливість розвитку сільського туризму в Чернігівській області 
визначається значними природними ресурсами сільської місцевості, 
їх естетичністю та екологічною придатністю для туристичного вико-
ристання; самобутньою історико-культурною спадщиною сіл та міст 
області; наявністю значного житлового фонду в сільських поселеннях; 
розташуванням поблизу значних регіональних ринків туристичного 
попиту (насамперед, м.Київ, Чернігів). Проте, незважаючи на значні 
перспективи сільського туризму в області, його розвиток супрово-
джується низкою проблем, пов’язаних як із відсутністю достатнього 
нормативно-правового забезпечення, досвіду роботи щодо надання 
таких послуг, так і зі специфікою регіонального освоєння ринку агроту-
ристичних послуг. Водночас і безмірне захоплення сільським туризмом 
як економічною панацеєю криє в собі чимало небезпек [1].



78

Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Розвиток сільського туризму на Чернігівщині розпочався у 2000 
році зі створення у с. Петрушівка Ічнянського р-ну сільськотурис-
тичного комплексу «Соколиний хутір». Нині садиб, які пропонують 
варіанти відпочинку в сільській місцевості, в Чернігівській області 
близько сорока. Основні осередки сільського зеленого туризму розта-
шовані в Чернігівському, Коропському та Ічнянському районах. У їх 
розміщенні чітко простежується прив’язка до основних річок області: 
Десни (садиби у Смолині, Количівці, Улянівці, Боромиках, Кладьківці, 
Городищі, Свердловці, Мезині) та Снову (Седнів, Піщанка), поблизу 
озер (садиби «У Лісковицького озера», «У Святого озера», «Андріївські 
озера»), місць концентрації історико-культурних та природних пам’я-
ток: Чернігова, Седнєва, Качанівки, Тростянця, Сокиринців, Мезина, 
Рихлів, а занадто – до місць туристичного попиту, якими є обласний 
(близько 20 садиб) та районні центри [2].

Це пояснюється особливостями сформованого попиту на послу-
ги, що пропонуються господарі агроосель та агроготелів, основними 
представниками якого є жителі Чернігова, районних центрів, а також 
кияни та гості з близького та далекого зарубіжжя. Останні відвідують 
здебільшого або оселі, розташовані поблизу обласного центру, або 
поблизу культурно-історичних пам’яток національного значення (са-
диби Чернігівського та Ічнянського районів), або в рамках ділового 
туризму – с. Бреч, де нині власниками Корюківської ФТП будують 
цілий туристичний комплекс та «Соколиний хутір» [2].

Здебільшого, усі садиби пропонують розміщення з усіма сучасними 
зручностями. Є й такі, які не забезпечені сучасними зручностями і повер-
тають туристів назад у XX, а то й у XIX ст. («Мисливська Паланка», «На 
краю світу», «Медобори»). Але й вони знаходять своїх споживачів, що 
шукають відпочинку від міста і прагнуть сільської екзотики. Особливо 
популярні користуються осучаснені, стилізовані під старовину, оселі [1].

Сучасні туристи, що обирають сільський туризм, люди з різноманіт-
ними смаками та уподобаннями. Тому для того, щоб виграти конкурент-
ну боротьбу за потенційного споживача на ринку сільськотуристичного 
попиту Чернігівської області, який, за словами господарів, є ненасиче-
ним, їм доводиться пропонувати низку додаткових послуг. При цьому 
задовольняються не лише потреби туристів, але й потреби в організа-
ції дозвілля місцевого населення: пропонуються послуги організації 
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свят та корпоративних заходів в етностилі, барбекю, лазня, продаж 
сувенірів, предметів домашнього вжитку, знарядь праці, реманенту 
тощо. Найпопулярнішими популярними додатковими послугами для 
туристів є організація барбекю, лазня, рибна ловля, полювання, прокат 
спортивного інвентарю, кінні та велосипедні прогулянки, організація 
екскурсій до Чернігова, Седнєва, Тростянця, Качанівки, Сокиринців, 
Густинського та інших монастирів, Коропа та інших місць залежно від 
розташування садиби [3].

Проаналізувавши діяльність різнопланових садиб, можна видокре-
мити деякі проблеми, що супроводжують розвиток сільського туризму 
в Україні та Чернігівській області. Сільський туризм є основною ді-
яльністю майже для усіх господарів-місцевих жителів, незважаючи на 
масштаби розвитку справи та її правовий статус. І річ тут не в бажанні 
самих господарів, а в безробітті, яке є проблемою сільської місцевості, 
а також особливостях сільськогосподарського виробництва. Технології 
сільськогосподарського виробництва застарілі, вимагають великих 
витрат часу і роблять неможливим якісне поєднання сільського госпо-
дарства та туризму. Усі з опитаних господарів одностайно стверджують, 
аби якісно займатися наданням послуг у туризмі, треба відмовлятися 
від інших видів діяльності і навіть не відділяти туристичну діяльність 
від особистого життя [5].

У Чернігівській області як аграрному регіоні сільський туризм не 
користується значною популярністю серед місцевого населення, яке 
ще не втратило зв’язків із селом і надає перевагу відпочинку в інших 
місцевостях. Тому основними споживачами регіонального сільсько-
туристичного турпродукту є мешканці Чернігова, Києва. Інші великі 
міста розташовані далеко і мають свої бази для розвитку сільського 
туризму. У зарубіжних туристів Чернігівщина користується попитом 
через близьке розміщення до Києва та Борисполя [2]. Для тих хто по-
дорожує автомобілем та залізницею, є безліч пропозицій західній та 
центральній Україні у східноєвропейських та прибалтійських країнах, 
які пропонують кращу інфраструктуру та сполучення, менш суворі 
візові вимоги та більш помірковані ціни. Білоруси та росіяни, що жи-
вуть поблизу кордонів області теж здебільшого не втратили зв’язків із 
селом. Тож господарі скаржаться на нестабільність попиту, малу кіль-
кість туристів. Господарям важко знайти споживача на свої послуги. 
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Подані приклади красномовно свідчать про те, що розвиваючись таким 
шляхам, як це відбувається нині, сільський туризм не здатен виправ-
дати тих надій щодо поліпшення соціально-економічного стану села, 
які покладаються на нього. Для цього необхідно принаймні захистити 
інтереси місцевого виробника та місцевих громад [2].
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ПІЗНАВАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: 
СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Туризм як потенційний ресурс розвитку економіки країни харак-
теризується позитивними тенденціями щодо задоволення попиту на 
туристичні послуги. Туристична діяльність відіграє дедалі важливі-
шу роль в історичному, духовному, культурному, економічному та 
політичному житті держави та перетворюється на засіб досягнення 
порозуміння й толерантності у відносинах між численними етнічними 
спільнотами та культурами. Урахування потреб і мотивацій різних 
категорій туристів сприяє повнішому використанню культурного 
потенціалу території країни, робить культурну спадщину регіонів 
доступною великому сегменту відвідувачів, реалізуючи освітню функ-
цію туризму. Важливим напрямом розвитку сучасної туристичної 
діяльності є пізнавальний туризм.

У вітчизняній науковій літературі пізнавальний туризм аналізу-
ють такі автори, як Г. Вишневська, М. Дрогомирецька, Л. Савранчук, 
В. Кифяк. Серед зарубіжних вчених, праці яких присвячені вивченню 
проблем пізнавального туризму, – О. Лойко, Е. Артьомова, В. Козлова, 
В. Квартальнов та ін.

Попри те, що проблеми організації та наукового аналізу пізнаваль-
ного туризму уже були об’єктом окремих досліджень (Г. Вишневська, 
В. Кифяк), методологічні засади організації пізнавальних турів в укра-
їнській науці все ще недостатньо розроблені. Також недослідженим 
залишилося питання визначення пізнавального туризму, виокремлен-
ня його структури, форм та різновидів. З огляду на це метою нашого 
дослідження є обґрунтування сутності та структури й виокремлення 
особливостей організації пізнавального туризму.

Термін «пізнавальний туризм» уперше офіційно на міжнародному 
рівні вжито в матеріалах Всесвітньої конференції з культурної полі-
тики (1982 р.). Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки 
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і культури розглядає пізнавальний туризм як відмінний від інших вид 
туризму, «що враховує культури інших народів». У Хартії щодо пізна-
вального туризму Міжнародної ради з пам’яток і об’єктів (ICOMOS) 
пізнавальний туризм визначається як форма туризму, основною метою 
якого, крім інших завдань, є «відкриття пам’ятників і об’єктів» [3].

Водночас визначення поняття пізнавального туризму різних укра-
їнських науковців досить різноманітні, як і терміни, що вживаються 
для його позначення (пізнавальний, екскурсійний, культурний, куль-
турно-пізнавальний туризм тощо).

Зокрема, на думку В. Федорченко, пізнавальний туризм – туристські 
поїздки, основною метою яких є задоволення допитливості та інших 
пізнавальних інтересів [9]. Цей автор, як і багато інших, вважає, що 
аналогічним до пізнавального є екскурсійний туризм. Науковець 
П. Пуцентейло вважає, що пізнавальний (екскурсійний) туризм – це 
подорожі і поїздки з пізнавальною метою [7]. На думку Ф. Шандора, 
культурний туризм – це відвідання історичних, культурних або гео-
графічних визначних пам'яток [8].

Найповнішим є визначення, відповідно до якого пізнавальний 
туризм – це туристські поїздки, подорожі, походи з метою відвідин 
будь-яких регіонів, місцевості, центрів туризму тощо, для ознайом-
лення з пам'ятниками природи, історії і культури, побутом і тради-
ціями місцевого населення, народними ремеслами і промислами, 
досягненнями у сфері науки, культури, промислового виробництва, 
будівництва [2].

Водночас заслуговує на увагу також визначення С. Мельниченка, 
який вважає, що культурно-пізнавальний туризм – це тимчасове пере-
міщення індивідів за межі їх постійного місця проживання, зумовлене 
наявністю інтересу до відвідування культурних пам’яток, враховуючи 
культурні події, історичні місця та музеї, художні галереї, музичні та 
драматичні театри, концертні майданчики та інші об’єкти туристично-
го інтересу, які відображають історичну спадщину, сучасну художню 
творчість і виконавські мистецтва, традиційні цінності, види діяльності 
та повсякденний стиль життя населення, з метою отримання нової 
інформації і досвіду для задоволення культурних потреб [8].

Узагальнивши проаналізовані визначення, вважаємо, що пізна-
вальний туризм слід трактувати як подорожі, основною метою яких є 
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ознайомлення туристів із культурними об’єктами та ресурсами місця 
тимчасового перебування, а головною формою організації – екскурсія.

Пізнавальний туризм може поділятися на багато видів залежно від 
того, що саме має на меті той чи інший турист. На нашу думку, варто 
аналізувати власне пізнавальні (екскурсійного характеру), культур-
но-розважальні та пізнавально-культурні туристичні послуги, які 
тісно поєднані між собою.

До видів власне пізнавального туризму належать такі:
1) міський туризм (ознайомлення з містом як об'єктом туризму);
2) етнографічний туризм (ознайомлення з культурою, традиція-

ми, народними ремеслами, способом життя населення певної 
території);

3) історичний туризм (ознайомлення з місцями історичних подій 
певної території, особистостями, які пов'язані з певними істо-
ричними подіями або відігравали визначну роль в історії певного 
регіону) [1].

Окрім того, пізнавальні тури мають багато тематичних різновидів: 
історичні екскурсії, літературні, театральні, етнографічні, фольклорні, 
природознавчі тощо [5].

За способом організації виокремлюють два види пізнавальних турів:
1) стаціонарні (з перебуванням туристів в одному місті, туристич-

ному центрі);
2) маршрутні тури (відвідування декількох міст і центрів, визначних 

пам'яток, вибудуване у вигляді маршруту подорожі) [5].
Особливої уваги потребує організація маршрутних пізнавальних 

турів, які складають таким чином, щоб міста, які має відвідувати ту-
ристична група, були розташовані відносно недалеко одне від одного. 
Робиться це для того, щоб на переїзди не витрачати багато часу.

Стаціонарні тури зазвичай передбачають детальне вивчення різ-
номанітних пам’яток історії та культури одного міста. Переважно, це 
якийсь туристичний центр, велике місто, наприклад, столиця держави 
або центр регіону [6].

Водночас варто пам’ятати, що ключовою засадою організації пізна-
вального туризму є принцип стійкого розвитку, що полягає у підтриман-
ні місцевої культури, збереженні культурно-пізнавальних і природних 
об’єктів та поліпшенні життєвого рівня місцевого населення [10].
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З огляду на це важливим є загальноцивілізаційне значення пізна-
вального туризму як засобу міжкультурного діалогу та порозуміння. 
Саме тому дослідження пізнавального туризму є перспективними 
і мають широке практичне застосування, зокрема і в Україні.

