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Вступне слово 
  
 Реалії сучасного життя на різних рівнях його організації вимагають від 
суспільства загалом та від окремих його компонентів, зокрема, інтеграції, 
кооперування, диверсифікації. Туристична діяльність розвивається дуже 
швидкими темпами як в територіальному аспекті, так і у функціонально-
галузевому. Простежити трансформаційні процеси у туристиці, виявити 
закономірності її розвитку, проаналізувати сучасний стан речей та 
спрогнозувати подальший її розвиток допомагає тісна співпраця між 
науковцями різних галузей знань, практиками, функціонерами різного рівня та 
рангу.  

Пропонований збірник матеріалів є результатом проведення ІІІ 
міжнародної науково-практичної конференції «Географія і туризм: 
європейський досвід». Ця конференція зібрала науковців та практиків з різних 
країн Європи: України, Польщі, Білорусі, Росії, Угорщини, Сербії, Словаччини. 
Розглянуто широке коло питань: природно-географічні ресурси рекреаційних 
територій, суспільно-економічні проблеми у туризмі, аспекти підготовки 
туристичних кадрів, історію світового, європейського, українського туризму. 
Особливе місце займає проблематика підготовки України та Польщі до 
проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО 2012. 
 Організатори конференції висловлюють подяку за плідну співпрацю 
Звениславі Мамчур, проректору з навчально-педагогічної та виховної роботи 
Львівського національного університету імені Івана Франка, Ярославові 
Хомину, декану географічного факультету Львівського національного 
університету імені Івана Франка. Особливу подяку висловлюємо: Управлінню 
культури та туризму Львівської міської ради в особі начальника Андрія Сидора 
та Оксани Миськович; Інституту післядипломної освіти Львівського 
національного університету імені Івана Франка в особі його директора Юрія 
Занька; адміністрації Яворівського національного природного парку в особі 
Михайла Біляка; Соломії Попович, менеджеру відділу міжнародних перевезень 
ВАТ «Львівінтуртранс». Варто відзначити студентів кафедри туризму 
географічного факультету за всебічну допомогу в організації окремих частин 
конференції. 
  

Оргкомітет 
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FOREWORD 
 
Realities of modern life on different levels of its organization demand from the 

society integration, cooperation and diversification. Tourist activity is developing 
very rapidly both in territorial aspect and functional and branch aspect. Only close 
collaboration between scientists of different fields of science, practitioners and 
officials can help to trace transformational processes in tourism, to find out the rules 
of tourism development, to analyze and forecast its progress.  

The proposed materials are the result of the Third International Conference 
“Geography and Tourism: European Experience”. This Conference convoked 
scientists and practitioners from different European countries: Ukraine, Poland, 
Byelorussia, Russia, Hungary, Serbia, Slovak Republic. Wide range of problems was 
discussed: natural resources of the recreational territories, social and economic issues 
in tourism, tourism personnel training, history of European and Ukrainian tourism. 
The special attention was dedicated to the problems of European Cup which is to be 
held in 2012 in Poland and Ukraine.  

Organizers of the Conference express their gratitude for the fruitful cooperation 
to Zvenyslava Mamchur – Vice-Rector of Ivan Franko National University of L’viv, 
Yaroslav Khomyn – Dean of Geography Faculty. The special thanks are to 
Department of Tourism and Culture of L’viv City Council in the person of Andriy  
Sydor and Oksana Muskovych; Institute of Post-Diploma Education in the person of 
its director – Yuriy Zanko; Yavoriv Natural National Park Administration in the 
person of Mykhaylo Bilyak; Solomiya Popovych – manager of the international 
transportation department of “Lviv-Inturtrans” company. The students of the Tourism 
Department of Geography Faculty are to be honoured with gratitude for their help in 
organizing of the Conference.  

 
 
 
 
 

Organizing Committee 
 

 
 



 7

Н. Антонюк, Ю. Занько  
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна 

 
ФОРМУВАННЯ ЄДИНОГО ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ІСТОРИЧНИЙ КОНТЕКСТ. 
Одним із головних завдань Європейського Економічного Співтовариства, 

створеного в 1957 році, було створення протягом кільканадцяти років 
Спільного Ринку, який трактувався як спільний економічний простір, в межах 
якого повинно забезпечуватись вільний рух товарів, послуг, робочої сили і 
капіталів. Окрім поступового ведення юридичних норм, які мали на меті 
забезпечення повноти свобод, на зламі сімдесят і вісімдесятих далі існувало 
багато бар’єр поміж державами – членами, у зв’язку з чим виникла концепція 
Єдиного Внутрішнього Ринку, яка обґрунтовувалась в Єдиному Європейському 
Акті (1987). Її суттю було пришвидшення інтеграції і створення єдиного 
великого і неподільного ринку. Мету передбачалось досягнути через цілковиту 
ліквідацію внутрішніх кордонів поміж державами-членами і ліквідацію усіх 
бар’єрів для гарантування свободи в економічній діяльності, яка охоплювала 
свободу руху послуг і свободу підприємництва. Створення Єдиного Ринку є 
прецедентом в економічній історії і однією із найбільш амбітних проектів в 
історії економічної інтеграції, яке вдалося зреалізувати до цього часу. Його 
ефективне функціонування вимагає однак спільних дій в різних сферах 
економіки та суспільного життя і є тісно зв’язане з реалізацією спільної 
політики ЄС у цих сферах. 

ЄС трактує туризм як одну з найважливіших сфер своєї діяльності. 
Безпосередня діяльність ЄС у сфері туризму виявляється в таких сферах: як 
свобода пересування в країнах ЄС, охорона і безпека туристів, цивільна 
відповідальність бюро подорожей, координація внутрішнього законодавства, 
охорона середовища і пам’ятників культури, а також професійна освіта. З 
огляду на гетерогенний характер туристичної індустрії і наслідки створення 
єдиного внутрішнього ринку, визначеного як простір без внутрішніх кордонів, 
в якому забезпечується вільне пересування людей, товарів, послуг і капіталу. 
Його слід розглядати не тільки з точки зору окремої туристичної політики, але 
також з огляду активації інших сфер, які можуть мати вплив на туристичний 
комплекс. Створення єдиного внутрішнього ринку для туризму і шанси і 
загрози на макроекономічному та мікроекономічному рівнях. Саме створення 
єдиного внутрішнього ринку повинно було призвести до зростання ВВП, 
зменшення інфляції і роздрібних цін, що мало спричинити зростання цієї сфери 
всередині Союзу та поза його межами. Ще однією причиною стало промування 
Співтовариства як єдиної точки дестинації для туристів. Завдяки зміні акцизних 
зборів настав зріст конкурентоспроможності туристичної індустрії деяких 
країн. Завдяки кращому використанню закладів розміщення економіка туризму 
стала ефективнішою. Збільшився рівень зайнятості в результаті розвитку 
туристичного комплексу особливо в регіонах з високим рівнем безробіття, 
завдяки використанню європейських фондів та коштів Європейського 
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інвестиційного банку. Розвиток туризму піднімав економічно найменш 
розвинені регіони. 

Вільний приплив робочої сили і взаємне визнання кваліфікації було 
корисним як для працівників , які мали труднощі із пошуком роботи, так і для 
туристичної індустрії, якій не вистачало кваліфікаційних кадрів. Підготовка 
Хартії основних основних соціальних прав для працівників, документу, який 
гарантував право на проживання, соціальне забезпечення, різні права мігрантів 
та нестандарті умови праці – покращило ситуацію працівників туристичної 
індустрії. Заходи по охороні навколишнього середовища, розвиток нових видів 
туризму, зокрема агротуризм та соціальний туризм, сприяли стабільному 
зростанню туризму зі всіма позитивними наслідками та ефектами. Однак, поруч 
із новими шансами виникали нові виклики. Кращою стала охорона споживачів 
туристичних послуг, більшою свобода подорожування, збільшились 
можливості закупівлі в прикордонних районах за кращими цінами. Як писали 
аналітики для австрійців все було дешевше в Німеччині, французькі водії 
заправляли автомобілі в Люксембурзі, британці охоче купували алкоголь у 
Франції і Бельгії. Запровадження єдиної валюти спростило і полегшило 
вирівнювання цін. 

Однак створення єдиного туристичного ринку носило також і негативні 
моменти, великою перешкодою для туристів, яке виникало із збільшення 
туристичного руху, стало зростання кількості пасажирів повітряного 
транспорту та великі корки на дорогах. У зв’язку з координацією встановлення 
ставок податку VAT і акцизних зборів, в деяких країнах дещо знизилось 
конкурентноспроможність туристичної сфери. Свобода в пересуванні робочої 
сили збільшила конкуренцію на ринку праці в туристичній індустрії. Відміна 
візового контролю призвела посилення імміграції з третіх країн ввезення 
контрабандних товарів, тероризму та наркотиків. Єдиний ринок створював 
загрози для малих і середніх фірм через експансію великих підприємств. 

В механізмах прийняття рішень у сфері туризму задіяні основні 
інституційні одиниці ЄС – Рада ЄС, Єврокомісія, соціально-економічний 
комітет та комітет регіонів. 

Свобода пересування і перебування в країнах-членах є засадчим правом 
громадян ЄС. Європейська Комісія приймає у цій сфері багато дій і 
врегулювань. Деякі з них стосуються безпосередньо прав туристів і 
забезпечення туристам охорони і безпеки. 

1982 року світ побачила Директива у справі порушень при укладанні угод 
між продавцями та покупцями туристичних послуг. Цей документ містив 
перелік неправомірних дій турагенств та туроператорів та можливості їх 
усунення. 

Наступні директиви в справі дистанційного продажу туристичних послуг, 
про встановлення спільних для ЄС норм протипожежної безпеки, безпеки 
подорожуючих, організації чартерних рейсів та інших мали сприяти оптимізації 
туристичного бізнесу. 
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Проблеми розвитку туристичної інфраструктури пов’язані із 
функціонуванням багатьох інших сфер: регіональній політиці, транспортним 
ринком, гармонізації безпосередніх і опосередкованих податків, валютної 
системи і т.д. До найважливіших безпосередніх рішень належить віднести 
рішення Ради ЄС від 1992 в справі дій спільноти, на підтримку розвитку 
туризму з метою зближення співпраці і туристичної індустрії країн-членів. 
Передбачувані дії про туризм включали: 

− покращення інформації через розвиток союзної статистики, студії 
(вивчення) і порівняльний аналіз, а також консультацій з туристичною сферою; 

− продовження терміну і розклад в часі канікул і координація заходів 
для пожвавлення попиту поза сезонами; 

− дії на наддержавному рівні, в т. ч. підтримка співпраці з Центрально-
Східною Європою, а також країнами Магрибу; 

− широкий спектр дії охорони споживачів туристичних послуг; 
− надання великого значення діям, які стосуються розвитку  туризму у 

сільських та лісових районах; 
− спеціальну проблему становить соціальний туризм для інвалідів та 

людей з особливими потребами та незаможних родин, а також підтримка 
соціального і туризму для молоді (реклама пізнання інших культур і суспільств, 
творення європейських класів у школах,  подорожі учнів з різних країн). 

У сфері підготовки кадрів ввійшло за правило розповсюдження серед 
молоді інформації про туристичні конкурси, заохочення до участі підприємств 
та їх працівників в існуючих програмах і діях. ЄС у сфері підготовки кадрів, 
підтримання транснаціональних проектів співпраці між університетами, 
туристичними школами, професіоналами або галузевою адміністраціями, 
особливо у сфері підготовки кадрів для сільського та екотуризму. І врешті 
передбачалося рекламні дії в третіх країнах, а особливо дії, що скеровані на 
зміцнення атракційності Європи для туристів з далеких країн. 

Список використаних джерел: 
1. Мальська М., Антонюк Н., Ганич Н. Міжнародний туризм і сфера 

послуг. – Київ,2008. 
2. Європейський Союз. Словник-довідник. – Київ,2006. 
3. Lazarkowie M.i R. Gospodarka turystyczna. – Warszawa,2002. 
4. Kompendium wiedzy o UE. – Warszawa,2007. 
5. Gaworecki W. Turystyka. – Warszawa,2007/ 
6. Turystyka. – Warszawa,2007/ 
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ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНОЇ РОБОТИ  

З УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ НА ДНІПРОПЕТРОВЩИНІ 
Сучасна реформа загальноосвітньої школи спрямована на вдосконалення 

всієї справи навчання і виховання молоді, її підготовки до самостійного 
трудового життя. Вона ставить перед учителями вимоги щодо оптимального 
поєднання форм, засобів і методів педагогічного впливу на учнів, пробудження 
в них стійкого інтересу до пізнання світу. Одним з напрямів підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу з географії є туристично-краєзнавча 
робота (ТКР). 

Туризм – явище всесвітнього масштабу, але кожний регіон будь-якої 
країни має природні, історико-культурні особливості, які обумовлюють 
розвиток тих чи інших видів туризму. Дитячий, шкільний туризм – це важка 
справа, покликана реалізувати специфічні пізнавальні потреби школярів під час 
відвідування об’єктів. Ефективно застосовувати засоби пізнавального туризму в 
навчанні та вихованні – завдання важке з методичної й організаційної точки 
зору. Туризм – не тільки фізичний розвиток, бадьорість, і працездатність, а й 
відмінний засіб виховання у дітей цілеспрямованості, зібраності, прагнення до 
пізнання. Романтика пізнання – чи не найцінніша особливість туризму. 
Екскурсії і туристські походи – важливий засіб формування світогляду 
школярів. Подорожі та екскурсії розширюють кругозір, дають можливість 
краще пізнати історію та географію Вітчизни, пробуджують глибоку любов до 
природи. Закінчивши навчання, учні часто згадуватимуть рідну школу, 
туристські стежки, що вивели їх на широку дорогу життя, вечори біля 
туристського вогнища, які згуртували їх і дали, наснагу на добрі діла. 

В Україні розроблена Стратегія сталого розвитку туризму і курортів, 
якою наголошується особлива важливість діяльності із стимулювання дитячого 
та молодіжного туризму як ефективного засобу оздоровлення та виховання 
підростаючого покоління.  

Тому важливою справою є централізована, узгоджена організація ТКР з 
учнівською молоддю на регіональному рівні. Саме таку функцію вбачає 
Дніпропетровський дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва 
(ДДЮЦМС) як першочергове завдання своєї діяльності. Центр здійснює 
туристсько-краєзнавчу діяльність з учнівською молоддю, педагогами, виходячи 
з поставлених проблем і завдань, реалізуючи державні, регіональні програми з 
розвитку туризму та краєзнавства, проводить наукові конференції, здійснює 
підготовку кваліфікованих фахівців з туристичної роботи із учнівською 
молоддю. 

З цією метою ДДЮЦМС запровадив та активно розвиває чимало 
регіональних туристсько-краєзнавчих заходів (ТКЗ) як з організаторами ТКР в 
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регіоні, так й з учнівською молоддю. Найважливіші з них – це такі обласні 
конкурси, як «Золотий Колобок», експедиція «Краса і біль України», обласні 
змагання з пішохідного туризму, змагання із спортивного туризму «Кубок 
Колобка» та багато інших, найважливіші з яких представлені в таблиці 1. 

Таблиця.  
Основні туристично-краєзнавчі заходи, що проводяться щорічно під егідою 

ДДЮЦМС  
Назва заходу Тип заходу Характер участі 

Методична робота з організаторами ТКР 

Семінар методистів з виховної роботи 

Семінар для начальників управлінь з 
культури й туризму 

Семінар в сел. 
Канака, м. Алушта, 

А.Р. Крим 

Семінар - практикум методистів з ТКР Семінар-практикум 
Семінар з експедиції «Україна вишивана»  Семінар 
Курси суддів зі спортивного туризму Курси 

Індивідуальна для 
фахівців в галузі 

ТКР з учнівською 
молоддю 

Спортивно-туристичні заходи 

«Кубок Колобка» 
«Рукавичка» 
Спортивне орієнтування 
Техніка пішохідного туризму 

Командні змагання 
учнів 

Обласні змагання педагогів Командні змагання 

Командна, 
бригадна 

Краєзнавчі заходи 

«Україна вишивана» 
«Краса і біль України» 
«Історія міст і сіл» 

Експедиція 

«Золотий Колобок» Конкурс 

Індивідуальна 

«Туристичні перлини Дніпропетровщини» Виставка Командна, бригадна 

«Колосок пам’яті» Акція 
Індивідуальна, 

командна 
Навчально-методичний матеріал (краща 
розробка) 

Індивідуальна 

«Кращий похід року» 
Конкурс 

Командна 
Мала Академія наук 

Секції Малої Академії наук 
Конкурс-захист 
наукових робіт 

учнів 
Індивідуальна 

Відзначимо високу представленість в цих заходах учнів та педагогів з 
різних адміністративно-територіальних одиниць (АТО) області. Так, в 2006 р. в 
ТКЗ брали участь абсолютно з усіх АТО (рис. 1). Натомість, результативність 
їхньої участі в цих заходах залежить від багатьох чинників. Так, з наведеної 
карти видно, що найактивнішу участі в ТКР з учнями беруть педагоги міст 
Дніпропетровська, Кривого Рогу, Дніпродзержинська, Жовті Води, а також 
Магдалинівського й Верхньодніпровського районів. В цих АТО склалася стала, 
високопрофесійна когорта вчителів-вихователів, які широко впроваджують в 
своїй роботі туристсько-краєзнавчу складову, беруть участь разом зі своїми 
учнями у різноманітних туристичних походах, працюють в напрямі науково-
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пошукової туристсько-краєзнавчої діяльності. Саме представники зазначених 
АТО найчастіше є переможцями різноманітних ТКЗ.  

 

 
Рисунок. Оцінка результативності обласних туристсько-краєзнавчих заходів 

організовуваних ДДЮЦМС в 2008 році 
 
В цілому середню результативність роботи в напрямах ТКЗ показують 

творчі колективи вчителів та їх вихованців з сільських АТО, розташованих 
порівняно неподалік від обласного центру – м. Дніпропетровська. Це 
представники з Магдалинівського, Царичанського, Петриківського, 
Синельниківського, Солонянського, Криничанського, П’ятихатського районів, 
в яких активно розвиваються й впроваджуються окремі ТКЗ.  

Найнижчу активність й результативність в ТКР показують представники з 
міст Першотравенська, Орджонікідзе, Нікополя, районів Васильківського, 
нікопольського, Софіївського, Покровського тощо. Тут навіть взагалі не 
підтримують цілі напрями ТКЗ, що організовуються ДДЮЦМС. Причина тому 
– як нестача фахової туристсько-краєзнавчої освіти, так й відсутність 
зацікавленості в подібній роботі самих педагогічних працівників, невчасність 
надходження до них інформації про ТКЗ від районних управлінь освіти тощо. 

З метою контролю й систематизації ТКР на теренах Дніпропетровщини 
фахівцями ДДЮЦМС із залученням провідних науковців кафедри географії 
Дніпропетровського національного університету ім. О.Гончара проводиться 
велика робота із підготовки навчально-методичних матеріалів для педагогічних 
працівників в галузі, розробляються чіткі критерії й положення до окремих 
ТКЗ, впроваджуються передові педагогічні технології в організації туристсько-
краєзнавчої роботи з учнівською молоддю, проводяться стажування 
педагогічних працівників. 
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Так, колективними зусиллями фахівців розроблені детальні й ґрунтовні 
методичні рекомендації із оформлення конкурсних робіт в номінації «Краща 
розробка навчальної екскурсії», що, як здається, за порівняно невеликий 
проміжок часу дозволить вирішити проблему в регіоні із забезпеченням 
якісними комплексними програмами навчально-тематичних екскурсій 
ріднокраєм, що рекомендовано Міністерством освіти й науки України.  

Регіональним «ноу-хау» в ТКР з учнівською молоддю є запровадження 
унікального, безпрецедентного не лише для Дніпропетровщини, але й в цілому 
для України, заходу, як щорічна дитяча обласна туристична виставка 
«Туристичні перлини Дніпропетровщини». Виставка проводиться з метою 
пропаганди дитячого туризму і краєзнавства та додаткової освіти до 
навчальних програм; глибокого вивчення туристичних ресурсів, об’єктів 
Дніпропетровської області; популяризації туристичних можливостей 
Придніпров’я, його рекреаційних ресурсів; активізації екскурсійної роботи в 
закладах освіти області. Ідеологією виставки є сприяння здійсненню державної 
політики України в галузі туризму та краєзнавства; патріотичному вихованню 
учнівської молоді; поглибленню знань учнів щодо історичного минулого, 
духовних надбань народу, природних багатств України; інформаційному 
обміну серед однолітків, подальшому розвитку культурних зв’язків між 
учнівською молоддю різних районів Придніпров’я. 

Всього на цей час вже проведено дві виставки, ведеться активна 
підготовка до організації третьої. На цій виставці діти-представники з кожної 
АТО області, беручи участь в різноманітних конкурсах, намагаються 
якнайкраще представити туристичні ресурси своєї малої Батьківщини. Загальна 
програма цього заходу складається із конкурсу-презентації туристичних 
об’єктів районів (міст); серії конкурсів та святкових заходів юних туристів-
краєзнавців, а також обов’язково – виставкою-галереєю «Містечко народних 
промислів», де учні демонструють свої навички та вміння виробляти витвори 
народних ремесел. Інноваційним напрямом виставки є конкурс авторських 
віртуальних екскурсійних маршрутів, де учні мають змогу продемонструвати 
вміння працювати із сучасними технологіями в туристсько-екскурсійній справі. 
Відзначимо, що за два роки організації виставки, ми стали свідками 
справжнього відродження як туристично-краєзнавчої діяльності учнів в 
багатьох районах і містах області, так й окремих напрямів роботи учнів. Чого 
варті, наприклад, народні ремесла, якими займаються діти в таких великих 
промислових центрах, як Дніпродзержинськ, Нікополь, Павлоград, 
Дніпропетровськ, де, здавалося б, цей напрям й забутий, й не цікавий для 
молоді. А видається, що навпаки. 

З метою популяризації дитячого туризму, активізації патріотично-
виховної роботи зі школярами необхідно докладати максимум можливого для 
активізації роботи із пропаганди дитячого туризму, краєзнавства та екскурсій, 
приділяти належну увагу організації екскурсійно-туристичних маршрутів з 
історії, географії, геології, культури, архітектури, літератури, екології 
ріднокраю з подальшим використанням їх у навчальному процесі.  
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О. Бергхауер  
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Україна 

 
ПРИКОРДОННЕ РОЗТАШУВАННЯ І ТУРИЗМ. ШОП-ТУРИЗМ НА 

ЗАКАРПАТТІ 
Шоп-туризм як форма туризму, на відміну від деяких уявлень, не є 

характерним лише для Східної Європи. У багатьох країнах з достатньо 
високим життєвим рівнем (наприклад у прикордонній смузі США та Канади) 
цей процес також постерігається вже десятиліттями. На спільному кордоні 
Угорщини та України роками розквітала так звана сіра економіка, тому у 
свідомості людей шоп-туризм ототожнювався із нелегальними видами 
торгівлі. 

На сьогодні на цій стороні кордону відбулися якісні зміни і 
закупівельний туризм набирає легальних форм діяльності. Якісні зміни 
пов’язані з вступом Угорщини до ЄС, введенням візового режиму для 
громадян України, посиленням контролю при перетині східного кордону, 
розвитком угорської економіки та підвищенням заробітної плати на ближче 
до рівня західно-європейських держав. Змінилася ситуація і в Україні. Після 
економічної кризи вже немає проблем з товаропостачанням, динамічно 
розвивається сфера виробництва. 

Перераховані вище явища спричинили те, що на початку XXI століття 
вже громадяни Угорщини здійснюють шоп-туризм на Закарпатті. 

Зміни у режимі перетину угорсько-українського державного кордону. 
Закарпатська область, яка знаходиться в західній частині України, з природно-
географічної точки зору є східним краєм Карпатського басейну, дуже 
різнобарвна територія як у регіональному, так і в соціальному розумінні. 
Область має сприятливе геополітичне розміщення, адже вона межує з чотирма 
країнами (Польща, Словаччина, Угорщина, Румунія). За часів Радянської влади 
дозволялося виїжджати за кордон та приїжджати з-за кордону тільки при дуже 
суворих умовах, з подоланням безлічі бюрократичних перешкод. На спільному 
Угорсько-Радянському відрізку кордону можна було перетинати кордон тільки 
в єдиному пункті переходу (Загонь–Чоп). Після розпаду Радянського Союзу 
ситуація змінилась лише теоретично, адже для значної частини населення 
Україні, яка ввійшла в глибоку економічну кризу, близькість кордону була 
єдиною можливістю для проживання. 

Втрата робочих місць, знецінення заробітної плати та відсутність товарів 
переоцінило близькість кордону. Закарпатці все частіше перетинали кордон з 
метою отримання прибутку, і сіра економіка практично паралізувала 
цивілізований перетин угорсько-українського кордону. Для корегування 
попередньої ситуації було відкрито декілька пунктів перетину кордону 
(Тисабеч–Вилок, Берегшурань–Астей, Барабаш–Косонь, Лоня–Дзвінкове), але 
навіть завдяки цим заходам в ці роки не відбулось покращення даного стану 
(Донка А. – Дюріца Л. 1997). 
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Безпосередньо в роки зміни політичного устрою, завдяки відкриттю 
кордонів прикордонний рух збільшився більш, ніж у п’ять разів (1988/89). В ці 
часи метою виїзду було не тільки відвідування угорських товарних ринків, 
багато громадян України намагались поїхати в Югославію з метою здійснення 
покупок. Піком руху на кордоні був 1995-й рік, який проходив під знаком „Z 
туризму”. При цьому настала можливість безмитного ввозу в Україну легкових 
автомобілів радянського випуску. Протягом цього року громадяни України 
перетинали даний відрізок спільного кордону в 13 разів частіше, ніж громадяни 
Угорщини. З 1996 року зі сторони українських органів були введені нові заходи 
стосовно ввозу товарів, завдяки чому у 1999 році статистичні дані зафіксували 
значний спад у перетинанні державного кордону. (Балчок І.-Данч Л. 2001). 