Список використаних джерел
1. Дутчак С. В. Деякі аспекти виділення сегментів спеціалізованого туриз-

му та їх стан на території Чернівецької області / С. В. Дутчак, М. В. Дутчак // 
Туристсько-краєзнавчі дослідження. – 1999. – Вип. 2. – С. 123–136.

2. Класифікаційний дискурс [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
pidruchniki.com/1376102543517/turizm/klasifikatsiyniy_diskurs

3. Культурно-пізнавальний туризм в Чернівецькій області [Електронний 
ресурс]. – Режим доступу: http://bibliofond.ru/view.aspx?id=701142

4. Організація рекреаційних послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://tourlib.net/books_ukr/velychko9–1.htm

5. Пізнавальний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
poznayka.org/s43076t1.html

6. Пізнавальний туризм [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://
thecity.com.ua/piznavalnij-turizm.html

7. Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-готельного підпри-
ємництва / П. Р. Пуцентейло. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

8. Туризм: реалії та перспективи сталого розвитку : матеріали доп. Міжнар. 
наук. – практ. конф. (Київ, 23–24 жовт. 2014 р.). – Київ : Київ. нац. торг.-екон. 
ун-т, 2014. – 418 с.

9. Федорченко В. К. Туристський словник-довідник / В. К. Федорченко, 
І. М. Мініч. – Київ: Дніпро, 2000. – 155 с.

10. Шандор Ф. Ф. Сучасні різновиди туризму / Ф. Ф. Шандор, М. П. Кляп. – 
Київ : Знання, 2013. – 334 с.



85

«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України»

УДК 338.487:659.1

Наталія ПЕРЕВУЗНИК
Львівський державний університет фізичної культури

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ 
СТРАТЕГІЇ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

(НА ПРИКЛАДІ ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ 
«СВІТ КАРПАТ»)

В умовах сучасного ринку конкурентна боротьба між суб’єктами 
туристичної діяльності стає дедалі жорсткішою. Передусім, це зумовлено 
появою нових форм та методів економічного суперництва. Для того 
щоб вижити в умовах гострої конкурентної боротьби, вже недостат-
ньо просто створювати або реалізовувати цікаві та якісні туристичні 
продукти. Необхідно приділяти значно більше уваги різним аспектам 
маркетингової діяльності туристичних підприємств.

Проблеми стратегічного маркетингу туристичних підприємств до-
сліджували такі вчені, як С. Брігс, А. Дурович, В. Квартальнов, Ф. Котлер, 
Н. Кудла, Ж.-Ж. Ламбен, Ю. Миронов та ін.

За визначенням Ф. Котлера, маркетингова стратегія – це вибір за-
вдань, принципів чи правил, які у певному часі зумовлюють напрям 
маркетингової діяльності фірми, визначаючи поєднання і використання 
засобів та ресурсів відповідно до мінливої ринкової ситуації. Це є не що 
інше, як комбінація заходів, за допомогою яких підприємство досягає 
своїх довготермінових стратегічних ринкових завдань [1].

Узагальнивши наявні в науковій літературі підходи до трактування 
поняття маркетингової стратегії, ми пропонуємо аналізувати її у двох 
аспектах:

– як обґрунтований набір завдань і принципів діяльності підпри-
ємства на туристичному ринку;

– як належно оформлений документ, що передбачає послідовне й 
закономірне здійснення заходів щодо зміцнення позицій підпри-
ємства на ринку у визначений часовий період.

Для того щоб створити ефективну маркетингову стратегію, потріб-
но чітко усвідомлювати всі необхідні ресурси для досягнення цілей 
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і правильно вибрати напрямки зусиль та методи роботи. Потреби 
туристів, як і пропозиції конкурентів, постійно змінюються, тому будь-
яка туристична фірма повинна постійно стежити за всіма змінами, що 
відбуваються на ринку туристичних продуктів. Для цього проводять 
маркетингові дослідження, що надають інформацію про споживачів, 
ефективність методів просування і продажу, конкурентів, стан ринку 
та інші аспекти зовнішнього середовища сфери туризму. Мета мар-
кетингових досліджень полягає в тому, щоб визначити інформаційні 
потреби й надати інформацію, необхідну керівникам для підвищення 
ефективності маркетингових рішень, які ухвалюються [1].

Конкретним об’єктом нашого дослідженнями обрали ТА «Світ Кар-
пат». Турфірма створена у 2002 році, організаційна форма – фізична 
особа-підприємець; адреса офісу: м. Берегове, вул. Сечені 16; кількість 
штатних працівників – 5 осіб [2].

Туристична агенція «Світ Карпат» співпрацює з такими відомими 
туроператорами, як «Coral Travel», «Mouzenidis», «Pegas», «TPG», «TEZ 
Tour», «Anex Tour», «Turtess Travel», «Аккорд-тур», «TUI», «Join Up!». 
Кожен з цих туроператорів спеціалізується на якомусь певному напрям-
ку або конкретному виді туризму. Співпраця відбувається на підставі 
агентських договорів. Ніяких обмежень та ліміту на продаж турів не 
існує, туристична фірма «Світ Карпат» може здійснювати реалізацію 
всіх турів, що є у вільному доступі в агентській базі даних. Туристична 
агенція «Світ Карпат» надає туристам також додаткові послуги: тран-
сфер або оренду авто, послуги перекладача. За бажанням клієнта для 
нього може бути складений індивідуальний тур.

Туристична фірма «Світ Карпат» у своїй діяльності використовує 
такі маркетингові комунікації як реклама, стимулювання збуту та 
особисті продажі.

Рекламу послуг фірми можна побачити і почути в місцевих газетах та 
журналах, на місцевій радіохвилі, в усіх соціальних мережах, на біг-бордах 
та на місцевому телебаченні. Для того щоб зрозуміти, який саме спосіб 
реклами є найбільш ефективним, у процесі спілкування з клієнтами 
менеджери з’ясовують звідки вони дізналися про турфірму і чому вирі-
шили обрати саме її. Такі опитування показують, що найбільше клієнтів 
дізналися про ТА «Світ Карпат» від своїх знайомих або через Інтернет, що 
цілком зрозуміло, ураховуючи сучасні тенденції поширення інформації.
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У туристичній фірмі «Світ Карпат» використовується стимулювання 
збуту, спрямоване на персонал та клієнтів. Для стимулювання персоналу 
використовується система премій та відсотків від продажів. Що ж до 
клієнтів, то в цьому випадку використовується система знижок для 
постійних клієнтів, яка становить 5 % від вартості туру, а також інші 
заохочення, як наприклад, подарункова екскурсія або безкоштовні 
послуги перекладача в закордонних поїздках.

Ціна – найважливіший елемент комплексу маркетингу туристичних 
підприємств. У маркетинговій діяльності ціна виконує важливу функ-
цію – узгодження інтересів туристичного підприємства та його клієнтів.

Туристична агенція «Світ Карпат» для нових туристичних продуктів 
обирає стратегію «зняття вершків», а для вже наявних туристичних 
продуктів – стратегію «сповзаючої ціни» та стратегію ціни сегмента 
ринку. Використання цих стратегій дає змогу ефективно здійснювати 
продаж путівок та триматися на високому рівні на туристичному ринку, 
а також не лише утримувати теперішніх клієнтів, а й залучати нових.

На сучасному етапі туристична агенція «Світ Карпат» має такі 
завдання маркетингової діяльності:

• залучення нових клієнтів;
• розширення асортименту турів;
• підвищення кваліфікації співробітників.
На підставі аналізу ринку й діяльності конкурентів можна запро-

понувати такі шляхи досягнення поставлених завдань.
Для підвищення кваліфікації співробітників доцільно відправляти їх 

у рекламні тури під час міжсезоння. Практика доводить, що рекламні тури 
є ефективнішими, ніж будь-які курси чи семінари, адже набагато краще 
засвоюється інформація під час безпосередньої присутності працівників 
у місці туристичних локацій, відповідно це впливає на презентацію туру 
працівником у майбутньому та на якість роботи з клієнтами.

Розширення асортименту пропонованих турів та екскурсій можна 
здійснити через укладання нових контрактів з туроператорами країн 
і регіонів, що не задіяні у наявній системі які надаються послуг, зокре-
ма, варто почати співпрацю з туроператорами, які спеціалізуються на 
екзотичних, нестандартних напрямках.

В Україні найпопулярнішим є оздоровчо-лікувальний туризм, тому 
слід звернути максимальну увагу на цей аспект. Варто розробити де-
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кілька варіантів власних турів, зокрема Закарпатською область, адже 
ресурсів є достатньо: термальні джерела та комплекси відпочинку на 
їх основі, мінеральні води та санаторії – усе це сприятиме попиту на 
внутрішні оздоровчі тури.

Також слід розвинути такі напрями туризму як шоп-туризм і ве-
сільний туризм.

Розширення продажів весільних турів є непоганим рішенням, адже 
в м. Берегово їх поки що ніхто не пропонує. Для перевірки доцільності 
такої дії було проведено опитування у соціальних мережах, а також ан-
кетування споживачів. За результатами опитувань, 73 % респондентів 
зацікавилися таким видом туризму і способом одруження і 57 % відповіли, 
що за наявності пропозицій надали би перевагу одруженню за кордоном.

Ще одним шляхом досягнення завдань маркетингової стратегії ТА 
«Світ Карпат» може бути впровадження шоп-турів. Загальновідомим 
фактом є те, що більшість українців надають перевагу закордонному 
одягу та взуттю, а жителі прикордонних міст і областей, якщо є можли-
вість їздять на закупи за кордон. Стосовно цього питання також було 
проведене опитування, за результатами якого було виявлено, що 80 % 
опитуваних купують лише імпортний одяг та взуття, 60 % роблять це 
безпосередньо за кордоном, 78 % опитаних відповіли, що при наявності 
шоп-турів в асортименті скористалися би ними.

Отже, розглянувши основні складові елементи маркетингової діяль-
ності туристичної агенції «Світ Карпат» та здійснивши їх критичний 
аналіз, можемо запропонувати такі шляхи удосконалення маркетингової 
політики підприємства:

– активізація комунікації через мережу Інтернет;
– удосконалення веб-сайту туристичного підприємства, зокрема 

його SEO-оптимізація;
– ширше охоплення ринку внутрішнього туризму в регіоні;
– диференціація цінових стратегій туристичної агенції.
Вказані положення, на наш погляд, мають бути оформленими у вигля-

ді маркетингової стратегії туристичної агенції на найближчі п’ять років.
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РОЛЬ ХОСТЕЛІВ ЛЬВОВА 
У РОЗВИТКУ МОЛОДІЖНОГО ТУРИЗМУ

Молодіжному контингенту туристів притаманна висока мобільність, 
прагнення до цікавих, різноманітних видів відпочинку та незначна 
потреба у комфорті, тому в них виникає потреба якомога більше за-
ощадити на проживанні. У зв’язку з цим, актуальним і вагомим заходом 
для стимуляції молоді яка подорожує, є розвиток, популяризація та 
удосконалення хостелів – бюджетних закладів розміщення.

Мета цієї роботи – на прикладі розвитку хостелів міста Львова по-
казати ефективність функціонування молодіжних бюджетних закладів 
розміщення і їх результативний вплив на розвиток молодіжного туризму.

Львів – одне з найпривабливіших міст для закордонних туристів, 
культурна столиця України, проте проблемою залишається незначна 
кількість мандрівників серед дітей та молоді. Для заохочення цієї 
категорії туристів збільшується кількість костелів як місця для тим-
часового проживання туристів економ-класу. Вони відрізняються від 
готелів тим, що переважно призначені для обслуговування молоді та 
плата у них здійснюється не за номер, а місце.

Як підрозділ Всеукраїнської молодіжної костел – асоціації у місті 
діє Львівська обласна молодіжна хостел – асоціація (ЛОМХА), яка за-
снована в березні 2004 року. Основна її мета – удосконалення системи 
хостелів та рекламування хостел – руху у Львові та Україні. Головні 
завдання асоціації: надання допомоги у створенні та функціонуванні 
хостелів, популяризація туризму серед молоді, розвиток кадрового 
забезпечення, волонтерська діяльність.