Внаслідок економічних та політичних змін нелегальні економічні 
процеси, які до того спостерігалися на кордоні, занепали, майже зникли. 
Важливою подією з даної точки зору була інтеграція Угорщини до ЄС. 
Припинився раніше створений спрощений перетин кордону (в даний час він 
запущений заново), а з 1 січня 2006 року для громадян України ввели візовий 
режим, який з 1 січня 2008 року замінила Шенгенська віза. На Угорсько-
Українському відрізку державного кордону (137 км), який є зовнішнім 
кордоном Європейського Союзу, введено жорсткий контроль. Значно змінився 
вигляд пропускних пунктів, сприяючи розгортанню „дійсної” туристичної 
діяльності. Для цього, звичайно, був необхідним економічний розвиток і в 
межах України. Відродження економіки, подолання межі бідності, а також 
досягнення відносно стабільної політичної ситуації створили можливість 
переформування життя місцевих людей та припинення спекулятивної 
діяльності.1 

Внаслідок змін, які відбулися, значно змінився режим перетину кордону, 
вирівнялись кількість та склад в’їжджаючих та виїжджаючих осіб. Аналізуючи 
дані за 2005-й рік, громадяни України перетнули кордон лише на 10 % більше, 
ніж громадяни Угорщини. А на перепускному пункті Барабаш–Косонь та 
Берегшурань–Астей кількість громадян Угорщини складала 60-70 % від 
загальної кількості осіб, що перетнули кордон. Характерним є те, що 90 % осіб, 
як з України, так і з Угорщини, проводять менше 24-х годин на території 
сусідньої держави, а покупки складають найбільшу частину їх видатків. Знаючи 
вищезгадані факти, дивним є те, що наприклад, громадяни України у 2005-му 
році на території Угорщини витратили на покупки 41 %-в своїх витрачених 
коштів, коли у випадку угорських громадян, які приїхали в Україну, цей 
показник складав 75 % (KSH 2005). 

Поняття закупівельного туризму. Поняття туризму на сьогодні має 
досить широке тлумачення. Багато видів діяльності, які раніше не 

                                                 
1 В роки після зміни політичного устрою мешканці Закарпатської області, які проживають вздовж українсько-
угорського кордону розпоряджались дуже обмеженими матеріальними можливостями і доповнювали свої 
сімейні прибутки дрібною спекуляцією та контрабандою. Більшість коштів, отриманих від реалізації 
„продукції” в Угорщині там же йшла на покупку продуктів харчування, товарів широкого вжитку та продукцію, 
яка в Україні вважалась дефіцитною. Отже, більша частина прибутків витрачалась у закладах роздрібної 
торгівлі Угорщини.  (CSITE A. et al. 1995). 



 16

відносилися до туризму, сьогодні визначаються як туризм. Такими є 
наприклад, службовий туризм чи шоп-туризм. Шоп-туризм відноситься до 
специфічної форми виробництва у загальній категорії туризму. 
Узагальнюючи історіографію даного питання, можна визначити головні 
причини поїздок і закупокі: 

− відсутність товару у своїй країні (регіоні), 
− більш якісні, конкурентоспроможні товари, 
− якісні послуги при закупівлі, 
− різниця у цінах. 
Навіть за умови, що покупки є наявними при всіх видах туризму, в 

даних випадках закупівля має першочергове значення. «Туриста, у структурі 
видатків якого сума на покупки дорівнює половині загальних коштів, ним 
витрачених, можна назвати шоп-туристом»(Михалко Г, 2004 а). 

Мета і методи дослідження. Шоп-туризмом як науковим дослідженням 
до тепер ніхто не займався на Закарпатті. Враховуючи цей факт і 
опрацювавши наявну літературу, ми визначили кілька запитань, на які 
необхідно дати відповідь, щоб обгрунтувано твердити появу на Закарпатті 
«дійсного» шоп-туризму. 

Проведене нами дослідження поширювалося лише на громадян 
Угорщини, адже, за нашим досвідом, саме вони є потенційними покупцями 
на Закарпатті. Анкетне опитування відбувалося влітку 2006-2007-го року у 
місті Берегово. Берегово було обране тому, що чисельність його населення та 
прикордонне розташування було найсприятливішим з точки зору нашого 
дослідження2. Методом дослідження ми обрали анкетування, для заповнення 
анкети залучили до роботи спеціалістів. Завдяки їм було заповнено 345 анкет. 

Результати анкетування. Більша частина (72%) туристів, що прибуває 
на Закарпаття, зі статистичної точки зору є екскурсантами, які протягом 24-х 
годин покидають нашу країну. Характерним для показника частоти прибуття є 
те, що шоп-туристи часто повертаються (щотижня, щомісяця). Третя частина 
шоп-туристів, які прибувають у наш край, повертаються щомісяця, а 18% – 
навіть частіше цього. Якщо брати до уваги тільки власні зізнання респондентів, 
то близько 60% опитуваних прибуває в Закарпаття з метою закупки товарів, але 
й частина короткотривалих відвідувань родичів (25%) поєднуються з процесом 
покупок. Середня відстань, з якої прибувають респонденти, дорівнює 90 км. 
Встановлюючи зв’язок між метою та відстанню поїздки напрошується 
висновок, що з метою відпочинку/рекреації прибувають на Закарпаття в 
середньому з відстані 190-200 км, а з метою відвідання родичів – з 130 км. 
Радіус шоп-туризму максимально становить 130 км, але турист з метою закупки 
товарів в середньому долає відстань в 54 км. 

З результатів опитування виявляється, що більшість шоп-туристів (77%), 
які прибувають на Закарпаття з метою закупки товарів, мотивують наші 
сприятливі ціни. З придбаних товарів найбільшу частину складають продукти 
харчування (29% всіх відповідей), одяг (21%), тютюнові (17%) та горілчані 
                                                 
2 Ще можна відзначити два міста за даними характеристиками - це Виноградів і Чоп. 
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вироби (12%). 12,5% респондентів витрачають більше половини своїх коштів 
на придбання пального. Опитувані однозначно задоволені цінами та якістю 
придбаних товарів і гостинністю місцевих жителів. 

Дещо негативний відтінок надає туристичній привабливості Закарпаття 
факт, що більшість респондентів і на даний час вважають, що занадто багато 
часу витрачається на перетин кордону, і, на жаль, почуття безпеки туристів ще 
знаходиться нижче рівня анкетної категорії „добре”. Але, на нашу думку, й ці 
результати можна вважати добрими у порівнянні з попередніми. 

Висновки. За останні два десятиліття вздовж українсько-угорського 
кордону відбулись значні зміни. На основі попередніх досвідів, складний метод 
перетину кордону поступово змінився. Внаслідок різноманітних ознак 
економічного розвитку вже і на Закарпатті можна виявити „класичні” елементи 
шоп-туризму (короткий час перебування, часті повернення, особлива структура 
видатків, тощо), і можна відмітити, що це означає/означало значний прибуток з 
точки зору місцевого населення. 

Важливим моментом шоп-туризму є зміщення слабкого іміджу країни в 
позитивний напрямок. Завдяки шоп-туризму різні засоби мас-медії в Угорщині 
«заговорили» про Закарпаття у позитивному тоні. Отже, появилась можливість 
зробити перші кроки для перегрупування туристів у нашому краї з галузі шоп-
туризму в інші, більш якісні види туризму, як сільський зелений туризм, 
оздоровчий туризм, культурний туризм та ін. 
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С. Білик, В. Козловська 
Екологічний коледж Львівського національного аграрного університету, 

Україна. 
 

ПАМ’ЯТКИ САКРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА РОЗТОЧЧЯ У ПРОГРАМІ 
КРАЄЗНАВЧОЇ ПРАКТИКИ. 

Студенти-туристи Екологічного коледжу Львівського національного 
аграрного університету проходять на 3-ому курсі навчальну практику із 
дисципліни «Краєзнавство». При складанні програми зупинилися на теренах 
Розточчя і Сколівських Бескидів. Зроблено це свідомо із кількох причин.  

По-перше, близька відстань і зручний транспорт. Майже в кожен 
населений пункт можна доїхати маршрутним автобусом чи електропоїздом 
дуже швидко. І коштів багато не треба.  

По-друге, це наша мала Батьківщина – Галичина. Тут жили прадіди з 
найдавніших часів. Тут наше коріння, наша історія. 

По-третє, ці території дуже насичені найцікавішими пам’ятками історії, 
культури природи. 

Безпосередньо на практику відведено 72 години. Її розділено на два 
тижні. Перший тиждень присвячуємо Розточчю, другий тиждень - Сколівським 
Бескидам. Можна і навпаки, залежно від погодних умов. 

Дуже велику увагу під час наших поїздок і походів, поряд із замками, 
фортецями, творіннями природи приділяємо пам’ятникам сакрального 
мистецтва. «Пам’ятки храмової архітектури» несуть у собі закодовану 
інформацію, що знайомить нас не лише з концепціями і технічними, 
художніми, естетичними методами будівництва тієї епохи, коли вони були 
створені, але й з життєвим рівнем народу та його звичаями. Ось чому вони є 
живими свідками епохи, не тільки в архітектурному і художньому планах, але й 
у планах історичному (Міжнародна Пловдівська Хартія). 

Перлиною сакральної архітектури і живопису не тільки Розточчя, але й 
усієї України і навіть Європи, є Жовква. Засновник міста, Станіслав 
Жолкевський, запросив відомого архітектора Павла Щасливого. Крім замку він 
виготовив і модель костелу. Це мала бути перша сакральна споруда Жовкви. 
Однак сталося інакше. Знаменитий архітектор Павло Римлянин запропонував 
свій проект. Він і був втілений у життя впродовж 1606-1618р.р. Так з’явився 
костел Святого Лаврентія. Задум архітектора – родинний мавзолей і пантеон 
слави Жолкевських. У другій половині 17 ст. костел став і місцем поховання 
Якуба Собеського (батька Яна III) та воєводи Станіслава Даниловича. Під час 
огляду костелу звертаємо увагу на надгробні скульптури Станіслава і Яна 
Жолкевських. Скульптор – Войцех Капінос. Обидва Жолкевські, батько та син, 
загинули у бою з турками. Латинський напис «Нехай з наших кісток постане 
месник». Жіночі надгробки дружини Станіслава Регіни Гербурт та дочки Софії 
Данилович.  

У 1692-1693р.р. відомий різьбяр А.Шлютер виконав надгробки Якуба 
Собеського і Станіслава Даниловича. Вони знаходяться у доброму стані. У 
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крипті костелу – саркофаги С.Жолкевського та його родичів. Костел Св. 
Лаврентія – діючий храм римо-католицької громади. Реставраційні роботи 
ведуться впрдовж багатьох років польськими майстрами за кошти сусідньої 
держави. 

Поряд із костелом знаходяться монастир о.о. Василіан і церква 
Пресвятого Христового Серця. Цікаво, що католик Ян Собеський запросив у 
Жовкву монахів – василіан і почав будівництво приміщення монастиря у 
1682році. Із 1783року тут знаходяться мощі Св. Лаврентія, привезені з Австрії. 
Саме вони, за переказами, допомогли здобути перемогу над турками у 1683році 
під Віднем. 

Вражають розписи храму. Їх зробив у 30-их роках Юліан Буцманюк. Із 
1990року, коли будову передали громаді УГКЦ, почалася реставрація. Вдалося 
відновити замальовані «радянськими копами» сцени «Покрова», «Берестейська 
унія». 

Третім об’єктом нашої екскурсії була єврейська синагога. Збудована у 
1692році краківським архітектором Петром Бебером. Він же збудував і міську 
ратушу, зруйновану у 18ст. На жаль, ми можемо побачити тільки фасад 
синагоги. Інтер’єр був повністю знищений під час 2-ої світової війни 
фашистами. Реставрація ведеться дуже повільно впрдовж десятків років. 
Споруда ренесансова. У майбутньому планується створити музей. 

Домініканський костел – найбільша споруда Жовкви, але і найбільш 
запущена. Будували храм у 1653-55р.р. Теофілія Собеська хотіла тут поховати 
свого сина Марка, який загинув ще молодим. У костелі і вона була похована. 
Надгробки сина і матері виконав Андреас Шлютер у 1693році. Вони вимагають 
серйозної реставрації. 

На вулиці Львівській є дерев'яна церква св. Трійці. Збудована у 1720році. 
Унікальність українських дерев’яних церков вирізняє їх серед інших культових 
споруд такого типу. Власне цим будівлям притаманна образність, досконалість 
змісту і форми. Народні майстри своєю фантазією, талантом вдихнули у власні 
творіння незрівнянну красу, духовність і світлість Божого Духа. 