Співпрацюючи з чотирма вузами міста, ЛОМХА за півтора року 
своєї діяльності організувала роботу чотирьох хостелів на території 
Львова. Розрахований на 10 місць, хостел сезонного функціонування 
«Банківська академія» на базі гуртожитку Львівського банківського 
інституту Національного банку України першим прийняв туристів. 
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Хостел «Перлина» на базі НГТК «Перлина» став наступним та вже був 
значно більшим. Згодом спільно з Львівським інститутом економіки та 
туризму засновано хостел під назвою «На Архипенка», розрахований 
на 30 місць. У серпні 2005 року відкрито хостел «Афена» на 17 місць [3].

Громадською діяльністю активно займається ЛОМХА. Асоціація є 
співорганізатором та учасником благодійних заходів, акцій, ярмарок, 
подій, семінарів та конференцій. Спільно з Радою з туризму Карпат-
ського Регіону щорічно 1 червня організовується благодійна акція 
«Дитячий туристичний маршрут» у рамках кампанії «Не залишати 
без уваги жодну дитину». Від Карпатського фонду ЛОМХА отри-
мала також гранд на організацію діяльності табору «Молодіжного 
лідерства». Асоціація була учасником Інвестиційного ярмарку під час 
Міжнародного Економічного форуму у Львові. Члени ЛОМХА взяли 
участь у IV форумі Міжнародної асоціації молодіжних хостелів для 
країн центральної та східної Європи у Санкт-Петербурзі, що відбувся 
в жовтні 2004 року. Пізніше у листопаді Львівська обласна молодіжна 
хостел – асоціація у складі ВМХА стала асоційованим членом Між-
народної асоціації молодіжних хостелів [3]. Функціонування мережі 
хостельних організацій дає можливість скористатися знижками, 
бонусами та пільгами за допомогою ISIC-картки – міжнародного 
студентського квитка.

У Львові до Міжнародної мережі молодіжних хостелів належать такі 
хостели: «Шевченко» на 60 місць, «Leo City» на 20 місць, «Roxolana» на 
20 місць, «На Курмановича» на 100 місць [1, с. 27].

На сьогодні у Львові налічується понад семидесяти хостелів [2]. До 
десятки найпопулярніших хостелів міста належать: «LeoCity», «Mini 
Hostel», «The Georgehouse», «Soviet Home», «Old City», «Lviv Eurohostel», 
«Lemberg», «Just Lviv it!», «Cossacks», «StareMisto». Більшість розташовані 
в центрі, усі працюють цілодобово.

У базі системи інтернет-бронювання готелів та аналогічних засобів 
розміщення Booking.com на теперішній час налічується 62 хостели 
Львова. З них 10 є на площі Ринок, 44 – недалеко від центру міста. Най-
дешевші ціни на ліжко-місце пропонуються у вівторок і середу (середня 
ціна 190 грн), найдорожчі – у п’ятницю і суботу (середня ціна 480 грн). 
Кожного року до системи онлайн-бронювання додається близько деся-
ти нових хостелів. На сайті можна знайти багато об'єктивних відгуків 
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про кожен хостел від користувачів з усього світу, переглянути безліч 
фотографій екстер’єру та інтер’єру молодіжних закладів і дізнатися 
точні відстані до прилеглих пам’яток.

Вартість проживання в хостелах Львова – 15–25 доларів США за 
добу. Кімнати в закладах розраховані на розміщення від 2 до 30 осіб. 
Найчастіше туристи обирають помешкання на 4, 6, 8 осіб. Багато хосте-
лів міста пропонують ще й двомісні та одномісні номери. Такі кімнати 
дорожчі та коштують близько 25–35 доларів США за добу. Проте спів-
відношення ціна-якість тут все одно оптимальніше порівняно з готелем 
економ-класу. Усі хостели Львова працюють цілорічно. Серед туристів, 
що 83 % проживають, – люди віком 16–35 років [2].

У зв’язку з політичними подіями, на початку 2014 року завантаження 
хостелів Львова впало до 50 %, навесні заповнюваність хостелів збіль-
шилася до 75 %, а восени майже в усі вихідні завантаження становило 
вже 100 %. Цьому сприяла виважена і правильна туристична політика 
міської влади, зростання внутрішнього туризму, а також спокійна 
атмосфера і віддаленість від зони воєнних дій.

Становлення й розширення мережі хостелів є сучасною формою 
розвитку молодіжного підприємництва в Україні в цілому та сприяє 
виникненню робочих місць у сфері готельного та туристичного об-
слуговування. У молодіжних закладах переважно працюють студенти, 
які володіють іноземними мовами. Це сприяє розвиткові молодіжного 
туризму, адже при хостелах студенти можуть організувати надання 
туристично-інформаційних послуг молоді міста, регіону, тобто кон-
сультувати їх стосовно місць та об’єктів туристичного інтересу, а також 
закладів громадського харчування, транспорту, зв’язку. Молоді туристи 
більш комунікабельні, дружелюбні, відкриті для нових знайомствам 
і тому часто спілкування між персоналом і відвідувачами хостелів 
переростає у колективний огляд місцевих пам’яток або спільне продов-
ження подорожі. На відміну від готелю, який більшість людей вважає 
«місцем для ночівлі», хостел є своєрідною молодіжною громадою, де 
складаються відкриті, толерантні, теплі відносини, незважаючи на расу, 
стать, професію, релігійні переконання.

Отже, у Львові відбувається інтенсивний розвиток хостельного 
руху. Хостели на сьогодні є одним із вагомих складових елементів 
планування подорожі молоді, яка прагне зекономити, а тому розвиток 
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бюджетної системи розміщень у Львові є пріоритетним. Популярність 
та хороший імідж хостелів значно впливає на туристичну привабливість 
міста, збільшує туристичні потоки не тільки вітчизняної, а й іноземної 
молоді та сприяє зрештою розквіту туризму України.
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СТВОРЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ 
ТУРИСТИЧНОЇ ГЕОІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

«ЗАМКИ ЛЬВІВЩИНИ»

Упродовж останніх років в Україні швидкими темпами розвивається 
туризм. Водночас дедалі більшої популярності набуває туристичний 
бізнес, який є одним із найбільш прибуткових та забезпечує швидке 
повернення коштів. Однак в Україні підприємства сфери туризму 
перебувають в умовах економічної нестабільності та ризику, а тому 
змушені щораз більше зусиль спрямовувати на залучення клієнтів. Вони 
активно впроваджують сучасні автоматизовані системи управління та 
інформаційні системи, використовують рекламу та Інтернет.

Останніми роками дедалі більшої популярності у сфері туризму 
набувають геоінформаційні технології та системи (ГІС-технології). 
ГІС-технологія – це сучасна інформаційна технологія, що поєднує 
модельне зображення території: електронне відображення карт, схем, 
космо-, аерозображень земної поверхні з інформацією табличного 
типу – різноманітними статистичними, економічними показниками 
тощо. Ця технологія об'єднує засоби роботи з базами даних, статистич-
ний аналіз, а також засоби візуалізації і географічного (просторового) 
аналізу, які надає карта.

Основою використання ГІС є використання т.зв. атрибутивної ін-
формації, що описує розташування об'єктів у просторі. Атрибутивна 
інформація може бути подана як числове значення з датчика, таблиця 
бази даних про характеристики об'єкта, фотографія об'єкта або віде-
о-зображення, звуковий запис.

ГІС-технології стали основою сучасних геоінформаційних систем 
(ГІС– geographic information system, GIS). Сучасна ГІС – це програмно- 
апаратний комплекс, що забезпечує введення, збереження та оброблення 
просторово-координованих даних та містить машинно-програмний 
комплекс і базу даних [1]. В Україні на ринку програмних продуктів 
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використовуються різні геоінформаційні системи (ГІС). Це – багато-
функціональні модульні ГІС фірм Intergraph (GeoMedia), ESRI (ArcView 
GIS, ArcGIS), MapІnfo (MapІnfo Professional).

Все популярнішим стає застосування ГІС у туристичній діяльності. 
Їх використовують для моніторингу туристичних територій, створення 
кадастру туристично-рекреаційних ресурсів, а також різноманітних 
ГІС туристичного призначення. Однак в Україні ГІС-технології лише 
поступово впроваджуються на підприємствах туристичного бізнесу, 
оскільки ліцензійні версії професійних ГІС є досить коштовними, 
а тому їх використання є обмеженим.

У цих умовах дедалі популярнішим є використання так званих еле-
ментарних ГІС (ЕГІС). Елементарна ГІС – це спрощений варіант ГІС, що 
лише частково використовує функції традиційних геоінформаційних 
систем. Розроблена науковцями методика створення елементарних 
ГІС з успіхом використовується в Україні для розвитку екологічного 
туризму [2, С. 6–8; 3, С. 128–134; 4, С. 165–167; 5, С. 82–84.]. Елемен-
тарна ГІС створюється засобами текстового редактора MS Word у се-
редовищі стандартного пакету «Microsoft Office». Послідовність кроків 
створення ЕГІС:

1. Растрове зображення сканованої географічної карти переноситься 
в середовище MS Word та зберігається в окремому файлі з роз-
ширенням JPG або GIF.

2. З використанням вбудованого графічного редактора в MS Word 
створюється географічна (картографічна) основа, будуються 
окремі шари (покриття або карти-підложки), які зберігаються 
в окремих файлах з розширенням doc.

3. Здійснюється групування графічних об’єктів, що є аналогією 
картографічної генералізації.

4. Створюються гіперпосилання, за допомогою яких здійснюється 
прив’язка атрибутивної інформації до просторово-розподілених 
географічних об’єктів.

З використанням цієї методики ми створили елементарну туристичну 
ГІС «Замки Львівщини». Вигляд цифрової електронної карти для ЕГІС 
«Замки Львівщини» подано на рис. 1.
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Рис.1. Цифрова електронна карта для ЕГІС «Замки Львівщини»

На карті Львівщини у вигляді шарів позначено популярні замки: 
Олеський, Підгорецький, Золочівський, Свірзьський, а також форте-
цю Тустань у селі Урич та Крехівський монастир. Методом організації 
гіперпосилань на електронній карті до кожного з об’єктів зроблено 
прив'язку до інформації про цей об'єкт. Для цього для кожного об’єкта 
створено окремі сторінки файлу з текстовою інформацією про об’єкт 
та фотографіями об’єкта. Отримання інформації про об’єкт здійсню-
ється шляхом одночасного натиснення клавіші Ctrl та клавіші мишки 
на відповідному об’єкті.



96

Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

Створена елементарна ГІС «Замки Львівщини» може стати ефектив-
ним інструментарієм організації туристичних маршрутів Львівщини. 
Її використання сприятиме вивченню архітектурно-заповідного фонду 
та популяризації пам'яток культурної спадщини Львівщини.

Технологія створення елементарних ГІС може бути використана 
і для розроблення інших туристичних ГІС Львівщини, наприклад, для 
популяризації рекреаційних зон Карпатського регіону, історико-куль-
турних пам’яток м. Львова та ін. Таким чином, використання технології 
створення елементарних ГІС сприятиме поліпшенню інформаційного 
забезпечення туристичної галузі та інтенсифікації розвитку туризму 
в Україні.
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ІННОВАЦІЙНА ПОЛІТИКА ФОРМУВАННЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Хоча туризм не є найважливішим сектором економіки Хмельниччи-
ни, область має значний потенціал у сфері відпочинкового, активного 
та історико-культурного туризму.

Для задоволення потреб та очікувань цільових груп туристів інно-
ваційна політика (за багатьма регіональними стратегічними імперати-
вами) передбачає розвиток туризму за двома напрямками. Перший із 
них передбачає утримання туристів у регіоні шляхом відпочинкового 
туризму на базі природного потенціалу регіону завдяки озерам, лісам 
та рельєфу регіону. Другим напрямком збільшення доходів від туризму 
є традиційна гостинність населення регіону, особливо в сільській міс-
цевості, що дає змогу поєднувати розміщення туристів із вивченням 
сільських звичаїв та традицій безпосередньо в селах. Туризм у Хмель-
ницькій області буде привабливим для всіх туристів, які хочуть їсти 
здорову їжу, перебувати на свіжому повітрі й насолоджуватися красою 
регіону. Звичайно, стратегія інноваційної політики не має на меті об-
межувати туристів у відвідуванні Кам’янця-Подільського – мова лише 
про розвиток інших напрямків та ознайомлення туристів з іншими 
принадами Хмельниччини, використовуючи певною мірою позитивний 
бренд Кам’янця-Подільського. Усі три потенційні напрямки розвитку 
туризму (історичний туризм у Кам’янці-Подільському, відпочинковий 
туризм на річках, озерах і в лісах, а також сільський туризм) можуть бути 
поєднані в межах глобального просування природної компоненти та 
традицій регіону. На особливу увагу актуально та потенційно заслуговує 
південна частина області як полікомпонентна, поліструктурна турис-
тична дестинація. Ріка Дністер та її притоки є зручною артерією для 
розвитку водного туризму. Окрім того, із будівництвом Дністровської 
ГЕС виник новий ландшафт, основним елементом якого стало водосхо-
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вище, його акваторія в межах цього району становить близько 15 тис. 
га. Установлено, що береги Дністровського водосховища із прилеглими 
джерелами мінеральних вод мають велику бальнеологічну цінність, де 
геліотерапія може використовуватися майже цілорічно (з лютого по 
листопад), але з цією метою жодного відповідного закладу не створено. 
Усі крутосхилі береги заліснено, що сприяє їх кращому рекреаційному 
освоєнню. Середнє Придністров'я займає вигідне місце серед потен-
ційних курортних районів країни за наявністю та різноманітністю 
джерел мінеральних вод, а також передумов для широкого розвитку 
бальнеологічного лікування. У цьому районі є надзвичайно красиві 
місця, які відрізняються унікальністю природних ландшафтів, серед 
яких особливо потрібно відзначити Товтри – прекрасна та неповторна 
ландшафтна природна пам'ятка.