Іконостас церкви - європейський шедевр. Різьбу виконав Ігнатій 
Стобенський. Ікони нижньої частини розписав Василь Петранович. Жовква 
перейняла естафету іконописання від Львова. Творчість львів’ян Федора 
Сеньковича, Севастяна Корунки, Миколи Петрахновича надихала жовківських 
іконописців. Найвидатнішими із них стали Іван Руткович та Іов Кондзелевич. 
Упродовж 80-их років і початку 90-их 17 ст. Руткович намалював ікони у селах 
Воля Деревлянська, Воля Висоцька. Для церкви Різдва Христового у Жовкві він 
виконав увесь іконостас. Зараз цей шедевр знаходиться у Національному музеї 
Львова. Скварявський іконостас і деякі ікони пензля Рутковича – у музеї історії 
релігії. А в самій Жовкві відкрили музей, де можна бачити відреставровані 
ікони майстрів жовківської школи.  

Другим видатним іконописцем був Іов Кондзелевич. Богородчанський 
іконостас, розписи інтер’єрів Вощатинського, Білостоцького, Загорівського 
монастирів - прекрасні твори сакрального живопису стилю бароко. 
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Другий день практики присвячуємо Крехову. Огляд починаємо із 
печерної церкви Йоіла та Сильвестра на скелі «Камінь Тимоша». Потім ідемо 
лісовою стежкою до джерела. А від нього – до монастиря. Ансамбль 
Крехівського монастиря св.Миколая належить до Чину святого Василія 
Великого. Головна споруда-церква Св. Миколая, збудована у 1721-1751р.р. 
Розписи були знищені у 19-20ст. Сучасні зроблені після 1990року. Із 1808року 
у монастирі зберігається чудотворний образ Божої Матері Верхратської. За 
переказами, написав її митрополит Київський Петро Ратенський у 14ст. Перше 
чудо ікони сталося ще в 1688р., коли з очей почали стікати два струмки крові. 
Свідком був єпископ Львівський Йосиф Шумлянський, монахи, жителі 
Верхратів. З того часу зафіксовані сотні чудес. 

Другий чудотворний образ – святого Миколая Мирлікійського. Його 
приніс ще засновник Печерного монастиря Йоіл у кінці 16 століття. 

Із 2001 по 2004рік тривало будівництво церкви Покрови святої 
Богородиці. Це копія стародавнього храму, щоб був тут ще в 17 столітті. 
Майстер М.Гераджук, іконописці І.Косик, Л.Яцків, Я.Бурса, В.Критський. 

У наші дні десятки тисяч прочан приїжджають і приходять у монастир 22 
травня – на свято перенесення мощів святого Миколая. А кожної останньої 
неділі місяця паломники йдуть Хресною дорогою, що обабіч монастиря. Це – 
традиція із 1936 року, започаткована Йосафатом Коциловським. 

Завершуємо нашу екскурсію у селі Крехові. Тут знаходяться дерев’яна 
церква Св. Параскеви із дзвіницею. Збудована у 17столітті за зразком 
Преображенської Крехівського монастиря. У 1724році був зроблений 
капітальний ремонт майстром Іваном Хомюком. Шестиярусний іконостас – 
неоднорідний. Є ікони 16 і 17 століть. Царські врата роботи відомого нам 
Василя Петрановича. Перенесені із Крехівського монастиря у 18 столітті. 

Третій маршрут пролягає у Потелич Жовківського району. Село 
знамените своїми пам’ятками дерев’яної архітектури. Найдавніша споруда – 
церква Зіслання святого Духа. 1502рік. Один з найдавніших дерев’яних храмів 
у всій Україні. Іконостас із 17 століття Розписи стін зроблені у 1620-1640р.р. 
Знамениту ікону «Доісус» намалював Іван Руткович у 1683 році. У 18ст. церкву 
тричі реставрували. На поч. 20 століття гонту поміняли на бляху. У 1970-
1972роках реставрацію провели львівські науковці Б. Кіндзельський та І. 
Могитич. Стінопис теж реставрували. Поряд із храмом – дзвіниця 1502 року. 
Ремонтована у 1736році і реставрована у 1970році. 

Церква Пресвятої Трійці збудована у 1593році. На жаль, була розібрана у 
1937році. А 1936року поруч неї була збудована мурована за проектом 
О.Пежанського. Коло церкви – дзвіниця. Вона із 1593року. Занесена у всі 
реєстри сакральних пам’яток України. 

Церква Різдва пр. Богородиці існувала із початку 17 століття. У 1731році 
частково згоріла. Але була добудована. 1886 року збудували нову споруду. Тут 
були розписи Теофіля Копистинського. У 1991році церква згоріла повністю. 
Ми бачили тільки руїни фундаменту. 
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Із Потелича їдемо у Раву-Руську. Є письмові свідчення, що тут ще у 
1612році була збудована дерев'яна церква. Її вже немає давно. У 1846році 
змурували новий храм – святого Юрія .Різьблений і золочений іконостас. 
Церква почала розписуватися заново у 1926році Юрієм Магалевським. Закінчив 
цю роботу Юліан Буцманюк.  

У місті є два костели із 18 століття: святого Йосипа і святого Михайла. Це 
зразки барокової архітектури Польщі та України того часу. 

До Львова повертаємося через Жовкву. Минулої поїздки ми не встигли 
оглянути церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Вона знаходиться у північному 
передмісті – Винниках. Власне саме звідси і почалася історія Жовкви. Храм 
Різдва Богородиці був завершений у 1705році. Це тридільна, однобанна 
споруда. Іконостас закінчений майже одночасно із церквою. Особливо 
красивою є різьба. Лик Христа дуже нагадує ікону Спаса із Троїцької церкви 
Жовкви. Не дивно, адже церкви майже ровесниці. 

Четвертий день практики проводимо на території заповідника 
«Розточчя». Починаємо екскурсію із Страдецької гори. Церква Божої Матері 
Нерушимої Стіни. Трагічна історія села Стрілиськ (зараз-Страдч), підземні 
ходи, колишні келії, легенди. 

Після огляду печерного храму піднімаємося сходами на гору. Мурована 
церква Успіння Пресвятої Богородиці із 1795року (колись тут була дерев'яна із 
1416р.) Масивна, трохи важкувата, однобанна. Іконостас і розпис стін із 
19століття. Прекрасне враження. Навколо церкви - цвинтар. Найдавніші 
надгробки – із середини 19століття. Увагу привертає поховання о. Миколи 
Конрада. 

Відразу за вхідними воротами скульптура Ісуса Христа. Це початок 
Хресної дороги. За кілька останніх років усі стації дороги отримали прекрасне 
скульптурне оформлення. Папа Римський Пій IX надав страдецькій церкві 
повний відпуск на кожний тиждень. Ми бачили десятки автобусів із прочанами 
з різних куточків області і всієї України. А 28 серпня, у день Успіння 
Богородиці, людей збирається кілька тисяч. 

 Після продовження Хресної дороги йдемо (або їдемо) у Івано-Франкове 
(колишній Янів). Найстарішою сакральною пам’яткою міста є костел від 
1614року. Спочатку це була оборонна споруда. 18століття сталися перебудови. 
Зникли мури, дзвіниця. У костелі похована мати польського короля Станіслава 
Августа (померла 1759року). Костел діючий, належить римо-католицькій 
громаді. 

Ближче до центру знаходиться храм громади УГКЦ. Збудований у першій 
половині 19століття. Архітектура дуже нагадує храм у Страдчі. На жаль, ми так 
і не змогли побачити інтер’єр. 

У самому центрі – сучасний величний храм проваславної громади . Його 
завершили у 2005 році. Дуже світлі розписи, чудовий іконостас, зроблений 
сучасними майстрами Львова, Івано-Франкова.     

Завершили перший тиждень нашої практики поїздкою у Яворів. Огляд 
почали із церкви Різдва Пресвятої Богородиці. Збудована у 1670році. Незначні 
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зміни сталися у 18 столітті. У 1939році архітектор Євген Нагірний зробив 
бокові добудови. Іконостас чотириярусний, різьблений, із 1671року. Але ікони 
повністю перемальовані пізніше. Поруч із церквою знаходиться дерев’яна 
двоярусна дзвіниця. 

У 1670році була збудована і церква Успіння Пресвятої Богородиці. Також 
одноверха, тризрубна. Інтер’єр церкви розписаний був у 19 столітті. Іконостас 
17-18 століть. Понад 100 років парохами були представники сім’ї Загаєвичів. 
На жаль, церква нещодавно згоріла.    

У центрі міста бачили прекрасний собор св. Юрія. Із 1744 року тут була 
дерев'яна церква. Її розібрали 1899року і заклали новий фундамент. 
Будівництво закінчилося у 1902 році. Велична пятикупольна споруда. А поряд 
збереглася дерев’яна дзвіниця ще від часів старої церкви. Вона із 1764 року. 

Із Яворова повертаємося у Прилбичі. Тут народився у 1865році Андрей 
Шептицький. Церква в Прилбичах була збудована у 1741році коштом Атанасія 
Шептицького, єпископа перемиського. У 1989-1990 роках навколо старої 
будівлі зведена нова. Церква належить, як не дивно, православній громаді. 
Дзвіниця із 18століття. 

Греко-католики збудували кілька років тому прекрасний сучасний храм 
Святих Андрея і Климентія Шептицьких. А на виїзді із села є каплиця 
Шептицьких. Тут поховані члени сім’ї митрополита Андрея: дід Петро, батько 
Іван, найстарший брат Стефан, брат Лев із дружиною (розстріляні комуністами 
у 1939 році). 
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ ОХОРОНИ 

ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ТА НАПРЯМИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ. 
Про туризм можна говорити дуже і дуже багато, проте він повинен мати 

під собою міцну опору – туристичні ресурси. Так, як організація не може 
існувати без основних фондів, так і туризм не існуватиме без туристичних 
ресурсів. У ЗУ «Про туризм» прийнятий ВР від 15.09.1995р. № 325\95 
зазначається: «Туристичними ресурсами України є пропоновані, або такі що 
можуть пропонуватися туристичні пропозиції на основі та з використанням 
об’єктів державної, комунальної чи приватної власності. 

Напрями освоєння і розвитку туристичних ресурсів України 
визначаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування 
відповідно до програм розвитку туризму. 

Класифікація та оцінка туристичних ресурсів України, режим їх охорони, 
порядок використання з обліком гранично припустимих навантажень на 
об’єкти культурної спадщини та довкілля, порядок збереження цілісності 
туристичних ресурсів України, заходи для їх відновлення визначаються 
відповідно до базового Закону. Унікальні туристичні ресурси можуть 
знаходитися на особливому режимі охорони, що обмежує доступ до них. 
Обмеження доступу до туристичних ресурсів визначається їх реальною 
пропускною спроможністю, рівнем припустимого антропогенного 
навантаження, сезонними та іншими умовами».  

Сьогодні особливо гостро стоїть питання про використання та 
збереження туристичних ресурсів. Основні засоби, якими і виступають 
туристичні ресурси для туристичної галузі, є необхідним фактором будь-якого 
виробництва, в тому числі виробництва туристичної послуги. Їх стан та 
ефективне використання прямо пропорційно впливає на кінцеві результати 
діяльності. Краще їх використання є одним із головних факторів процесу 
становлення туристичної галузі України, а в цьому випадку можливе 
збільшення обсягу виробництва без додаткових капітальних вкладень. 
Правильне використання основних засобів, в нашому випадку туристичних 
ресурсів,  в значній мірі залежить від інтенсивного та експлуатаційного 
навантаження на них, доцільної експлуатації основних засобів і максимальної 
ефективності нових технологій. Наприклад, у ціну квитка в музей чи парк, 
може бути закладено кошти на збереження самої пам’ятки, будівлі, тобто 
самого туристичного об’єкту, а у випадку коли туристи оглядають історичну 
частину міста, певний пам’ятник чи природний ландшафт, кошти на їх 
збереження не передбачаються у ціні турпакету. Тому виникає серйозна 
проблема збереження таких туристичних ресурсів для України. Цю проблему 
пробують законодавчо вирішити. Вийшла постанова КМУ від 28.10.2004 р. N 
1438 про можливість передачі пам’яток архітектури в концесію на термін від 10 
до 50 років. Концесія забороняє приватизовувати об’єкт  протягом усього часу 
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перебування в концесії, концесіонер зобов’язаний вивести пам’ятку зі стану 
руйнації і має право використовувати її у підприємницькій діяльності.  

Аналіз стану туристичної галузі України засвідчує, що на утримання та 
розвиток даного комплексу держава щорічно витрачає близько 15 млн. грн., з  
них, на фінансову підтримку розвитку туризму аж 13,2 тис. грн. За  
підрахунками, зробленими у 2005 р. В.І.Цибухом: «…кожний турист, який 
відвідує країну, протягом трьох днів витрачає в середньому 520 доларів США. 
Сьогодні до нас приїздять мільйони людей. Лише торік Україну відвідало 12 
мільйонів туристів». 

За даними офіційної статистики туристичні доходи найбільші в США, 
Іспанії, Франції, Італії, Великобританії, Австрії. Пам’ятки історії та культури у 
вищезгаданих країнах узяті під охорону, добре впорядковані і постійно 
реставруються, що дозволяє вміло використовувати їх на ринку туристичних 
послуг. А от у нашій країні відсутні загальні стандарти маркування 
туристичних шляхів. Лише 10% з усіх промаркованих маршрутів є якісними. А 
загалом спеціальними відмітками позначено лише 1% з існуючих туристичних 
шляхів. Історико-культурні об’єкти практично не оцінені як туристичні 
ресурси, більшість визначних пам’яток не включена у туристичні маршрути, 
що приводить до їх використання в обмежених масштабах. Для вирішення 
цього питання бувший президент України Л. Кучма  прийняв указ «Про 
забезпечення підготовки і випуску багатотомного енциклопедичного видання 
«Звід пам’яток історії та культури України»« від 11.12.2000 р. N 1328/2000. В 
указі він доручив КМУ забезпечити підготовку і випуск до 2010 р. 
багатотомного енциклопедичного видання «Звід пам’яток історії та культури 
України». Чинний президент В. Ющенко підписав указ про додаткові заходи з 
підготовки і випуску цього видання. В указі КМУ доручається вжити заходи з 
забезпечення підготовки і випуску до 2018 р. 28-томної енциклопедії «Звід 
пам’яток історії та культури України».  

На Генеральній конференції ООН з питань освіти, науки і культури, яка 
відбулася в Парижі у 1972 р., була прийнята Конвенція про охорону всесвітньої 
культурної і природної спадщини. Статтею 4 Конвенції визначено, що кожна 
держава, яка приєдналася до неї, визнає, що приймає на себе зобов’язання 
забезпечувати виявлення, охорону, збереження, популяризацію й передачу 
майбутнім поколінням культурної і природної спадщини, яка перебуває на її 
території.  Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини 
ратифікована Указом Президії ВР УРСР від 04.10.88р. № 6673-XI та є чинною 
згідно з Постановою ВРУ від 12.09.91р.  № 1545-XII «Про порядок тимчасової 
дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР». Норми цієї 
Конвенції знайшли своє відображення і в статті 54 Конституції України, згідно 
з якою культурна спадщина охороняється законом. Держава забезпечує 
збереження історичних пам’яток та інших об’єктів, що становлять культурну 
цінність. У «Стратегії розвитку туризму та курортів України» прийнятою КМУ 
від 6 .08.2008 р. № 1088-р зазначається, що на  державному  обліку  в Україні 
перебуває  понад  130  тис. пам’яток,  з  них:  57 206 –  пам’ятки  археології (418 
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з яких національного значення), 51 364 – пам’ятки історії (142), 5926 –  
пам’ятки монументального мистецтва (44),  16 293 – пам’ятки архітектури,  
містобудування, садово-паркового мистецтва та ландшафтні (3 541).  
Функціонує 61 історико-культурний заповідник, 13 з яких мають статус 
національних.  До 70 % об’єктів культурної спадщини перебуває в 
незадовільному стані (кожен десятий об’єкт в аварійному) та потребує 
проведення робіт з реставрації або реконструкції,  облаштування  для 
туристичних відвідувань [1] .  

Одним із найважливіших пунктів «Стратегії розвитку туризму та курортів 
України» на нашу думку є  пункт у 5 розділі стратегії, назва якого «Збереження 
ресурсного потенціалу туризму, формування простору високої туристичної 
привабливості з метою забезпечення раціонального та ефективного 
використання туристичних ресурсів». Тут йдеться серед всього іншого про 
впровадження плати за використання туристичних ресурсів через: 

− створення кадастру цінних туристичних територій, впорядкування 
процедур оренди та приватизації об’єктів культурної спадщини, інших об’єктів 
туристичних відвідувань; 

− впровадження механізмів визначення вартості об’єктів культурної 
спадщини, інших об’єктів туристичних відвідувань згідно з законодавчими та  
нормативно-правовими  актами; 

− впровадження обґрунтованих нормативів плати за використання 
туристичних ресурсів, забезпечення стягнення плати та цільового використання 
зібраних коштів на підвищення цінності туристичних ресурсів і розвиток 
відповідних місцевих громад. 

Вирішення цих проблем потребує комплексного підходу, пильної уваги з 
боку усіх органів  влади, а також інших служб, причетних до їх охорони та 
відновлення. 

У цілому ряді законодавчих актів та міжнародних документів туризм, 
природне середовище, пам’ятки архітектури та містобудування, історична 
спадщина розглядаються як цілісний комплекс. Проте, державне управління 
цим комплексом здійснює ціла низька міністерств і відомств і в першу чергу 
такі як: 

− Міністерство культури і туризму України і в його складі Державна 
служба охорони культурної спадщини щодо рухомих пам’яток, які зосереджені 
в музеях, та нерухомих пам’яток археології, історії, монументального 
мистецтва, історико-культурних заповідників та повернення в Україну 
культурних цінностей, а також безпосередньо туристичними та санаторно-
курортними підприємствами. 

− Державний комітет України з будівництва та архітектури щодо 
пам’яток архітектури та містобудування, пов’язаних з ними творів 
монументального, декоративного та образотворчого мистецтва, історико-
архітектурних заповідників, садово-паркового мистецтва, ландшафтів та 
проектно-реставраційних робіт. 
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− Міністерство охорони навколишнього природного середовища 
України і в його складі Державна служба заповідної справи щодо національних 
парків, заповідників, пам’яток природи та інших природничих об’єктів. 

Така розпорошеність управління спостерігається і на місцевому рівні.   
Отже, без кардинальної зміни системи управління, слід чекати 

подальшого погіршення стану збереження пам’яток культурної спадщини та 
довкілля, неможливе суттєве покращення у курортній та туристичній 
діяльності. На нашу думку, необхідно створити єдиний орган виконавчої влади 
з управління історико-культурним, природним середовищем та курортно-
туристичною діяльністю. А частину функцій, покладених сьогодні на розрізнені 
міністерства та відомства, передати до управління місцевим органам влади. Це 
відповідатиме існуючій міжнародній практиці, де у розвинених туристичних 
державах таких як Німеччина, Греція, Великобританія, Канада, ПАР, 
Туреччина та ін., центральні органи виконавчою влади здійснюють тільки 
наглядові та координаційні функції, а все інше вирішується місцевими 
органами виконавчої влади [2].  

Отже, підсумовуючи все вищенаведене, приходимо до досить простого, 
але водночас вирішального висновку. Можна з впевненістю стверджувати, що в 
галузі туризму проблемним сьогодні є неефективне та нераціональне 
використання відповідних ресурсів, сьогоднішній рівень розвитку туристичної 
індустрії не відповідає наявному потенціалу. Для вирішення цих питань 
необхідна розробка стратегії розвитку туристичної індустрії, і зважаючи на 
майбутнє проведення чемпіонату Євро-2012р., варто за акцентувати свою увагу 
на належному відродженню пам’яток архітектури та інших туристичних 
об’єктів, адже футбольні вболівальники, що невдовзі відвідають нашу країну, 
повинні  прилучитися до пізнання наших великих культурних надбань. Варто 
взяти до уваги досвід сусідніх держав, про який уже згадувалося,  передачі 
затратних об`єктів культурно-історичної спадщини у довгострокову оренду-
концесію (до 50 р.) приватним власникам для отримання прибутку від 
туристичного бізнесу. При цьому необхідне чітке обумовлення та дотримання з 
обох сторін чітких правил. 

Ефективне управління на державному рівні та створення в регіонах і в 
Україні в цілому сучасної туристичної індустрії, сприятиме економічному та 
соціальному розвитку багатьох регіонів, в тім числі і депресивних, це дасть 
можливість створення великої кількості нових робочих місць та комплексне 
залучення інвестицій, сприятиме відродженню та збереженню пам’яток 
культурної спадщини, питання збереження якої останнім часом в умовах кризи 
і недофінансування суттєво загострилося.  

 Список використаних джерел: 
1.   http://www.ac-rada.gov.ua; 
2. http://tourlib.net\\ Кифяк В.Ф. м. Чернівці особливості управління 

рекреаційно-туристичною сферою в Україні. 
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РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ: СТАНОВЛЕННЯ І ФУНКЦІОНУВАННЯ 
Відповідно до статті 4 Закону України “Про туризм” серед існуючих 

видів туризму має місце і релігійний, що виділяється залежно від категорій 
осіб, які здійснюють туристичні подорожі (поїздки, відвідування), їх цілей, 
об'єктів, що використовуються або відвідуються, чи інших ознак. 

Релігійний туризм є одним із нових видів рекреаційно-туристської 
діяльності, тому вимагає чіткого окреслення теоретико-методичної і відповідно 
термінологічної бази. Зацікавленість рекреантів сакральними об’єктами у наш 
час має тенденцію до зростання, що є свідченням прагнення духовності та 
утвердження у свідомості людей християнського способу життя. Однак, на 
відміну від паломників, сучасний турист потребує сервісу і при цьому дуже 
важливо знати, яким є інфраструктурне забезпечення території, які існують 
види послуг і що потрібно змінити для їх вдосконалення. Саме тому 
дослідження в галузі релігійного туризму відзначається актуальністю, має 
теоретичне і практичне значення. 

Питання, пов’язані із релігійно-туристичною діяльністю вивчаються 
географами, економістами, теологами і тому джерелами інформації для 
релігійного туризму є релігієзнавство, географія релігій, туризмологія (чи 
туристика), культурологія, картографія, політична географія, країнознавство і 
краєзнавство.  

Власне географія релігій за останні 15 років особливо активно 
розвивається: видано навчальні посібники: “Соціально-економічна географія 
України” ( О.І. Шаблій, 1994), “Сакральна географія” (Л.Т. Шевчук, 1999), 
“Географія релігій” (С.В. Павлов, К.В. Мезенцев, О.О. Любіцева, 1999), 
монографія “Географія релігії в Україні” (А.С. Ковальчук, 2003), активно 
працює в цьому напрямку І.І. Ровенчак. Слід зазначити також, що з кожним 
роком зростає кількість картографічної продукції сакрально-туристичного 
змісту.  

Крім цього, у процесі підготовки студентів спеціальностей “менеджмент 
організацій” та “туризм” за спеціалізацією “менеджмент готельного 
господарства і туризму” на економічних факультетах вищих навчальних 
закладів України викладається навчальна дисципліна «Релігійний туризм».  

Становлення релігійного туризму як наукового напрямку намітилося в 
останнє десятиліття і має тенденцію до зростання.  

На підставі проведеного нами аналізу, визначено подано (Табл. 1) ряд 
чинників, які мають позитивний чи негативний вплив на розвиток релігійного 
туризму.  

Отже, на основі проведеного аналізу літературних джерел із означеної 
тематики, можна визначити релігійний туризм як такий різновид рекреаційно-
туристичної діяльності, для якого є притаманним відвідання сакральних 
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об’єктів із метою пізнання, реалізації духовних потреб людини та гармонійного 
відпочинку (душі і тіла). 

У рамках релігійного туризму науковці виділяють такі різновиди: 
− Релігійний туризм і паломництво (С.В. Дутчак, М.В. Дутчак [2], М.Б. 

Біржаков [1]); 
− Паломництво, екскурсійний туризм релігійної тематики і науковий 

туризм із релігієзнавчими цілями (М.П. Мальська, В.В. Худо, В.І. Цибух [4] та 
М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич [5]); 

− Паломництво і релігійно-екскурсійний туризм (Т.Т. Христов [8], А.В. 
Кузишин [3]); 

− Паломництво, пізнавальні подорожі, наукові поїздки (І.М. Школа, 
Т.М. Ореховська, І.Д. Козьменко, І.Р. Лошенюк, Р.В. Кравчук, [7] та І.М. Мініч 
[6]). 

Таблиця.   
Чинники розвитку релігійного туризму 

Позитивні Негативні 
Демократизація суспільства та свобода 
совісті 

Нерозвиненість туристичної інфраструктури 

Підвищення добробуту населення Недостатня кількість готельних місць і 
невідповідність їх структурі попиту 

Політичні (зняття табу з релігійної 
діяльності) 

Незначна кількість туристичних фірм, що 
займаються розвитком конкретних 
релігійних турів 

Економічні (інвестування у розвиток 
регіонів) 

Відсутність інформаційної бази щодо 
сакральних об’єктів, попиту і пропозицій 

Розвиток туристичної галузі Відсутність системи управління релігійним 
туризмом 

Наявність сакральних ресурсів (історико-
культурних і культових) 

Відсутність комплексної програми розвитку 
релігійного туризму 

Кадрове забезпечення туристичної галузі Відсутність належного громадського порядку 
в місцях здійснення паломництва 

Підвищення рівня релігійної свідомості 
населення 

Минуле панування атеїзму в СРСР, коли 
багато об'єктів закривалися і 
перетворювалися в складські приміщення, 
спортивні зали тощо 

Відновлення сакральних об’єктів 
(повернення релігійним громадам, відбудова, 
реконструкція) 

Нераціональне використання культурно-
історичної та культової спадщини 

Реклама сакрально-туристичних об’єктів Відсутність комплексної рекламно-
інформаційної продукції, пропаганди та 
просування релігійного туризму 

На нашу думку, доцільно розрізняти лише паломництво і релігійний (чи 
сакральний) туризм.  