Область має низьке еколого-антропогенне навантаження, 269 тери-
торій та об'єктів природно-заповідного фонду: 39 заказників, у тому 
числі 15 державного значення, 198 пам'яток природи, з них 4 держав-
ного значення, Кам'янець-Подільський ботанічний сад, 7 заповідних 
урочищ, 24 парки – пам'ятки садово-паркового мистецтва, у тому числі 
8 державного значення, одна пам’ятка ЮНЕСКО – дуга Струве, три 
з чотирьох об’єктів якої в Україні розміщені у Хмельницькій області [1].

За прогнозами «традиційні» туристичні центри Європейського Союзу 
в середньостроковій перспективі втратять частину своїх туристів на 
користь нових міст у Центральній та Східній Європі. Ці передумови 
дають змогу стверджувати, що окремі місця концентрації туристичного 
потенціалу на Хмельниччині мають підстави позмагатися за нових 
клієнтів-туристів. При цьому слід розуміти, що область у цій сфері 
конкуруватиме з іншими (передусім сусідніми) областями, які також 
мають чималий туристичний потенціал. І перемога в цій конкурентній 
боротьбі значною мірою залежатиме від ефективності взаємодії всіх 
«гравців» – обласної, районної та місцевої влади, приватного бізне-
су, громадського сектору, наукових інституцій. Тут потрібен чіткий 
узгоджений план розвитку, повна взаємодія всіх зацікавлених сторін, 
взаємна підтримка. Лише за таких умов Хмельниччина може перемогти 
сусідні області у змаганні за туристичні потоки.

Проаналізувавши порівняльні переваги області, можна визначити 
такі види діяльності, які потребують першочергової уваги:
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– туристична промоція Хмельниччини та просування її продукту;
– формування образу, бренду та позитивного іміджу області;
– розвиток сільського, зеленого екотуризму;
– відновлення (реконструкція, реставрація, консервація) історичних 

пам’яток;
– розбудова туристичної інфраструктури (транспортної, селитебної, 

інформаційної);
– збереження сталого екологічного стану.
Очікувані результати від такої першочергової уваги очевидні:
– диверсифікована економічна діяльність області;
– створення нових робочих місць з достойним рівнем прибутків, 

а саме:
• збільшення різноджерелових інвестицій;
• збереження та примноження історико-культурної спадщини;
• збереження сталого екологічного середовища;
• розвиток малого та середнього бізнесу;
• поліпшення якості життя на селі та збереження традиційного села.

Такі пріоритети визначають базу для розвитку туризму на основі 
поєднання пам’яток історії та культури з відпочинковим та спортив-
ним потенціалом на основі наявних та нових можливостей сільського 
й зеленого туризму. Ця база грунтується на інституційній підтримці, 
розбудові потенціалу та просуванні, а також інструментах мікро-
фінансової підтримки. До цієї стратегічної мети веде досягнення 
зазначених заходів.

Для підвищення ефективності туристичної політики на Хмель-
ниччині необхідно посилити її маркетинговий компонент, що можна 
зробити шляхом поширення таких маркетингових заходів:

– проведення маркетингового дослідження туристичного ринку 
Хмельниччини з метою оцінювання її рекреаційно-туристичного 
потенціалу і визначення найпривабливіших для вітчизняних та 
іноземних туристів туристично-рекреаційних пропозицій;

– створення або відновлення технічних, інформаційних та сервіс-
них умов для реалізації визначених туристично-рекреаційних 
пропозицій на рівні міжнародних стандартів;

– розроблення нових туристичних маршрутів міжнародного значен-
ня територією Хмельниччини з урахуванням потреб та інтересів 
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гостей і потенціалу туристичних ресурсів області із подальшим 
представленням нових турів на міжнародних туристичних вистав-
ках і поданням комерційних пропозицій провідним туроператорам 
України, Європи і світу;

– створення регіональної інформаційної інфраструктури туристич-
ного бізнесу, яка б органічно доповнювала загальнонаціональну 
й надавала гостям Хмельниччини, а також зацікавленим особам 
більші можливості щодо пошуку інформації, бронювання та ре-
зервування туристичних послуг, збору та оброблення статистичної 
інформації про розвиток туристичного бізнесу у регіоні;

– створення, підтримання діючого і постійне поновлення веб-сайту 
з туристичними пропозиціями Хмельниччини;

– створення електронних інформаційних довідників з переліком 
наявних туристичних фірм у регіоні, туристичних маршрутів, 
їхнім транспортним забезпеченням і вартістю;

– розроблення і проведення регулярних рекламних кампаній у ЗМІ 
для поширення інформації та популяризації найпривабливіших 
туристично-рекреаційних пропозицій регіону із застосуванням 
національних і місцевих каналів телебачення, а також каналів, де 
розміщується реклама країн та найцікавіших туристичних марш-
рутів: національні телеканали travel channel, CNN, Eurosport та ін.;

– заохочення туристичних фірм та курортно-оздоровчих закладів 
області до розроблення тематичних стендів, присвячених найпри-
вабливішім туристично-рекреаційним пропозиціям і туристичним 
маршрутам, для їх подальшого представлення у національних 
і міжнародних туристичних виставках;

– проведення регіональних ярмарків, конференцій, семінарів, пре-
зентацій, присвячених проблемам розвитку туристичного бізнесу;

– розроблення різноманітних інформаційно-рекламних матеріа-
лів про туристичні маршрути та поширення їх на вітчизняному 
і міжнародному туристичному ринку (на вітчизняному ринку – 
через провідні туристичні фірми; на міжнародному ринку – через 
туристичні представництва України за кордоном, які вже відкриті 
чи незабаром будуть відкриті при консульствах у різних країнах 
Європи і світу.
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ПЕРЕДУМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 
МУЗЕЙНОГО ФОНДУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ЯК ТУРИСТИЧНОГО РЕСУРСУ

Культурна спадщина, що залишилася на території Львова і об-
ласті, перебуває під опікою інституцій різних відомств і, переважно, 
перебуває у музейних фондах. На нашу думку, актуальними є наукові 
дослідження, метою яких є аналіз проблем та перспектив використан-
ня історико-культурних туристичних ресурсів, зокрема музейного 
фонду, і напрацювання практичних рекомендацій для вирішення 
виявлених проблем.

Вважаємо, що музейний туризм – це специфічна діяльність музе-
їв у сфері пізнавального туризму з виробництва і реалізації різних 
туристських продуктів музейного характеру (створення експозицій, 
організація екскурсій, музейних магазинів тощо), а також, здебільшого, 
з організації туристичного циклу (проживання, харчування, трансфер, 
інформаційне забезпечення).

Розвиток музейного туризму ґрунтується на ідеї комплексного показу 
пам’яток історії і культури територій, що входять в коло наукового, 
просвітницького та інших традиційних інтересів музею, зумовлених 
особливостями і складом тих чи інших музейних колекцій.

Львівська область є найбільшою в Україні за кількістю, рiзноманiт-
нiстю i ступенем збереження історико-культурних пам’яток, зокрема тих, 
що належать до архiтектурно-мiстобудiвної спадщини. Найціннішими 
є пам’ятки стилістичних епох готики, ренесансу, бароко, класицизму, 
історизму й модерну. В області на державний облік узято 3659 пам’яток 
архітектури й містобудування, з яких 794 – національного значення.

Основна частина історико-культурних, зокрема історико-архітек-
турних, пам’яток у Львівській області розміщені в обласному центрі, 
містах Жовква, Белз, Золочів, Дрогобич, Старий Самбір, Рава-Руська, 
населених пунктах, що утворюють Золоту підкову Лева.
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Окремі музейні предмети та колекції становлять особливо цінну 
частину національного культурного надбання, є раритетами світового 
значення.

Як свідчать дані Львівського обласного управління статистики, на 
кінець 2014 р. на території Львівської області діяло 19 музеїв, що на дві 
одиниці менше, ніж у попередньому році, але на 5 більше, ніж у 1990 р.

Упродовж 1990–2014 рр. кількість відвідувань діючих музеїв Львів-
ської області скоротилася на 35 % (з 2246,0 тис. відвідувань у 1990 р. до 
1670,5 тис. відвідувань у 2014 р.); цей показник поступово збільшується, 
починаючи з 2000 р. Одночасно зростає і показник відвідуваності музеїв, 
що розраховується на 100 осіб населення: з 39 у 2000 р. до 65 у 2014 р. [1].

Музейний фонд області у 2014 р. – це 1158,1 тис. експонатів, з яких 
упродовж року доступними для відвідувачів були лише 47,3 тис. або 
4,1 %; 93,6 тис. експонатів (8,1 %) потребують різного рівня реставра-
ції, 93,2 % експонатів музеїв Львівської області належать до державної 
частини Музейного фонду України.

Якщо брати до уваги інформацію Львівського обласного управління 
статистики, то у 2014 р. 92,9 % відвідувань музеїв припадає на 11 музеїв 
Львова, решта – на музеї, що діють у Дрогобичі, Самборі, Стрию, Бро-
дівському, Городоцькому, Дрогобицькому і Кам’янка-Бузькому районах 
області. Такі просторові диспропорції є традиційними.

Чарівність львівської атмосфери, своєрідний характер міста, як і всієї 
Львівщини, приваблює багатьох туристів. Допомогти їм краще пізна-
ти Львів, ближче ознайомитися з його історичними, меморіальними, 
архітектурно-мистецькими пам’ятками, встановити ділові стосунки 
та добре відпочити допоможуть унікальні музеї.

Співробітництво музеїв і туристичної індустрії пов’язане зі спіль-
ною ресурсною базою для розвитку цих видів діяльності, ґрунтується 
на сучасних тенденціях як у вдосконаленні роботи музеїв, так і у фор-
муванні попиту на туристичний продукт. Однією з таких тенденцій є 
поступовий перехід від дослідження і збереження окремих пам’яток 
культури і природи до дослідження і збереження спадщини у її ціліс-
ності і багатоманітті. Це вкрай важлива тенденція, яка визначає багато 
інших аспектів соціокультурного розвитку початку нового тисячоліття.

Отже, формування й реалізація спеціалізованої туристичної про-
грами є серед можливостей кожного музею Львівської області.
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СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЬКОГО ТУРИЗМУ

Туризм як явище виник і розвивається переважно в середовищі місь-
кої культури та міського способу життя. Саме міські жителі в прагненні 
подорожувати та досліджувати інші країни, землі і регіони сформували 
активне ставлення людини до тимчасової зміни місця перебування 
з пізнавальною, культурною, релігійною, рекреаційною, комерційною, 
діловою метою. Ще з античних часів збереглися відомості про подорожі 
між містами стародавньої Греції та Риму, переважно торговельно-ко-
мерційного характеру, а також з політичних, рекреаційно-оздоровчих 
міркувань, для проведення дозвілля і організації розваг. Варто згадати 
лише знамениті гладіаторські змагання в Римі, що збирали глядачів 
з різних куточків імперії, або відомі римські курорти в містах Куми і Байї, 
про які так образно і щиро писав Гай Юній Ювенал у своїх «Сатирах» [1].