Релігійний туризм виконує ряд функцій, які носять соціальний, 
гуманітарний чи економічний характер. Серед основних функцій можемо 
виділити такі:  
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− інтеграційна – об’єднання людей за конфесійною приналежністю; 
створення умов для солідарності і згуртованості соціальних груп, підтримка 
рівноваги релігійних суспільних відносин, їх гармонізації; 

− комунікаційна – можливість спілкування людини з одновірцями, з 
Богом; 

− регулятивна – забезпечення поведінки людини за заздалегідь 
визначеною схемою (культові обряди, норми, вимоги тощо); 

− світоглядна – дає змогу уявити собі картину світу, зокрема зрозуміти, 
у чому сенс людського життя, місія людини на Землі; 

− пізнавальна – ознайомлення із архітектурою культових споруд, їх 
історією, самобутністю та умовами існування; пізнавальної мандрівки (до 
культової споруди, монастиря, місця знаходження чудотворних ікон чи образів, 
святих місць, пов’язаних із життям і діяльністю визначних представників 
Церкви) є ознайомлення із історичними та мистецькими характеристиками 
певних сакральних об’єктів, їх релігійною та духовною суттю; 

− рекреаційна або терапевтична – оздоровлення, зцілення (зняття 
виробничої чи невиробничої психофізіологічної втоми, душевних мук), 
відновлення фізичних і духовних сил людини; 

− компенсаційна – як процес зняття життєво важливих суперечностей і 
проблем людського буття; психологічно компенсує обмеженість, безсилля, 
залежність людей від умов існування, наповнює новим змістом сенс їхнього 
життя; 

− соціальна (чи соціокультурна) – умова існування соціуму як складного 
соціального утворення, його морально-етичні та духовні норми, гармонійний 
розвиток особистості; зближення народів; 

− економічна – відтворення робочої сили, формування сфери послуг і 
зв’язків з іншими галузями господарства; розвиток окремих територій і 
розширення зайнятості населення; збільшення грошових надходжень до 
бюджету; 

− естетична – розвиток естетичного і художнього смаку; 
− виховна – протягом мандрівки туристи отримують знання про 

історичну та мистецьку характеристики певних сакральних об’єктів, їх 
релігійну та духовну суть. 

Основними завданнями релігійного туризму, які потребують вирішення у 
найближчому майбутньому, на нашу думку, є такі:  

− формування термінологічної бази (підготовка словників і довідників); 
− розробка теоретико-методичних засад функціонування релігійного 

туризму; 
− оцінка сучасного стану сакрально-туристичних ресурсів та 

ефективності їх використання; 
− розробка методики оцінки сакральних об’єктів; 
− визначення та обґрунтування сакрально-туристичної привабливості 

території; 
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− підготовка сакрально-туристичного районування країни; 
− вивчення внутрішнього і зовнішнього попиту на сакрально-туристичні 

послуги; 
− розробка і реалізація сакрально-туристичного продукту; 
− підготовка фахівців для забезпечення менеджменту сакрально-

туристичної діяльності.  
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ПЕРСПЕКТИВИ ІНВЕСТУВАННЯ СКАНСЕНУ «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ 
ГАЙ» 

Інвестиції – порівняно нове явище в економіці і праві України. В державі 
з командно-адміністративною економікою категорія «інвестиції» не мала місця 
ні в економічній теорії, ні у практиці. В останні роки це поняття почало 
зустрічатися в економічній літературі поряд з величезною зацікавленістю 
Україною іноземними інвесторами.  

Термін «інвестиції» походить від латинського слова «invest» , що означає 
«вкладати». Таким чином, інвестиції – це те, що «відкладають» на завтрашній 
день, щоб мати можливість більше споживати в майбутньому. Для збереження і 
примноження заощаджень потрібно відмовитись від старих засобів 
накопичення та перейти до засобів, притаманних ринковим відносинам, що 
об’єднуються під загальною назвою інвестування. 
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З питань інвестиційної діяльності надруковано низку фундаментальних 
досліджень як українських, так і закордонних вчених. Найпомітнішими серед 
них є праці: Бланка І.А. “Инвестиционный менеджмент”; Вакаріна О.І. 
“Инвестиции в Украине”; Гитмана Л.Д. “Основы инвестирования”; Омельченка 
А.В. “Інвестиційне право”, “Державне управління іноземними інвестиціями в 
Україні”, “Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні”; Пересади 
А.А. “Інвестиційний процес в Україні”, “Основи інвестиційної діяльності”; 
Шарпа У.Ф. “Инвестиции” та інші.  

В цих працях описуються: поняття та класифікація інвестицій; сутність, 
цілі та задачі інвестиційної діяльності; концептуальні основи створення 
сприятливого інвестиційного клімату; суть форми інвестування, розгядаються 
фактори, які впливають на них, заохочувальна політика уряду щодо інвестицій 
та ін. Але, варто відмітити, що частина праць українських вчених втратила 
актуальність в зв’язку зі зміною законодавства про інвестиції та оподаткування. 

В Україні на сьогоднішній день досить багато літератури, яка тією чи 
іншою мірою розкриває проблеми вітчизняних та іноземних інвестицій і їх 
використання в Україні. Це праці Колосова А., Мокія А., Моліної О., 
Бондарчука І., Бутка С., Головатюка В., Лашка О., Романюка С. та ряду інших.   

Україна потенційно може бути однією з провідних країн по залученню 
іноземних інвестицій як прямих так і портфельних. Цьому сприяє її величезний 
внутрішній ринок, порівняно кваліфікована і в одночас дешева робоча сила, 
значний науково-технічний потенціал, великі природні ресурси та наявність 
інфраструктури, хоч і не надто розвиненої.[7.c.140-141] 

В Україні здійснюються перші спроби залучення інвестицій у туристичну 
галузь, сьогодні Львів та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) 
підписали кредитну угоду щодо залучення 38 млн євро на розвиток міста. 
[(http://city.lviv.ua) ] 

Також стартував проект «Створення туристично-інформаційної 
інфраструктури в місті», в рамках якого нещодавно відкрили Туристично-
інформаційний центр. Проект отримав грант Європейського Союзу за 
результатами міжнародного конкурсу на отримання грантів ЄС. Фінансування 
усього проекту  становить  700 тис. євро.[28, c. 33] . 

Компанія Monitor Group (США) проводить дослідження та займається 
розробкою стратегії економічного зростання Львова через побудову успішних 
бізнес-кластерів. Їхні експерти стверджують, що саме туризм має стати 
основним пріоритетом для Львова. Цьому сприятиме і проведення у місті в 
2012 році чемпіонату Європи з футболу "Євро 2012". 

Музей під відкритим небом «Шевченківський гай» у Львові, так званий 
скансен має потужні конкурентні переваги серед об’єктів, що потребують 
інвестиційних вливань, музей має певні фактори для розвитку, вони і є 
рушійною силою у інтеграції його у сферу туристичних послуг. При успішній 
маркетинговій діяльності та при реалізації стратегічних проектів скансен має 
усі можливості стати одним з найприбутковіших комунальних підприємств 
Львівщини. 
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Окрім завдань консервації, збереження та експонування колекцій, такі 
музеї відіграють дедалі важливішу роль у нагромадженні інформації. Тут 
зберігають документацію і надають різноманітні послуги науковим, 
культурологічним та освітнім установам. Музеї-скансени стали «банками 
даних», а матеріали, що у них зберігаються можуть бути використані для 
проведення серйозних досліджень. Тут можна отримати інформацію про 
різноманітні техніки і процеси виробництва, багато з яких уже давно втрачено, 
оскільки про них не існує жодних писемних свідчень. Предмети, зібрані в таких 
музеях, є не лише складовою матеріальної культури народу – вони 
допомагають нації усвідомити свою самобутність. Скансени України 
демонструють народний побут минулого і ставлять на мету сформувати шляхи 
розвитку сучасного села щодо його екології, духовної та матеріальної культури, 
форм господарювання тощо. Тобто музей – це дзеркало, яке одночасно 
відображає минуле і є вікном у майбутнє [28, c. 33] . 

До переваг такого музею можна віднести великий потенціал, щодо 
збільшення атракційності самого музею, покращення сприйняття історії, 
минулого. Форма висвітлення минулого та розміри таких музеїв відкриває 
перед ними великі можливості.  

Але весь потенціал скансенів так і залишається не розгорнутим перед 
споживачем. Для дослідження цього питання, було визначено причину такого 
результату та детальніше розглянуто музей під відкритим небом 
«Шевченківський гай» у Львові.      

Скансен у Львові був відкритий у 1971 році. Ідея створення цього музею 
належить відомому українському вченому Іларіону Свєнціцькому, який ще у 
30-х роках ХХ сторіччя започаткував роботу зі створення музею просто неба. 
Тоді вдалося перевезти до Львова лише один експонат – Миколаївську церкву з 
с. Кривка. У 1966 році за ініціативою працівників Музею етнографії та 
художнього промислу розпочалися конкретні роботи, було створено відділ 
народного будівництва, який у 1971 році й був реорганізований у Музей 
народної архітектури і побуту. 

Із розвитком туристичної індустрії, все більша увага спрямовується на 
атракційності туристичних об’єктів. Туристів приваблює анімована експозиція, 
костюмований екскурсовод, можливість дегустації. Тому, сучасні музеї під 
відкритим небом необхідно терміново «реанімувати». Скансенам потрібно 
пропонувати якісний продукт на ринку послуг внутрішнього та в’їздного  
туризму. Адже туризм сьогодні – це один із  стратегічних напрямків розвитку 
Львова.     

Постановкою проблеми є фокусування частини інвестиційних потоків 
саме у розвиток інфраструктури музею, вирішенню ряду проблем, таких як 
збереження пам`яток, їх охорона, якісне інформаційне забезпечення туристів та 
комунікативну доступність до об'єкту, шляхом встановлення  двомовних 
вказівників і таблиць та знакування туристичних шляхів на території музею.          

Скансени, що впроваджують інновації, зацікавлять туристів. Збільшивши 
потоки туристів у такі музеї, вони автоматично зможуть себе інтегрувати у 
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сферу туристичного обслуговування. А таким чином стати інвестиційно-
привабливими.  

У процесі розвитку свого існування, у Львівському музеї почали 
«вживляти» ремесла у експоновані споруди. Тобто кожен з відвідувачів 
скансену матиме можливість побачити як гончарі виготовляють горщики, як 
розписують писанки, майстерність народних умільців у ткацтві, а також 
спробувати себе у цих ремеслах. У скансенах можна створювати спеціалізовані 
майстерні, використовувати копії старовинних знарядь праці. Схожі заходи 
можна здійснювати у формі краєзнавчої практики для студентів чи школярів. 
Експонати «вийдуть» з експозиції в реальний процес виробництва, тобто 
будуть демонструватися в побуті, а не під склом музейної вітрини. Таке 
нововведення приведе у музей значно більшу кількість зацікавлених, атракція 
буде популяризувати національну культуру та звичаї. Музеї матимуть змогу 
повніше відобразити побут, спосіб життя, культуру українського народу.          

Зумовлене певними чинниками у регіонах сформувались і особливості 
народного одягу. Оскільки у музеях немає мешканців, а лише наглядачі, то 
було б доцільно, якби кожен з них демонстрував народний одяг, точніше 
відмінності національного одягу усіх регіонів України, в залежності, яку садибу 
представляє наглядач. Народний одяг виражає власне специфіку народної 
культури. На формування одягу сприяло кілька факторів – перш за все 
кліматичні умови, історичні особливості, географічне розташування (взаємодія 
прикордонних територій), естетичні смаки людей і т. д. Це звичайно сприяло б 
попиту на українські строї у сьогоденні.  

Музей народної архітектури і побуту у Львові розпочав організувати 
етнографічні ярмарки, пропозиції таких заходів – вироби ручної роботи, що 
вражають майстерністю виконання народних умільців, наприклад: вироби з 
овечої шкіри, розписи на скрині, різьблення по дереву, глиняний посуд, гутне 
шкло, інкрустовані прикраси, кераміка, іконопис, вишивки, ткані речі. 
Поєднувати такі ярмарки можна з певними релігійними святами, де 
пропонується майстер-класи з народного танцю, розпису писанок, 
виготовлення Різдвяної зірки чи приготування пампушків. Туристи матимуть 
змогу насолодитись всією гамою традицій, обрядів та звичаїв українського 
народу. Власне, завдяки емоційному сприйняттю анімованої експозиції та у 
відображенні народної культури і побуту у просторі, можна досягти головного 
ефекту – пропагувати унікальну та самобутню культуру українського народу.  

Надзвичайно важливе відтворення природних ландшафтів, насадження 
рослин характерних до того чи іншого регіону, звідки перевезена споруда, 
догляд за рослинами і т. п. Тобто споруда повинна розташовуватись у певному 
ландшафтному оточенні. Насадження відрізнялись за природними 
особливостями (наприклад Карпати та Пд. України). 

Саме тому в музеях просто неба важливо за можливості "створювати" 
типові історичні ландшафтні куточки (маємо на увазі окремі елементи 
ландшафту та лісонасадження, частково рельєф) і вже в них експонувати 
пам'ятки народної архітектури. Така реконструкція зі створення наближених до 
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природних ландшафтів етнографічних підрозділів ведеться в Музеї народної 
архітектури і побуту у Львові. Природно сприймаються в ньому бойківські 
садиби, в яких бачимо ясени, липи, багато дичок, а біля вікон — любисток. 
Тільки біля потічка в оточенні верб, вільх, горобини, калини, малини, бузини 
розташовувалися водяні млини в Карпатах. Саме серед таких насаджень 
знаходиться водяний млин у львівському скансені.[1, c. 33] . 