Найперші організовані туристські подорожі, як правило, мали ха-
рактер паломництва до святих сакральних місць. Але і тоді вони були 
пов’язані переважно з містами чи поселеннями, де б перебували культові 
предмети і споруди, проживали видатні релігійні діячі, відбувалися 
масові релігійні заходи. Навіть класична перша туристська подорож 
Томаса Кука в 1841 році була здійснена в Англії між містами Лейстер 
та Лафборо. Міжміські подорожі ставали дедалі більш інтенсивними 
та регулярними із розвитком капіталістичних відносин. І справа тут 
полягає не лише в активізації ділових та торговельно-комерційних 
поїздок, а в тому, що із розвитком взаємних економічних відносин 
як в межах однієї країни, так і на міжнародному рівні люди почали 
прагнути глибше дослідити та пізнати культурну, історичну, релігійну, 
побутову спадщину і традиції одне одного, зрозуміти внутрішню сут-
ність, «образ міста», відчути його мешканців, характер і стиль життя, 
його modus vivendi (спосіб існування (лат.)) [3].

Розуміння сутності «міського туризму» виникло в Європі лише 
у 1980 році в Німеччині. Видатні економісти й географи Гартмут Лезер, 
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Генріх Нойенфельдт та Олаф Розе (Hartmut Leser, Henrike Neuenfeldt, 
Olaf Rose) запропонували поняття «міський туризм» (Städtetourismus – 
нім.) для виокремлення особливого виду туристичної діяльності, що 
пов’язаний із відвідуванням міст з різною пізнавальною, комерційною 
та культурно-розважальною метою. Так, у словнику Г. Лезера (1997 р.) 
сказано: «Міський туризм являє собою короткострокове (зазвичай 
1–4 дні) відвідування міста з таких причин: інтерес до історії або мис-
тецтва міста, інтерес до відвідування подій і придбання різних видів 
товарів в цьому місті. Міська подорож відбувається як індивідуально, 
так і в групі. Часто міська подорож проводиться у формі екскурсії на 
вихідних» [5].

Генріх Нойенфельдт та Олаф Розе дещо розширили погляди Гартмута 
Лезера. На їхню думку, туристи можуть відвідувати місто як з особи-
стих причин (щоб помилуватися красою міста, відчути його «душу»), 
так і через інші обставини. У цьому випадку міський туризм, на думку 
зазначених авторів, перемежовується з «екскурсійними турами для 
огляду визначних пам'яток, подієвим туризмом, відвідуванням міста 
з метою провести в ньому вечір, відвідуванням міста з метою покупок, 
індивідуальними подорожами з діловою метою, відвідуванням міста 
з метою присутності на засіданні, відвідуванням конгресів та конфе-
ренцій, відвідуванням ярмарків, відвідуванням міста з оздоровчою 
метою, паломництвом» [5].

Мета відвідування міст має надзвичайно широку тематику, але слід 
виокремити два головні фактори: природну, культурну, економічну, 
функціональну складові міста та ціль візиту самого туриста.

Європейські міста тривалий час становили основу розвитку міського 
туризму. Кожне з них має свій незрівнянний колорит, кожне має уні-
кальну та самобутню історію, давні історичні традиції, події, легенди, 
спогади. У 2014 році Лондон (17,3 млн відвідувачів) перемістився на 
2 місце після Гонконгу, Париж – на 7 місце (14,9 млн відвідувачів). За-
микає десятку найпопулярніших міст Стамбул із показником 11,3 млн 
відвідувачів [4].

Основною передумовою становлення Одеси провідним туристичним 
та рекреаційним центром України є особливості її географічного роз-
ташування, значна кількість історико-архітектурних об’єктів. Одеська 
область, згідно з Державною стратегією регіонального розвитку до 2020 
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року, належить до тих регіонів України, де пріоритетним напрямком 
розвитку на державному рівні визначено розвиток рекреаційно-ту-
ристичної сфери.

Місто має у своєму розпорядженні туристичні бренди всеукраїнсько-
го й світового значення – Потьомкінські сходи, Французький бульвар, 
Одеський національний академічний театр опери та балету, «Аркадія», 
вулиця Дерибасівська, Одеські катакомби та ін., що забезпечує конку-
рентоздатність туристичної сфери міста. Програма соціально-еконо-
мічного розвитку міста Одеси на 2017 рік передбачає реконструкцію 
й модернізацію історичного центру міста, що своєю чергою сформує 
додатковий імпульс розвитку міського туризму Одеси.

За 2016 рік Одесу відвідали туристи з 114 країн світу. Про це свідчать 
дані моніторингу статистичних даних, який уже другий рік проводять 
Агентство з питань інвестицій та розвитку Одеської ОДА спільно 
з оператором «Київстар». Кількість туристів, які відвідали Одесу у 2016 
році становить 2,5 млн осіб. Зростання кількості туристів за останні 
роки наведено в табл. 1.

Таблиця 1
Кількість туристів, що відвідували Одесу у 2014–2016 рр.

Рік Кількість туристів, млн. Зростання,%
2014 1 –
2015 1,5 50
2016 2,5 66,7

Відсотковий розподіл туристів, що в'їхали на територію Одеси за 
країнами, з яких вони приїхали, має такий вигляд: Україна – 83,98 %, 
Білорусь – 6,7 %, Росія – 3,38 %, Польща – 1,1 %, Китай – 1,1 %, Туреччи-
на – 0,75 %, Єгипет – 0,75 %, Румунія – 0,37 %, Молдова – 0,37 %, Швеція – 
0,37 %, Франція – 0,37 %, Індонезія – 0,37 %, Японія – 0,37 %. Порівняно 
із 2015 роком на першому місці серед іноземних громадян були амери-
канці. Найбільше українських гостей приїжджало до Одеси з Київської 
(26 %), Миколаївської (12,7 %), Вінницької (11,4 %), Дніпропетровської 
(5,7 %) і Львівської (5,1 %) областей [2].

Найбільша кількість гостей була зафіксована в серпні – понад 600 тис. 
українців і 110 тис. іноземців. Найменше туристів в Одесі було в січ-
ні – 100 тис. українців і 40 тис. громадян інших країн. Згідно з даними 
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адміністрації Державної прикордонної служби, цілями відвідування 
були: приватна, туристина, службова, ділова, релігійна, спортивна та 
інші. Середня тривалість перебування туристів в Одесі становить 1–5 
днів (35,4 %).

Згідно з даними Департаменту культури і туризму Одеської міської 
ради, загальні розміри туристичного збору за рік збільшилися майже 
вдвічі – з 2,5 до 4,6 мільйона гривень (2016 р.). Щодо вибору варіантів 
розміщення туристів в Одесі, то значно переважає випереджає оренда 
квартир (44,8 %), далі – розміщення у друзів/родичів (18,4 %), готелі 
(15,6 %), бази відпочинку (10,8 %), хостели (8 %), санаторії (2,4 %) [2].

Розподіл туристів за віковими групами:
• 30,3 % –18–29 років;
• 38,5 % – 30–39 років;
• 18,5 % – 40–49 років;
• 12,6 % – 50 і більше.
Значну роль у підвищенні кількості туристів зіграв фестивальний 

рух, який набрав обертів в Одесі впродовж двох останніх років. Також 
у місті ведеться робота зі встановлення покажчиків, карт і дорожніх 
знаків іноземними мовами, активна робота з реконструкції і модерні-
зації історичного центру міста, музеїв і відкриття нових культурних 
закладів. Також величезне значення у залученні туристів має кампанія, 
спрямована на подолання сезонності – «Одеса 365». Таким чином, у не 
курортну пору року Одеса є культурним і науково-просвітницьким 
центром, центром підприємницької діяльності та бізнесу завдяки 
великій кількості різних тренінгів, майстер-класів та конференцій.

Проаналізувавши дані, спостерігаємо деяку зміну туристичного 
потоку до Одеси: раніше місто відвідували туристи переважно з країн 
Європи та Північної Америки, зараз же долучаються азіатські потоки 
туристів. Отже, місто розширює географію туристів, що прибувають.

Визначальним фактором для успішного розвитку міського туризму 
є благоустрій міського середовища, продумана містобудівна політика, 
тобто цілеспрямована діяльність щодо формування сприятливого 
середовища проживання з урахуванням історично сформованого 
розселення, перспектив соціально-економічного розвитку території, 
національно-етнічних та інших місцевих особливостей.
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДУ 
В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ

Туризм і технічний прогрес йдуть пліч-о-пліч упродовж багатьох 
років. Сьогодні туристи використовують технології у всіх можливих 
випадках. У дорозі мобільні телефони задовольняють різні потреби 
туриста. Популярність мобільного доступу в Інтернет і мобільних 
пристроїв стає дедалі більшою, особливо у сфері туризму. Мобільне 
маркування, засноване на QR-кодах, дає можливість збільшити доступ-
ність мобільних послуг і миттєво отримувати інформацію. У результаті 
QR-коди надають додатков зручності туристам.

Сканування коду QR дає змогу користувачеві отримати детальну 
інформацію про відсканований елемент. Додатки, які використову-
ються для сканування QR-кодів, можна знайти практично на всіх 
смартфонах [4].

Мандрівники, у яких є смартфон, оснащений спеціальним додатком 
для зчитування, можуть легко отримати доступ до інформації QR-коду 
(тексту, фото, відео, веб-сторінки і т. д.). Туристи можуть сканувати 
QR-кодовані галереї, визначні місця, пам'ятники та природні об’єкти 
під час їхнього відвідування та отримати детальну інформацію, не 
використовуючи путівник.

Музей і художні галереї можуть запропонувати докладне пояснення 
предметів і робіт, не витрачаючи великих коштів. Музеї використо-
вують QR-коди, щоб дати відвідувачам і екскурсантам можливість 
самостійно знайомитися з експонатами, вибираючи мову, якою вони 
будуть отримувати інформацію; розширити можливості екскурсовода, 
який зможе під час екскурсії ілюструвати свою розповідь додатковими 
матеріалами; проводити з дітьми ігри та інтелектуальні змагання, де 
кожен QR-код – це питання щодо музейної експозиції, відповівши на 
яке, отримуєш ключ до наступного завдання; запропонувати своїм 
відвідувачам мультимедійну версію. Експонат може відображати багато 
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інформації, проте QR-код може містити більше зображень, відео- та 
аудіоданих. Прості екскурсії можуть стати відеоекскурсіями. Сьогодні 
деякі музеї використовують різні методи презентації для залучення 
більшої кількості відвідувачів [1].

Археологічний музей Болоньї використовує QR-коди для аудіоекс-
курсій щоб показати свої колекції. Такі тури створені для нових гале-
рей: стародавнє грецьке, римське, єгипетське мистецтво; візантійське 
і середньовічне мистецтво; африканське мистецтво. Як тільки код буде 
відсканований, користувач потрапить в онлайн-версію аудіотуру.

Смітсонівський природничий музей у Вашингтоні використовує 
QR-коди в рамках виставки про неандертальців, сканування яких дозво-
ляють відвідувачам подивитися, як вони будуть виглядати неандерталь-
цями, і поділитися фотографією зі своїми друзями в соціальних мережах.

Національний музей Кракова використовує QR-код для мультиме-
дійного представлення своїх експонатів. Коли турист сканує QR-код, то 
бачить, наприклад, як драматична акторка Гелена Моджеєвська сходить 
з картини і звертається до нього. Таким чином, турист зустрічається 
з мультимедійним виміром твору мистецтва, яке не є мультимедійним, 
бо ж це просто намальована картина. Проте, музей записав такий 
відеоролик, у якому Гелена Моджеєвська нібито сходить з картини 
і розповідає свою історію [5].

Останнім часом багато готелів стали застосовувати сучасні мобільні 
технології для досягнення поставлених завдань. Для підвищення ком-
форту і зручності клієнтів готелі готові запропонувати багато сервісів 
із використанням QR-коду. Наприклад, відсканувавши зображення 
коду, можна отримати корисну туристичну інформацію, оплатити свій 
номер або навіть використовувати QR-код як ключ від готельного но-
мера. Поряд з цим коди можуть виконувати функцію «cash back», тобто 
поверти гостям частину коштів (грошей), витрачених на придбання та 
оплату товарів та послуг.

У Нідерландах, у місті Арнем, функціонує готель Modez, у якому 
інтер’єр одного з номерів складається з унікальних QR-кодів, що по-
кривають поверхні стін, драпірування і навіть постільних речей. Кожен 
гість, що замовив цей номер і бажає відсканувати QR-код, може перейти 
за посиланням і отримати доступ до еротичних фотографій. За словами 
автора ідеї, задумка полягала в тому, щоб занурити гостей цього готелю 
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в неповторну атмосферу любові. Готель Otium Eco Club Side в Туреч-
чині використовує QR-код у таких випадках: дорожні знаки готелю 
з QR-кодом, відображають адресу готелю і контакти для користувачів 
смартфону, завдяки чому вони можуть легко отримати інформацію 
візуально; меню ресторану Otium використовує QR-коди, які дають 
докладну інформацію про поживну цінність їжі та відео приготування 
кожної страви в меню. Готель Four Seasons Hotel Austin в США пропонує 
коктейлі у своєму барі, при замовленні яких відвідувачам видають сер-
ветки із зображенням QR-коду. Відсканувавши отриманий унікальний 
код, кожен гість потрапляє на сторінку цього готелю у Facebook. Часто 
користувачів смартфонів, що відсканували QR-код, очікує сюрприз і вони 
можуть отримати безкоштовний напій або закуску в місцевому барі [6].

Заклади харчування можуть також легко використовувати QR-ко-
ди, щоб надати своїм клієнтам інформацію про страви та напої, які не 
вмістилися в меню. Сканування QR-кодів дає можливість відвідувачам 
отримати додаткову необхідну інформацію про калорії і рецепти, реко-
мендації та протипоказання. Також цю технологію можна використати, 
щоб мотивувати клієнтів створювати власні відеоролики (ведення 
власного каналу на Youtube дасть змогу не тільки рекламувати свій 
заклад серед мільйонної аудиторії, а й принесе додатковий прибуток) 
про інгредієнти та технологію приготування їжі. За межами ресторану 
QR-код на рекламних щитах може стати закликом до дій, сканування 
якого повідомляє про акцію, дарує знижки або ж відкриває секретне 
меню чи страву, яка доступна тільки для клієнтів, що відсканували 
код [3, c.142–145].

Для прикладу, міні-пивоварня «WJ King» нещодавно стала першою 
пивоварнею у світі, яка запустила своє виробництво в кожному пабі 
Англії, щоб максимально використовувати нові маркетингові техноло-
гії. Для цього вони почали встановлювати QR-коди на кожну пляшку 
пива. Клієнти, як правило, хочуть знати, як їхні напої виготовляються, 
щоб зробити усвідомлений вибір, яке пиво спробувати. Саме тому «WJ 
King» через QR-коди заохочує клієнтів цікавитися інформацією про 
процес пивоваріння, а також смаком і сортами кожного пива.

Магазини подарунків використовують QR-коди з тією ж метою –ін-
формувати про продукт. Деякі з них додають і музику. Магазини пе-
ретворюють QR-коди в успішні маркетингові кампанії.
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«JCPenney» (мережа універмагів у США) використовує QR-коди 
в різдвяний сезон, щоб створити особливий настрій для тих, хто дарує 
і для тих, хто отримує подарунки. Під час сезону «JCPenney» пропонує 
скористатися QR-кодом у 1100 своїх магазинах. Проте замість того, 
щоб просто надавати клієнтам уже створений QR-код, вони дають 
змогу створити свій. Підійшовши до прилавка, покупці отримують 
подарункові QR-код теги, які дозволяють їм сканувати код, запису-
вати приватне голосове повідомлення, а потім прикріплювати тег до 
їх подарунка. Як тільки одержувач подарунка сканує QR-код, він чує 
попередньо записане повідомлення від дарувальника [7].

У Кореї компанія Tesco запустила кампанію під назвою «Нехай 
магазин прийде до людей». Вони створили віртуальний магазин Tesco 
на станціях метро. Клієнти закуповують продукти шляхом скануван-
ня QR-коду потрібного товару, а після закінчення покупок куплені 
товари доставляються на їх домашню адресу. Завдяки такій кампанії 
онлайн-продажі компанії виросли на 130 % [2].

Технології та туризм – це дві сфери, з якими люди стикаються в повсяк-
денному житті. Найбільші компанії світу починають налаштовуватися 
на ті переваги, які можуть забезпечити мобільні платежі як для бізнесу, 
так і для клієнтів. McDonalds, Costa і Starbucks недавно впровадили без-
контактний платіж, у той час як клієнти останнього можуть автоматично 
відправляти й оплачувати їх замовлення через завантажений додаток. 
Оплата товарів і послуг за допомогою смартфону швидко стає заміною 
кредитних карток і готівки. В Україні реалізація QR-технологій поки що 
не поширена, хоча популярність мобільних телефонів серед населення 
висока, проте усвідомлення ефективності та необхідності використання 
цієї практики залишає бажати кращого. Створення цікавого і творчого 
контенту для направлення клієнтів – це найважливіша річ, яку слід 
враховувати при розробленні QR-кодової кампанії.
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ТУРИСТИЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ НАЦІОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКУ «СКОЛІВСЬКІ БЕСКИДИ»

Туризм на природоохоронних територіях сьогодні стає досить 
популярним. Практика роботи багатьох заповідників і національних 
природних парків засвідчує, наскільки важливою є роль туризму для 
досягнення їхнього фінансового самозабезпечення за умови збереження 
екологічної рівноваги.

Метою роботи є дослідження сучасного стану та перспектив викори-
стання туристичних ресурсів на території НПП «Сколівські Бескиди».

Природоохоронні території в усьому світі та в Україні широко вико-
ристовують для організації туризму. Згідно з чинним законодавством 
Національні природні парки трактуються як природоохоронні, рекре-
аційні, культурно-освітні, науково-дослідні установи загальнодержав-
ного значення, що створюються з метою збереження, відтворення й 
ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають 
особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, 
освітню та естетичну цінність. Така форма природного заповідання є 
на сьогодні найбільш соціально корисною та економічно вигідною. На 
відміну від заповідників, вони виконують не тільки природоохорон-
ну, а й рекреаційну функцію, оскільки мають у розпорядженні значні 
природні й історико-культурні ресурси [1].

На території Львівщині є три НПП: «Яворівський», «Північне По-
ділля» та «Сколівські Бескиди». Однак найбільший інтерес в туристів 
викликає саме НПП «Сколівські Бескиди». Природно-географічні умови 
НПП «Сколівські Бескиди» дають змогу успішно розвивати різнома-
нітні види туризму. Гірські регіони, а також рівнинні території лісової 
та лісостепової зон із різноманітними ландшафтами є сприятливими 
для масового відпочинку. Територія НПП «Сколівські Бескиди» охо-
плює цінні з ландшафтно-екологічного, ботаніко- й зоогеографічного 
та природоохоронного погляду гірські екосистеми [2].
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Національний природний парк «Сколівські Бескиди» створено 
1999 р. на території Дрогобицького, Сколівського і Турківського райо-
нів Львівської області на загальній площі 35684 га. [3]. Територія НПП 
має потужний рекреаційно-туристичний потенціал. Населені пункти 
розташовані в мальовничих гірських долинах, сполучені залізницею 
і шосейними дорогами та тому легкодоступні. Через територію парку 
проходи міжнародна автомагістраль Київ – Чоп, що робить його еконо-
мічно перспективним, особливо для іноземних рекреантів і туристів.

У НПП «Сколівські Бескиди» функціонує розгорнута мережа турис-
тичних маршрутів, які прокладені через найцікавіші та найпривабливіші 
території, де сконцентрована значна кількість визначних природних, 
культурних та історичних об’єктів (табл. 1).

Таблиця 1
Маршрути НПП «Сколівські Бескиди» [4]

Назва маршруту Призначення

«м. Сколе – 
г. Парашка – 
с. Майдан»

проходить через найвищу вершину національного 
природного парку (1268м над рівнем моря), 
туристський перехід, під час якого є унікальна 
можливість милуватися чудовими навколишніми 
краєвидами, а також ознайомитися із видами рослин 
та тварин, занесених до Червоної книги України

«Долиною річки 
Кам'янки»

знайомить з геологічною пам'яткою природи- 
водоспадом на р. Кам'янка та озером Журавлине

«На гору Лопата» знайомить відвідувачів з історичними подіями Другої 
світової війни

«Бучина» передбачає короткотермний відпочинок та екскурсії 
школярів

На території парку також розроблено численні маршрути для кінного, 
велосипедного, автомобільного та пішохідного туризму – як одноденні, 
так і дводенні з ночівлями в наметах або лісових будиночках. Досить 
популярним є саме кінний маршрут – «На Росохацькі полонини». Це 
приваблює відвідувачів парку, які мають можливість прогулятися цим 
маршрутом верхи на конях і побачити полонини, гірські хребти та інші 
цікаві краєвиди.

Скориставшись автомаршрутом, рекреанти мають можливість по-
бувати в місцях, де є цікаві історичні та архітектурні об’єкти (церкви, 
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залишки оборонної давньоруської фортеці Тустань, залишки доменної 
печі с. Майдан, долина з могилою князя Святослава та інші) [2]. Турис-
тичні маршрути охоплюють практично все ландшафтне різноманіття 
території парку, містять пам’ятки архітектури, культури та природи.

Густа річкова мережа, яку утворюють притоки річок Стрий та Опір, 
робить цю територію особливо привабливою для літнього туризму, 
а довгі пологі гірські схили сприяють розвиткові гірськолижного спорту.

У зимовий період любителям гірськолижного відпочинку пропо-
нуються гірськолижні бази із крісельними та бугельними витягами. 
«Сколівські Бескиди» містять два гірськолижних центри – комплекси 
відпочинку «Звенів» та «Орявчик». На схилах гір прокладені траси для 
початківців, для лижників середнього та складного рівня. Підходять 
любителям сноуборду.

До визначних природних туристичних ресурсів парку зараховують 
заповідні урочища – «Сопіт», «Росохач», «Магура» та інші; ландшафтні 
заказники – «Майдан» та «Злемінь»; геологічна пам’ятка – скелі на бе-
резі р. Кам’янка; гідрологічні пам’ятки природи – водоспади Гуркало, 
Сопіт, Лазний, Кам’янка, а також озеро Журавлине.

Об’єктом уваги відвідувачів також стають давні дерев’яні церкви – 
пам’ятки архітектури, зокрема церкви св. Пантелеймона в місті Сколе, 
Пресвятої Трійці в селі Крушельниця, Богоявлення в селі Орявчик та інші.

Відомою пам’яткою є середньовічна наскельна фортеця Тустань. 
Сьогодні Тустань – це залишки давньоруського оборонного комплексу 
на скелях, що належить до складу однойменного історико-культурного 
заповідника. Одночасно Тустань є цікавою пам'яткою геології, а також 
унікальною історичною знахідкою, яка приваблює велику кількість 
відвідувачів.

На території парку діє вісім рекреаційних зон: «Тустань», «Явори», 
«Манмансталь», «Водоспад на р. Кам’янка», «Колодка», «Павлів потік», 
«Бучина», «Глинний потік». У цих зонах є можливість розташовувати 
намети, обладнано автостоянки, влаштовано малі архітектурні форми, 
місця для розведення багаття та ін.

Інтерес туристів до національного природного парку «Сколівські 
Бескиди» спонукає активно дбати про розвиток туристичної галузі, яка 
є пріоритетом цього регіону. Вже зараз тут є всі умови для різноплано-
вого відпочинку. Низка готелів та приватних садиб готові задовольнити 
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потреби туристів. На території парку наявні 89 відпочинкових закладів, 
близько 300 агроосель. Проте найбільша кількість закладів розміщення 
зосереджена в м. Сколе [2].

Однак є і багато проблем, які гальмують подальший розвиток туризму 
на території НПП, серед них: мале фінансування зі сторони держави 
та місцевих органів самоврядування; відсутність чіткого моніторин-
гу довкілля відповідно до рекреаційного навантаження; недостатня 
кількість маршрутів та екологічних стежок, а також погане їх марку-
вання; відсутність поділу туристичних маршрутів для різних категорій 
туристів; брак якісних рекламно-інформаційних матеріалів, охочих 
відвідати парк, що стримують потік як вітчизняних, так іноземних 
туристів; незначна частка інвестицій в інфраструктуру екотуризму, 
що позначається на стані готельно-ресторанного та транспортного 
обслуговування туристів; недостатня кількість кваліфікованих спеці-
алістів для організації екологічного туризму; відсутність необхідної 
законодавчої бази екотуризму.

Незважаючи на низку проблем, парк має такі подальші перспективи 
розвиту туризму, а саме: розвиток екологічного туризму, адже такий 
вид рекреації сприяє гармонії людини з природою; створення нових 
зон відпочинку, що сприятимуть розвантаженню часто використовува-
них місць, а також залучатимуть до рекреаційного використання нові 
території; стрімкий розвиток туристичної інфраструктури, оскільки, 
рекреанти прагнуть до поліпшення умов відпочинку, тому необхідно 
створювати туристичні притулки з місцями для індивідуального та 
колективного відпочинку із сервісом відповідного рівня.