Враховуючи специфіку діяльності музеїв та беручи до уваги нові умови 
економічного розвитку в Україні, варто підкреслити необхідність активізації 
діяльності скансену в інформуванні про себе, рекламуванні своїх можливостей, 
створенні унікальних композицій, ця робота повинна проводитися не 
одноразово, а постійно.  
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МОТИВАЦІЯ ТУРИСТІВ ДО ЗДІЙСНЕННЯ ПОДОРОЖЕЙ В 

ЧОРНОБИЛЬСЬКУ ЗОНУ 
Серед останніх тенденцій на світовому туристичному ринку є поява 

нових, т.зв. «нетрадиційних» видів туризму, одним з яких можна вважати 
туризм місцями техногенних чи природних катастроф. Серед досліджень 
українських вчених-туризмознавців цей вид туризму залишається «білою 
плямою», практично недослідженою областю, що не можна вважати 
адекватним вимогам туристичного ринку, адже в Україні, на жаль, існує 
потужний ресурсний потенціал для розвитку цього виду туризму. Йдеться, 
перш за все, про Чорнобильську зону відчуження. Чорнобиль сьогодні посідає 
перші місця в міжнародних рейтингах найбільш цікавих місць, пов’язаних зі 
смертю та катастрофами. Для іноземних науковців царина туризму місцями 
різних катастроф давно є однією із найбільш цікавих і досліджуваних тем. Так, 
за кордоном часто проводяться наукові конференції, присвячені не просто 
певним загально-теоретичним засадам дослідження даного виду туризму, але й 
конкретним аспектам організації турів та екскурсій в місця, пов’язані з різного 
роду катастрофами та горем.  

 Туризм місцями техногенних катастроф дуже часто класифікують як 
один з видів так званого “похмурого” чи “темного” туризму. Надалі 
вважатимемо ці два терміни синонімічними. “Похмурий” туризм – це нова 
модна хвиля. Цей термін вперше появився в англомовних наукових виданнях 
наприкінці XX ст. (англійською мовою “dark tourism” або “grief tourism”),  хоча 
сам феномен «темного» туризму відомий людству уже дуже давно. Вперше 
термін «темний туризм» був використаний Малколмом Фолі та Джоном 
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Леноном у 1996 р., їм належить авторство книги, яка до сих пір залишається 
одним з найбільш авторитетних і глибоких досліджень цього феномену. [4] 

Похмурий туризм – це відвідання місць, пов’язаних з трагедіями або 
місцями масової загибелі людей. У людей здавна була мотивація до відвідання 
місць, місцевостей чи подій, пов’язаних зі смертю, стражданнями, 
руйнуваннями чи катастрофами. Так, гладіаторські бої у Древньому Римі, 
відвідання середньовічних публічних покарань (спалення на вогнищі, 
повішання, колесування), візити в морги, які були популярними в Парижі в 
ХІХ ст. тощо, можуть слугувати прикладами ранніх форм «похмурого» 
туризму. Сьогодні найбільш атрактивними місцями розвитку досліджуваного 
виду туризму виступають: Помпеї і Геркаланум в Італії (міста, які були 
«заживо» поховані під лавою внаслідок виверження вулкану Везувій у 79 р. до 
н.е.), Хіросіма та Нагасакі в Японії (міста, на які в часи другої світової війни 
була скинена ядерна бомба), меморіал на місці всесвітнього торгового центру в 
Нью-Йорку (терористична атака 9 вересня 2001 р.), Чорнобильська зона (вибух 
на Чорнобильській атомній електростанції 26 квітня 1986 р.), численні 
концентраційні табори часів другої світової війни (Аушвіц-Біркенау в Польщі, 
Терезін в Чеській Республіці), місця загибелі та поховання відомих людей 
(принцеса Діана, Дж. Кеннеді) та ін. Прикладом розвитку «похмурого» 
туризму є також відвідання затопленого лайнера «Титанік», інтерес до якого 
виник у суспільстві після виходу на екрани однойменного фільму. Туристи 
можуть придбати тур на дно океану біля берегів Ньюфаундленда, де 
знаходиться «Титанік» з 1912 року. Першими туристами були двоє 
американців та двоє німців, яких за допомогою двох міні-субмарин 
транспортували до затопленого корабля; туристи під час 2,5-годинного туру 
мали можливість оглянути палубу, каюти, капітанську каюту тощо і таким 
чином відчути атмосферу останніх хвилин корабля та долю його пасажирів. [1, 
c.33] Експерти-туризмознавці відзначають, що головна проблема, яка виникла 
з приходом даного напрямку туризму, – це питання етики та моралі, оскільки 
має місце конфлікт між комерційним зацікавленням організаторів туризму та 
інтересами і пам’яттю постраждалих внаслідок цих подій. 

Важливою проблемою, яка постає при розгляді та аналізі «темного» 
туризму є питання мотивації туристів до здійснення такого роду подорожей, 
адже традиційно вважається, що туризм – це вид рекреації, діяльність, 
спрямована на відновлення духовного та фізичного здоров’я людини, 
релаксацію, переживання позитивних емоцій тощо. Очевидно, що поняття 
«темного» туризму чи туризму місцями техногенних катастроф, як його 
підвиду, мало вписуються в це визначення. То що ж слугує тим фактором, який 
штовхає туристів до здійснення подорожей у місця, пов’язані зі стражданням, 
слізьми та деструкцією?  

Мотивація – це внутрішній стимул до здійснення певних дій, до певної 
поведінки. Ключем до розуміння мотивації туристів є розгляд туру з точки 
зору задоволення певних потреб. Так, люди подорожують, щоб розслабитись, 
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розважитись, ознайомитись з іншою культурою, підвищити свій освітній та 
культурний рівень.  

Однією із центральних теорій людської мотивації є теорія потреб 
Абрагама Маслоу, яка була вдало адаптована і до вивчення мотивації туристів. 
Маслоу запропонував наступну ієрархію потреб: 

1. фізіологічні потреби – голод, спрага, відпочинок; 
2. потреби в безпеці;  
3. соціальні потреби - причетність та любов; 
4. почуття власної гідності, повага; 
5. самореалізація, самоствердження.    
Теорія А.Маслоу передбачає, що задоволення потреб, які знаходяться на 

нижчих рівнях ієрархії є більш пріоритетним у порівнянні з потребами вищого 
рівня ієрархії. Найважливішими в ієрархії потреб А.Маслоу є фізіологічні 
потреби, чотири інші групи – потреби психологічні та соціологічні. До ієрархії 
потреб Маслоу варто було б додати також інтелектуальні потреби: отримання 
нових знань, естетичні потреби (насолода від прекрасного), які залежно від 
прихованих у них мотивів можна вписати в одну з груп потреб.  

Ще однією теорією, що пояснює мотивацію туристів до здійснення 
подорожей є теорія спонукальних-притягуючих факторів (англ. - push and pull 
factors theory). Спонукальні та притягуючі фактори відіграють важливу роль у 
процесі вирішення індивідуумами дилеми про те, куди та коли поїхати. 
Спонукальні фактори – це внутрішні стимули, які мотивують людей 
подорожувати. Соціально-психологічні мотиви (отримання нових знань, 
статусу тощо), втеча від рутинного середовища, релаксація, встановлення 
нових контактів з людьми, переживання емоцій  – це приклади спонукальних 
факторів.  

На відміну від них, притягуючі фактори відносяться швидше до 
атрактивності та специфічних властивостей певних туристичних місцевостей, 
які оцінюють потенційні туристи при прийнятті рішень про майбутню 
подорож. До прикладу, певні особливості морських курортів, такі, як теплий 
клімат, атмосфера спокою, дружелюбність місцевих жителів, якість пляжів, 
води та повітря – важливі притягуючі фактори цих курортів. 

В Україні, як було зазначено, знаходиться один із найцікавіших і 
найзагадковіших об’єктів для розвитку туризму місцями техногенних 
катастроф – Чорнобильська зона. Ядерна катастрофа, яка сталася 26 квітня 
1986 року, коли під час випробувань на Чорнобильській АЕС через вибух 
розплавилося ядро реактора, принесла в сто разів більше радіації, ніж атомні 
бомби, скинуті на Хіросіму та Нагасакі. На сьогоднішній день кількість людей, 
що постраждали від радіації в цьому районі становить 5,5 мільйонів. 
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Таблиця   
Потреби за теорією А.Маслоу та мотивація туристів 

Потреби Мотив Мотивація туристів 
Фізіологічні Відпочинок Втеча 
  Розслаблення, релаксація 
  Духовний та фізичний відпочинок від 

напруження тощо 
Безпека Безпечність Покращення здоров’я 
  Рекреація 
Соціальні 
потреби, 
причетність 

Любов Зустріч зі сім’єю 

  Міжособистісні стосунки 
  Етнічне походження 
  Сентиментальний туризм 
  Встановлення соціальних контактів 
Повага Досягнення Переконання у власних досягненнях 
 Статус Демонстрація власної важливості для 

інших 
  Престиж 
  Соціальне визнання 
  Професійне зростання/бізнес 
  Розвиток, самовдосконалення 
  Статус та престиж 
Самоствердження, 
самореалізація 

Отримання нових 
знань 

Дослідження і оцінка самого себе 

  Задоволення внутрішніх бажань 
  Культурне збагачення 
  Освіта 
  Пристрасть до подорожей  
  Зацікавлення в інших країнах 
 Естетичні мотиви:  

насолода від краси 
Споглядання красивих пейзажів 

  Насолода від спілкування з природою та 
навколишнім середовищем 

 Сьогодні потрапити до 30-кілометрової зони відчуження, самої ЧАЕС чи 
Прип’яті зовсім нескладно. Туристичні фірми доволі швидко опанували цей 
небезпечний, але перспективний напрямок. Коштує такий туризм недорого – 
зазвичай ціна туру від $70 до $350 (залежно від кількості туристів в групі) з 
кожного учасника. Щоправда, фірми є не надто самостійними у виборі 
маршрутів. Чорнобильські туристичні стежки, пропоновані різними 
туристичними операторами, практично не різняться. Усю свою діяльність 
організатори турів погоджують з Чорнобильінтерінформом (структура 
Міністерства надзвичайних ситуацій). МНС користується виключним правом 
провідника у зону. Традиційна програма туру в Чорнобильську зону включає 
прогулянки по місту-привиду Прип’яті, відвідини стоянки тисяч заражених 
вантажних машин, вертольотів, бронетранспортерів, що брали участь в 
ліквідації наслідків аварії, огляд покинутих житлових будівель, шкіл, готелів, 
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дитячих садів і навіть зустріч із жителями зони відчуження (людьми, які 
відмовились покидати свої домівки після аварії і досі проживають на зараженій 
радіацією території). 

При аналізі внутрішніх мотивів потенційних туристів до здійснення 
подорожей у місця, пов’язані з техногенними катастрофами, такими, як 
наприклад, Чорнобильська трагедія в Україні, беручи до уваги проаналізовані 
нами теорії людської мотивації, можна зробити певні висновки. Основними 
факторами, які мотивують туристів до здійснення поїздок в Чорнобильську 
зону є потреби, які вписуються у три верхні щаблі ієрархії потреб А. Маслоу - 
соціальні потреби - причетність та любов; почуття власної гідності, повага; 
самореалізація, самоствердження. Цими спонукальними мотивами виступають: 
цікавість, емоційний зв’язок з місцем і подією, отримання нових знань, 
інтелектуальне збагачення, отримання певного статусу тощо.      

Одним із спонукальних факторів, що змушує людей відвідувати 
Чорнобильську зону, незважаючи на небезпеку для здоров’я такого роду 
подорожей, є цікавість (пошук нових відчуттів, бажання дослідити невідомі 
місця). Зважаючи на це, туризм місцями техногенних катастроф можна 
віднести до дослідницького туризму, який є новою прибутковою сферою 
туристичної діяльності, що побудована на психологічному інтересі людини до 
всього невідомого – космосу, глибоководних морів та океанів, Антарктиди, 
певних аномальних явищ та місць тощо. Хоча подібний “відпочинок” 
пов’язаний з певною небезпекою, він може перерости в один з 
найрозвинутіших напрямів міжнародного туризму, незважаючи на всі 
складнощі з його організацією.  