Окрім зон відпочинку, рекреантів доречно розміщувати в насе-
лених пунктах регіону, що суттєво заощадить кошти на будівництві 
туристичних закладів, а також збільшить територію рекреаційного 
використання і водночас розвантажить найосвоєніші ділянки парку. 
Для такого випадку створюються відповідні умови в агрооселях, а та-
кож реєстр таких домівок.

Таким чином, національний природний парк «Сколівські Бескиди» 
славиться своїми унікальними гірськими ландшафтами, криштале-
во-чистими ріками й потоками, багатою і унікальною природою та 
численними історико-культурними пам’ятками. Тому туристичні 
ресурси НПП «Сколівські Бескиди» потрібно ефективно використову-
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вати, це своєю чергою збільшить відвідуваність парку та розвантажить 
найпопулярніші рекреаційні зони парку.
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РОЛЬ РЕКЛАМИ В ТУРИЗМІ

Стан туризму на сьогодні великою мірою залежить від реклами. 
Реклама надає туризмові великі можливості для зростання та роз-
витку індустрії у місті, країні, світі. Якби в туризмі не була задіяна 
реклама з її перевагами для суспільства то, можливо туризм би не був 
таким популярним і поширеним, про його діяльність мало хто знав би, 
а користувалися його послугами одиниці.Багато чим туризм повинен 
завдячувати рекламі, оскільки реклама надає більші можливості для 
реалізації проектів, збільшення збуту продукції, розширення кордонів, 
збільшення потенційних споживачів і користувачів туристичних послуг.

Реклама в туризмі є формою непрямого зв’язку між туристичним 
продуктом і споживачем. Це означає, що, надаючи інформацію про 
компанію та її турпродукт, реклама повинна переконати потенційних 
клієнтів вибрати саме цю компанію та її продукт, підсилити впевненість 
постійних клієнтів у правильності їх вибору.

Розвиток туризму складно уявити без яскравої, влучної та дійової 
реклами. Вона здійснює значний психологічний та соціокультурний 
вплив на суспільство. Проте такий вплив не слід розцінювати як при-
мушування чи спонукання споживачів туристичних послуг до тих чи 
інших дій, адже сучасна цивілізована реклама – це не маніпулювання 
громадською думкою, а професійне формування актуальних потреб, 
спрямованих на саморозвиток людини. Наприклад, влучним можна 
вважати таке рекламне звернення, яке, пропагуючи заняття спортом 
та здоровий спосіб життя, пропонує за допомогою туристичної фірми 
відпочити на гірськолижному курорті і скористатись усім комплексом 
послуг зі зміцнення здоров’я людини, які там пропонуються.

Реклама туристичного продукту має низку особливостей, які ви-
значаються специфікою туристичних послуг:

1. Специфіка туристичних послуг диктує необхідність застосування 
візуальних наочних засобів, які повніше висвітлюють об’єкт турис-
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тичного інтересу. Саме в туризмі реклама має відповідати принципу 
«краще один раз побачити, ніж сто разів почути». Скажімо, якісна 
фотографія рекламованого санаторію здатна значно більше емоційно 
вплинути на аудиторію, ніж найкрасномовніші оповіді про той самий 
санаторій. Отож обов’язково слід використовувати фото-, відео- та 
інші мультимедійні засоби.

2. Реклама в туризмі, яка обіцяє споживачам певні вигоди та переваги 
над пропозиціями конкурентів, насамперед економічного характеру, 
найкраще досягає своєї мети. Завдяки рекламі потенційний споживач 
має повірити, що саме ця фірма допоможе йому зекономити гроші та 
дозволить отримати найбільше задоволення від туристичних послуг.

Якісна та професійно виконана реклама має подвійний ефект. З од-
ного боку, вона допомагає туристичним підприємствам освоювати нові 
ринки збуту, розширювати обсяги продажів, з другого – збільшувати 
власні доходи фірми, завдяки яким можна забезпечити належну оплату 
праці персоналу. Це також сприяє зростанню зацікавленості персоналу 
в результатах спільної діяльності [1].

Важливо підкреслити, що, як свідчить досвід рекламних кампаній 
провідних туристичних фірм світу, реклама має враховувати особливості 
країни, регіону, соціальний та політичний стан у суспільстві. Реклама 
у вітчизняному туризмі в жодному разі не повинна маскувати низький 
рівень якості туристичного продукту та обслуговування клієнтів. Якіс-
на реклама має бути правдивою, пропагувати здоровий спосіб життя, 
культуру та порядність у людських відносинах.

Однією з основних вимог до реклами є її правдивість. На жаль, 
«золоте» правило бізнесу «не обіцяй клієнтові того, чого виконати не 
можеш» порушує багато туристичних підприємств. Зокрема, досить 
часто це відбувається несвідомо, коли з найкращих міркувань прагнуть 
будь-якими засобами та методами залучити клієнта. Згодом виявляється, 
що реалізувати свої обіцянки фірма не може, і це негативно познача-
ється на іміджі підприємства і задоволеності клієнта його роботою.

Універсальний і всеосяжний характер, різноманіття видів і засобів 
поширення реклами змовлюють необхідність глибшого її аналізу [2].

Реклама надає туризму щоразу нові напрями поширення індустрії 
туризму, а також збільшення результатів від використаної реклами. 
Також можна спостерігати розвиток тієї чи іншої туристичної фірми до 
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того, як вона працювала без допомоги реклами і після того, як почала 
використовувати у своїй діяльності рекламу і всі її методи збільшення 
прибутку як матеріального так і соціального.

Список використаних джерел
1. Миронов Ю. Б. Перехідні економічні системи. Зб. наук. пр. студентів, 

асп. і викл. – Львів : Видавництво ЛКА, 2002. – Вип. 5. – 448 с.
2. Дурович А. П. Реклама в туризме: учеб. пособие. – Минск : БГЭУ, 2000. – 

192 с.



123

«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України»

УДК 338.483(292.451/.454)

Павло ШТОЙКО
Львівський державний університет фізичної культури

ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО 
ПОТЕНЦІАЛУ В УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТАХ

Будь-який природно-територіальний комплекс (ПТК) має природ-
но-ресурсний потенціал, зокрема туристичний. Найвагоміший резерв 
туристичної діяльності залишився у ландшафтах природно-заповідного 
фонду, природно-рекреаційних комплексах, дещо менше в агросистемах. 
Можливості збереження ландшафтної різноманітності та належного 
використання їх потенціалу дедалі звужуються. Обмеженість рекреа-
ційних територій пов’язана із формуванням нових складових частин 
туристичних послуг.

Важливою умовою розвитку рекреаційного господарства є кліма-
тичні ресурси. Вони зумовлюють загальну комфортність території для 
лікування та відпочинку, сприяють використанню туристично-рекреа-
ційних можливостей гірського краю упродовж року. Термічні режими 
в умовах надмірного зволоження змінюються з висотою. Різні типи 
повітряних мас упродовж року змінюють одні одних, хоча домінує 
морське повітря з Атлантики.

Вітровий режим, що тісно пов'язаний з циркуляцією атмосфери, 
спричинений орографічними особливостями. Середня річна темпера-
тура повітря, наприклад, для м. Турки становить 5,6° С, а на позначці 
1000 м знижується до 0,3° С; річна амплітуда температури становить – 
22,1° С. Кількість опадів пов’язана з полівними вітрами й експозиці-
єю схилів. Зокрема, Верховинський хребет отримує 1100 мм. У його 
найвищих частинах сніг сходить у кінці квітня, на початку, а іноді й 
в середині травня.

Особливу цінність ландшафтних рекреаційних ресурсів визнача-
ють висока лісистість, мальовничість, різноманітність форм рельєфу, 
багатство рослинного і тваринного світу тощо. Тут сприятливими 
для туристичної активності є Турківський верховинський ландшафт 
з низькогірними міжріччями під буково-ялиновими лісами (сх. та пд. 
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частини району). Тоді як Орівський бескидський ландшафт містить 
середньогірські крутосхили межиріччя з густими буково-ялиновими 
лісами, у них рідшають поселення, але зростають відстані (с. Риків, 
Головське, Ясениця, ін.). Туристичні переходи між поселеннями стають 
тривалими, а маршрути складними.

Рекреаційно-туристичні послуги дедалі частіше забезпечують не-
обхідність людей у відпочинку, відновленні їх фізичних та духовних, 
естетичних і пізнавальних потреб. У цьому контексті ландшафти Укра-
їнських Карпат особливо багаті рекреаційним потенціалом.

Ліси забезпечують розвиток лікувальної, оздоровчої, спортивно-ту-
ристичної, пізнавальної та інших форм лісової рекреації. Для відпо-
чинку та оздоровлення людей необхідне чисте, багате киснем повітря, 
сприятливий мікроклімат з високими санітарно-гігієнічними та есте-
тичними властивостями, а також рослини, плоди яких мають високі 
смакові якості, значний вміст вітамінів, цукру, кислот – суниці, чорниці, 
малина, ожина, горобина, ін., росте велика кількість грибів, з цінних 
їстівних – білі, опеньки, сироїжки, лисички, рижики, маслюки тощо.

Первинний (корінний) стан території карпатського регіону вкривали 
буково-ялицеві та смереково-ялицево-букові ліси (вони уціліли лише 
де-не-де, майже зник дуб, явір, ясен). Лісові угіддя трансформувалися 
в чагарники, лісові луки, агрофітоценози, сільськогосподарські угіддя.

Верхів’я Дністра перебувають у гірському лісовому (450–500 до 
1250–1400 м) і субальпійському поясі (1250–1400 до 1800 м). Головною 
лісоутворюючою породою дерев є смерека, яка продуктивна і швидко 
росте менше ялиця та бук. У поясі приполонинських бучин у трав’яному 
покриві росте чорниця та ожина лісова (на схилах г. Пікуй сформува-
лося букове криволісся).

Реалізація туристичного потенціалу в природних ландшафтах пе-
редбачає сукупну здатність їх ресурсів забезпечувати певні атракції 
для надання туристичних послуг. Туристичні атракції місцевості – це, 
насамперед, природне середовище, кліматичні умови, національні парки, 
ботанічні сади, торговельні центри, музеї тощо. Зрозуміло, що вони 
популярні в туристичній господарській діяльності що, зі свого боку, 
формує туристичні потоки. З метою збереження і подальшої гармо-
нізації у взаєминах «людина-природа» варто з’ясувати головні напрями 
їх використання для збереження допустимого екологічного наванта-
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ження і прогнозування їх відповідно до природи свого призначення 
та різновиду туристичної діяльності. Природно-ресурсний потенціал 
здатний виконувати функції різних видів господарської діяльності.

Різноманітність природокористування зумовлена різноманітністю 
функціонування ПТК, умов їх формування, зокрема наявністю рекре-
аційних ресурсів. Механізм формування та реалізації туристичного 
потенціалу в ландшафтах передбачає виявлення смуг специфічно-
го поєднання відмінних природних умов і ресурсів зі специфікою 
людської діяльності. Це забезпечує збереження збалансованості їх 
розвитку. Туристичний потенціал здатний формувати різновекторну 
туристичну діяльність.

Туристичні ресурси містять природні, історичні, соціально-куль-
турні об’єкти, здатні задовольняти духовні потреби туристів, від-
новлення та розвиток їх фізичних сил. Вони створюють можливість 
розширення виробництва туристичного продукту, що визначається 
активами, запасами, внутрішніми резервами туристичної організації, 
природними й соціальними умовами, в яких вона діє (сукупність при-
родних, оздоровчих, культурних та ін. ресурсів, здатних задовольняти 
різні вимоги і потреби туристів). Рекреаційно-туристичні ресурси, 
кількісно обмежені та якісно диференційовані, виступають як товар, 
їх фіксують у кадастрі – узагальнена споживча (вартісна або бальна) 
оцінка туристичних ресурсів.

Рекреаційні ресурси містять природні лікувальні ресурси й належать 
до природних об’єктів і територій з особливим режимом охорони, мають 
свої особливості у використанні та захисті. Отже, туристичні ресурси 
загалом містять природно-кліматичні, археологічні, соціокультурні, 
архітектурні, наукові і промислові, культові та ін. об’єкти або явища, 
використані для потреб людини в процесі із метою туризму [1].

До основних властивостей туристичних ресурсів зараховують уні-
кальність, естетичну привабливість, кліматичні умови, доступність, 
пейзажні й екологічні, соціально-демографічні характеристики, спосіб 
використання, історичні й художні цінності, лікувально-оздоровчу 
значущість.

Ідентифікація туристичного потенціалу зумовлена ступенем ди-
ференціації природних ландшафтів з виявленням окремих груп, 
виокремлених за домінантними функціями: рекреаційною, еколого- 
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освітньою, пізнавальною та оздоровчою, пов’язана з найпоширені-
шими видами туристичної діяльності – рекреаційним, сільським, 
екологічним туризмом.

Раціональне використання природно-ресурсного потенціалу тери-
торій передбачає забезпечення «відновлювальних» зон господарювання 
з різними функціональними стратегіями, передусім інвестиційними та 
маркетинговими. Це дає можливість з’ясувати й обґрунтувати рівні 
туристичного потенціалу в Українських Карпатах. Проте за будь-яких 
умов важливою ознакою господарювання, туристичного є зокрема, за-
ходи, необхідні для відновлення потенціалу, збалансованого розвитку 
функціональних можливостей ПТК та суспільних потреб.

Карпатський регіон має значний ресурсний потенціал з багатою 
матеріальною і духовною культурою, унікальною екосистемою, яку 
використовують не лише для економічної, а й для оздоровчої, пізна-
вальної, спортивної та культурно-дозвільної діяльності.

Рекреація як сукупність явищ і стосунків у процесі оздоровчої, піз-
навальної, спортивної і культурно-дозвільної діяльності формується 
і реалізується на спеціалізованих територіях [2].

Рекреаційні ресурси – орографічні, кліматичні, бальнеологічні, водні, 
флоро-фауністичні, культурно-історичні – пам’ятки історії та культури, 
археологічні, архітектурні, релігійні, мистецькі тощо. В Українських 
Карпатах найбагатші культурно-історичні й рекреаційні ресурси є 
в Косівському, Коломийському та Верховинському районах, у яких 
представлені всі види рекреаційних ресурсів; клімато-терапевтичні ре-
сурси – у Верховинському, Долинському, Рожнятівському та ін. районах. 
Важливо відзначити релігійні центри у с. Манява Богородчанського 
району, с. Отинія Коломийського району, селах Путила й Дземброня 
Верховинського району та місті Коломия [4].

Рекреаційні ресурси тісно пов’язані між собою: туристичні бази 
та комплекси, житлові об’єкти, включаючи індивідуальні споруди та 
приміщення відпочинку, охорони здоров’я, приміщення підприємств 
побутового обслуговування спортивні та фізкультурно-оздоровчі 
споруди, а також сакральні, торговельні об’єкти різної форми власно-
сті – державні, приватні та кооперативні.

До об’єктів сучасної рекреації зараховують і сільський туризм, 
зокрема котеджі у с. Соколівка та Кобаки Косівського району, у с. Дов-
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гопіллі Верховинського району із зонами відпочинку з додатковими 
елементами атракцій; туристичні ресурси з етнографічною рекреацією 
у с. Яворів та Пістинь Косівського району з народними промислами – 
розвинутим самобутнім писанкарством, ліжникарством, ткацтвом 
тощо; екстремальна рекреація – туристична база рафтингу в с. Дземб-
роні Верховинського району – рекреація екстремальних видів спорту 
і відпочинку, що вимагає спецспорядження та засобів пересування; 
гірськолижний комплекс «Бескид» (с. Мислівка Долинського райо-
ну), туристичний гірськолижний комплекс «Буковель» (с. Поляниця 
Яремчанська м. р.). За висотою розміщення до низькогірних (до 1000 м 
над р. м.) в Українських Карпатах належать близько 50 гірськолижних 
комплексів та полів, до середньогірних нижнього поясу (1000–1500 м 
над р. м.) – 12 комплексів, до середньогірних верхнього поясу (1500–
2000 м. над р. м.) – 1 комплекс [3, с. 6].

Українські Карпати діляться на ряд гірських систем – Східні Бескиди 
(крайня західна частина Карпат до долини р. Мизунки); Ґорґани (між 
долинами рр. Мизунки і Пруту); Чорногора (пд. частина Івано-Фран-
ківської області, окремі вершини понад 2000 м); Чивчинський хребет 
(крайній південь, по лінії державного кордону); Гринявські полонини 
(межиріччя Чорного і Білого Черемошу); Покутські або Гуцульські 
Альпи (долини р. Пруту і Черемошу), у кожній з яких свої природні 
підстави формування туристичного потенціалу.
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ГЕОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ 
ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

ПЕРЕМИШЛЯНСЬКОГО РАЙОНУ 
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Туризм як одна із галузей господарства орієнтується на викорис-
танні природних та культурно-історичних ресурсів, їх потенціалу. 
Це сприяє міграції населення до місць зосередження туристичних 
ресурсів; залученню в господарський обіг невикористаних раніше 
природних й культурних комплексів та їхніх елементів, комплексному 
їх використанню й антропогенному впливові на них. Наявність турис-
тичних ресурсів сприяє формуванню туристичного бізнесу в тому чи 
іншому регіоні, який передбачає капітал, технології, трудові, природні 
та культурно-історичні ресурси туризму.

Визначення напрямів та перспектив розвитку туристично-рекреа-
ційного потенціалу території неможливе без виявлення географічного 
потенціалу, оцінювання сучасного стану та можливостей інтенсифікації 
його використання, оцінювання чинників, що стримують розвиток 
туризму в регіоні, підготовки та реалізації перспективної моделі тери-
торіальної організації туристичної сфери регіону та ін [4].

Для аналізу туристично-рекреаційного потенціалу необхідно 
з’ясувати наявність цікавих об'єктів історичного спадку: монастирів, 
сільських храмів, пам'яток археології, місць історичних битв, пам'ят-
них місць, пов'язаних з цікавими історичними подіями, збережених 
архітектурних центрів сіл та інших поселень, унікальних природних 
об'єктів, сільських та монастирських парків, старих млинів, дамб на 
річках, древніх водних шляхів, старовинних алей та окремих дерев, 
красивих та привабливих для відпочинку озер, долин, унікальних 
валунів, джерел, святих джерел, місць, обраних населенням для від-
починку самостійно: ділян річок з тінистими алеями, місцями для 
наметових містечок, ділянки озерних приберегових зон, лісові ма-
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сиви, що використовують для збору ягід, лісопарки для відпочинку 
і прогулянок тощо [3].

Різні види туризму – пішохідний, автомобільний, кінний мають 
найбільші перспективи для розвитку за наявності засобів зв’язку. Ви-
користовуючи їх, можна запропонувати нові маршрути.

Туристично-рекреаційний потенціал за структурою поділяють на дві 
групи – туристичні ресурси та туристичну інфраструктуру, що, своєю 
чергою, містять відповідні підгрупи. Під цим поняттям розуміють су-
купність природних, культурно-історичних та соціально-економічних 
передумов для організації туристичної діяльності на певній території.

Туристично-рекреаційний потенціал Перемишлянського району 
Львівської області потребує детальнішого висвітлення, адже він надалі 
визначатиме специфіку розвитку туризму близького до районного 
центру, формування пріоритетних напрямків інвестиційної політики.

Господарський комплекс Перемишлянського району слабо розви-
нений. У його економіці провідне місце посідає сільське господарство. 
Традиційним та найцікавішим в організації туризму, зокрема сільського 
зеленого, чим славиться Перемишлянський район, є: природознавчий 
туризм, фольклорний, історико-етнографічний тощо. Сільський зелений 
туризм характеризують як «відкритий простір», «близькість природи», 
«радість життя», «свобода руху». Цьому виду туризму надають перевагу 
особи, що зацікавлені працею у сільському господарстві, ремеслами, 
звичаями чи святкуваннями. На організацію такої форми відпочинку 
впливають природні ресурси конкретного середовища, які визначають 
стиль життя місцевої громади і впливають на формування іміджу 
кожного села, його культура, духовна спадщина, традиції, місця для 
ночівлі з визначеним стандартом харчування; сфера послуг; інформація 
стосовно туристичних трас, святкувань та розваг, виробничо-комуні-
каційна інфраструктура [1].

Перемишлянський ландшафт є однією з груп ландшафтів, які від-
носяться до Опільської фізико-географічної області. Важливими функ-
ціями ландшафтів цієї зони є оздоровчі і природоохоронні. Частиною 
території району проходить Головний європейський вододіл.

За характером фізико-географічних умов річки досліджуваної те-
риторії мають широкі долини з пологими схилами. Швидкість течії 
становить від 0,2 до 0,3 м/с і тільки під час повені зростає до 1 м/с. 



130

Збірник тез доповідей ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції

У басейнах річок багато балок і ярів. Річкові долини мають широкі 
заплави, які перетворені на ставки. Найбільші з них – Дусанівські, 
Перемишлянські, Свірзькі, Липовецькі. Штучні водойми використо-
вуються для розведення риб, полювання, відпочинку.

На території Перемишлянського району відомі такі типи підземних 
вод: прісні, мінералізовані, мінеральні, поширення яких зумовлене 
геологічною будовою.

Прісні води приурочені до четвертинних відкладів та корінних по-
рід і є основним джерелом водопостачання як сільських, так і міських 
населених пунктів.

Своєрідну групу серед підземних вод утворюють мінеральні води. 
Це сірководневі води с. Кореличі, а також води с. Іванівки, які ще не 
використовуються.

Достатня лісистість, мальовничість ландшафту, наявність унікальних 
ділянок колись «дикої» природи, багатство рослинного і тваринного 
світу, різноманітність форм рельєфу, значна кількість річок, відносна 
чистота природних вод визначають особливу цінність ландшафтних 
рекреаційних ресурсів.

Кліматичні умови Перемишлянського району дають змогу займатися 
активною туристичною діяльністю упродовж цілого року.

Мисливський туризм у районі можливий завдяки наявності чотирьох 
мисливських господарств, в яких ведеться підгодівля диких тварин, 
їх розмноження, боротьба з браконьєрством і лімітоване полювання.

На території району є чотири об’єкти природно-заповідного фонду: 
ландшафтні заказники місцевого значення – «Романівський», «Свірзь-
кий»; парк-пам’ятка садово-паркового мистецтва – «Парк ХІХ століття» 
м. Бібрки площею 1,5 га та ботанічна пам’ятка природи – «Група вікових 
дубів і лип».

Винятково цікавим історико-культурним об’єктом території району 
можна віднести ренесансний замок у с. Свірж. Розташований на північ-
ний схід від села на дещо відокремленому підвищенні в мальовничій 
місцевості, майже довкола оточений озерами. Це особливий вид замку – 
оборонний палац, що гармонійно поєднує простоту і вишуканість. Він 
має прямокутну форму з в’їзною вежею посередині і чотирма вежами 
по кутах. Камінний портал в'їзної брами є багато оздобленим. Крізь 
стіни будівлі проглядають бійниці. Замок складається з двох дитинців, 
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що розділені між собою: більший – житловий, менший – господарський. 
Господарська частина має окрему браму. На пагорбі, що поруч, старий 
парк з'єднується з замком довгим мостом над ровом на двох високих 
камінних опорах.

Головними чинниками впливу на формування рекреаційного 
іміджу агротуристичної території слід є туристично-рекреаційні 
ресурси реґіону, способи організації дозвілля, ставлення господарів 
і місцевого населення до туристів, туристичні шляхи, відповідність 
ціни за послуги їх якості. Умови проживання та харчування не ма-
ють вирішального значення в момент вибору туристом пропозиції 
відпочинку в селі. Проте існує низка психологічних моментів, які 
необхідно передбачити у кожній пропозиції, серед них – зручність, 
оригінальність, розваги [2].

Села, громади яких беруться за організацію зеленого туризму, по-
винні переглянути своє ставлення до умов упорядкування території й 
побуту. Адже рекламною «візитівкою» для туристів найчастіше висту-
пає не сама агрооселя, а загалом сільське середовище, його внутрішній 
вигляд і благоустрій, поведінка людей.

З огляду на результати проведеного аналізу розвитку сільського 
зеленого туризму на території Перемишлянщини необхідно, щоб на 
регіональному та локальному рівнях інтереси суб'єктів сільського 
відпочинку представляли регіональні осередки (центри) сільського 
відпочинку і здійснювали інформування про відпочинкові можливості, 
працювали над його іміджем, та контролювали якість надання турис-
тичних послуг сільськими господарями, вивчали та використовували 
практичний досвід з організації і приймання відпочивальників у са-
дибах господарів іншого району, проводили інформаційні рекламні 
акції із сільського туризму.

Для подальшого розвитку туристично-рекреаційного комплексу 
Перемишлянського району необхідні значні інвестиції в будівництво 
доріг, готелів, комунікацій, нових форм туризму і відпочинку. Розви-
ток сільського туризму може стати основою соціально-економічного 
розвитку й допоможе залучити більшу кількість туристів і, як наслідок, 
можна створювати нові робочі місця у сфері соціально-культурного 
сервісу туризму.
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