Ще один спонукальний фактор – це емоційний зв’язок з місцем – так, 
наприклад, серед бажаючих відвідати Чорнобильську зону є багато людей, які 
колись там проживали і були виселені (тільки із самого міста Прип’яті, міста-
супутника ЧАЕС, було виселено 47.500 жителів) і мають великі сентименти до 
місць, де вони колись проживали (в Інтернеті можна знайти чимало 
фотографій туристів, які побували через 15-20 років у покинутих 
помешканнях, дитсадках і школах, де вони навчались тощо). Загалом туристів, 
основним спонукальним мотивом для яких є емоційний зв’язок з 
Чорнобильською зоною, можна поділити на 2 категорії: особи, минуле яких 
безпосередньо пов’язане з відвідуваним об’єктом – Чорнобильською зоною (до 
цієї категорії відносимо також туристів, минуле рідних і близьких яких 
пов’язане з трагедією – родичі ліквідаторів аварії, які безпосередньо 
постраждали при виконанні своїх обов’язків чи постраждали внаслідок аварії, 
люди, які колись проживали, наприклад, в місті Прип’яті і були звідти 
примусово виселені та ін.) До другої категорії відносимо туристів, які не мають 
безпосереднього стосунку до трагедії, але які, незважаючи на це, відчувають 
потребу в переживанні емоцій, викликаних аварією – найчастіше, це просто 
свідомі громадяни України або ж свідомі жителі планети Земля, які 
усвідомлюють усю безглуздість аварії та відповідальність перед нащадками 
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Наступним спонукальним фактором до здійснення поїздок в зону є 
інтелектуальне збагачення, отримання нових знань про саму трагедію, її 
наслідки для навколишнього середовища і майбутніх поколінь. Таких туристів 
можемо віднести до групи т.зв. інтелектуальних туристів. І знову ж таки, 
можемо здійснити поділ цієї категорії відвідувачів на дві групи: інтелектуальні 
туристи-професіонали (екологи, радіологи, історики, соціологи, психологи та 
ін.) та інтелектуальні туристи-аматори, вивчення різних аспектів життя в Зоні 
не пов’язане з професійною діяльністю таких людей, а слугує, швидше, 
джерелом нових знань про навколишній світ, саму трагедію тощо.        

Цікавим для розуміння мотивації туристів до здійснення подорожей у 
місця техногенних чи природних катастроф є розгляд т.зв. ефекту Веблена, 
суть якого зводиться до наступного: попит на деякі товари і послуги 
зумовлений статусом, які вони можуть принести потенційному споживачу, 
хоча більшість туристів не надто комфортно буде визнавати, що головний 
мотив їхньої подорожі – це можливість вразити друзів [3, c.9].  Можливість 
сказати друзям і знайомим: «Я побував в Чорнобилі» - приклад прояву цього 
ефекту. Він стосується не лише попиту на тури, пов’язані з місцями 
техногенних катастроф, але й загалом може бути використаний для пояснення і 
вивчення попиту на, наприклад, круїзи та готелі класу «люкс» тощо. Ефект 
Веблена у стосунку до подорожей в Чорнобильську зону можна легко 
прослідкувати, проаналізувавши хоча б численні форуми в Інтернеті, де є 
доволі багато повідомлень від підлітків, які прагнуть потрапити в зону для, як 
неважко здогадатись з їхніх висловлювань, самоствердження у власних очах та 
очах друзів (потрапити ж в зону можна лише після досягнення повноліття).     
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ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ЗАКАРПАТТЯ  

В РУСЛІ ПІДГОТОВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ  ЄВРО - 2012 
Розширення меж ЄС аж до західних кордонів України, зокрема, 

Закарпаття, зростання в його сторону туристичного потоку ще раз доводить про 
перспективність саме тут розвивати туристичну галузь. Територіальне 
поєднання природних та історико – культурних рекреаційних ресурсів краю 
дозволяє в перспективі сформувати унікальну туристично – рекреаційну 
систему з високорозвинутою інфраструктурою, рекреаційно – оздоровчими та 
туристичними комплексами загальноєвропейського значення. Стимулом 
удосконалення цього процесу - Євро – 2012, адже, Закарпаття стане 
своєрідними воротами на шляху західних вболівальників на футбольні матчі.  
Отже, питання залучення інвестицій у туристичну галузь Закарпаття, 
Карпатського регіону загалом є актуальним і вимагає нагального вирішення. 
Виходячи з вище наведеного розуміємо, що предметом дослідження – процес 
вивчення туристичної інвестиційної привабливості регіону і розробка нових 
інвестиційних проектів. 

Тематика залучення інвестицій  у туристичну сферу є досить новою, що 
пояснюється незначною кількістю розробок, присвячених стану, проблемам і 
перспективам інвестування туризму. Питаннями вивчення туристичних 
можливостей Карпатського регіону активно займаються такі науковці як 
В.І.Гетьман, В.І. Мацола, Ю.В. Зінько, Н.Ф. Габчак. Ці автори як правило 
висвітлюють питання класифікації та характеристики рекреаційно- 
туристичних ресурсів України та її адміністративно - територіальних областей 
[2].  Важливими джерелами інформації з питань інвестиційної політики у сфері 
європейської інтеграції та розвитку транскордонного співробітництва є низка 
програм міжнародного рівня. Головне управління з питань європейської 
інтеграції, зовнішньоекономічних зв’язків та туризму облдержадміністрації 
продовжує  роботу по впровадженню в Україні   Нового Інструменту Сусідства 
в рамках програм «Україна – Польща - Білорусь»; «Україна – Словаччина - 
Угорщина» та «Україна - Румунія». 

Інвестування є ключовою опорою на якій будується фундамент ринкової 
економіки, адже, інвестиції, зокрема іноземні, є надважливими для розвитку 
економічного потенціалу нашого краю. 

Закон України «Про інвестиційну діяльність» прописує, що інвестиції – 
це сукупність усіх видів майнових та інтелектуальних цінностей, що 
вкладаються в об’єкти  підприємницької діяльності, в результаті якої 
створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. До названих 
цінностей можуть належати: 

1) кошти, цільові банківські вклади, паї, акції та інші цінні папери; 
2) рухоме та нерухоме майно; 
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3) сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших знань, 
оформлених у вигляді технологічної документації, навичок, виробничого 
досвіду, необхідних для організації того чи іншого виду виробництва, але 
не запатентованих («ноу-хау»); 
4) права користування землею, водою, ресурсами, будинками, 
спорудами, а також інші цінності [4]. 
Важливу роль у сучасних умовах України, Закарпаття відіграють іноземні 

інвестиції. В Законі визначено, що іноземні інвестиції - цінності, які 
вкладаються іноземними інвесторами в об’єкти інвестиційної діяльності  
відповідно до законодавства України з метою отримання  прибутку. Залучення 
якомога більше іноземних інвестицій забезпечує інтереси досягнення 
встановлених цілей економічного розвитку Закарпаття і є суттю його 
регіональної політики  [3]. 

Інвестиційні пріоритети в галузі туризму визначають здатність 
підприємств забезпечити високу і швидку рентабельність інвестицій. З цієї 
точки зору  Закарпаття, де зосереджений значний рекреаційний потенціал, 
сприятливі природно - кліматичні умови, є дуже перспективним. До того ж 
світова практика свідчить, що саме ця галузь є однією з найбільш ефективних 
для інвестування. 

Відомо два шляхи розвитку туристичної індустрії – за «принципом 
равлика» та за «принципом вибуху». На жаль для досліджуваної території на 
даний момент  реальним є перший, який передбачає здійснення локальних 
проектів, як правило незначних по об’єму і довготривалих в часі [6]. 

Важливим завданням у інвестуванні туристичної сфери Закарпаття є 
визначення ролі органів місцевого самоврядування. Вони повинні забезпечити 
наступне: 

1) налагодження конструктивного діалогу з потенційними пошукачами 
інвестицій; 
2) створення бази даних про інвестиційні проекти області; 
3) використання та застосування ділових підходів у роботі з інвесторами 
тощо.  
Вивчення інвестиційної привабливості Закарпаття показало, що тут 

зосереджено 5,2% об’ємного і 5,1% вартісного потенціалу природно-
рекреаційних ресурсів України [5]. Безперечно, що для залучення інвестицій від 
іноземних власників капіталу необхідно запропонувати їм вигідні інвестиційні 
проекти із гарантованими доходами, адже при прийнятті рішення щодо 
інвестування інвестор враховує наступні моменти: 

1) розміщення об’єкта інвестування поблизу основних ринків; 
2) доступність ресурсів та робочої сили; 
3) стан інфраструктури; 
4) екологічний стан території; 
5) розташування ринків збуту, наявність дешевої робочої сили тощо. 
На вкладення інвестицій у туризм  за останні п’ять років позитивно 

впливає сприятливий інвестиційний клімат, передбачений Законом України 
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«Про спеціальний режим інвестиційної діяльності на території Закарпатської 
області». У краї реалізовується 11 інвестиційних проектів на  загальну суму 
11,97 млн. доларів вартістю не менше 250 млн. доларів кожен. Окремі з них 
реалізуються за участю іноземного капіталу, зокрема: реконструкція санаторію 
– профілакторію «Колос» (Ужгородський район), реконструкція і модернізація 
санаторію - профілакторію  «Солені млаки» (Мукачівський район), будівництво 
комплексу котеджів у с. В. Лази (Ужгородський район), проект по 
реконструкції готельного комплексу «Зірка»  (м. Мукачево) та інші. 

Закарпаття – «західні ворота України», тому важливою передумовою 
розвитку туризму і рекреації у прикордонних районах є розбудова, 
удосконалення та побудова нових прикордонних переходів. На сьогоднішній 
день тут нараховується  15 фактично діючих пунктів пропуску, а також 1 
непрацюючий та 6 перспективних. Наприклад, ведуться роботи щодо 
реконструкції та відкриття переходів: «Лужанка - Берегшурань», в стадії 
реконструкції перехід «Ужгород (Україна) – Вишнє німецьке (Словаччина)» та 
«Лубня (Україна – Волосате (Польща)». 

Значні перспективи розвитку туристичної інфраструктури краю 
визначаються проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату світу  Євро 
– 2012 року з футболу. Відповідно органами місцевої влади розроблено 
«Закарпатську регіональну програму підготовки та проведення в Україні Євро - 
2012», яка включає три основні складові: 

1) розвиток матеріально - технічної бази  та інфраструктури; 
2) рекламно – інформаційна діяльність; 
3) підготовка, перепідготовка і підвищення кваліфікації кадрів для всіх 
видів діяльності в туристичній індустрії. 
В 11 адміністративно – територіальних одиницях Закарпаття ( із 13-ти) 

будуть проведені наступні кроки щодо покращення матеріальної бази та 
інфраструктури краю.  Так, в Берегівському районі передбачається будівництво 
готельних комплексів у м. Берегово, с. Астей, с. Мужієво, а також 
реконструкція бази відпочинку ВАТ «Берточ» в с. Квасово. У 
Виноградівському районі на відрізку 420 км  - ремонт автодороги Мукачево – 
Рахів – Івано – Франківськ.  Впорядкування автодороги  Київ – Чоп – 
Будапешт, реалізація концепції розвитку туристично – спортивних комплексів 
«Плай» та «Великий Верх». Міжгірщина взяла зобов’язання щодо будівництва 
мотелю та сучасного кемпінгу по відрізку траси Долина – Хуст. У 
Свалявському районі розпочато будівництво 3-5 зіркового готельно – 
оздоровчого комплексу в с. Голубине. В інших районах Закарпаття 
актуальними є: будівництво автостоянок, станцій техобслуговування, кемпінгів, 
реконструкція колійного господарства та тунелів на ділянці залізничної дороги 
Чоп – Львів.  Також важливою є реконструкція аеропорту в м. Ужгород та 
будівництво нового в м. Мукачево. Заплановано провести реконструкцію 
діючих пунктів переходу через українсько – угорський кордон: Лужанка – 
Берегшурань, Вілок – Тісобечь, Чоп – Загонь, а також будівництво нового 
пункту переходу Дийда – Берегдароц; через українсько – словацький кордон: 
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Ужгород – Вишньєнемецьке, Малий Березний – Убля та розпочати будівництво 
нового – Соломоново – Чієрна над Тисою. Відповідно до даних програм  
здійсниться реконструкція та ремонт історико – архітектурних об’єктів (замків, 
церков тощо).  Підлягає відновленню середній замок «Паланок» та створення в 
його межах готельно-ресторанного комплексу VIP класу. 

У напрямку розвитку рекреаційних територій  розроблено науково 
обґрунтовані концепції територій – «Синевирське озеро» та «Боржавські 
полонини» Міжгірського району, «Синяк» Мукачівського району, «Близниця - 
Кваси» Рахівського району. Крім того, у стадії розроблення знаходяться 
проекти – «Полонина Руна» (Перечинський район)  та «Вишка - Красія» 
(Великоберезнянський район). 

Протягом 2008 року багаторазово розглядались питання щодо доцільності 
присвоєння окремим територіям статусу природно-заповідних територій, з 
метою використання їх у рекреаційних цілях. 

Важливим моментом в розвитку туристичної індустрії краю відіграє 
реклама, яка повинна на крок опереджати економічні діяння і створити 
Закарпаттю позитивний імідж в уявленні майбутніх європейських футбольних 
фанів. Основними завданнями в даному напрямі рекламно – інформаційної 
діяльності  краю є: розміщення вказівників на автомобільних шляхах 
українською та англійською мовами; виготовлення та встановлення на 
основних магістралях області карт-схем із зазначенням основних туристично - 
рекреаційних об’єктів та придорожніх рекламно – інформаційних щитів; 
розробка нових туристичних маршрутів; випуск путівників, карт на англійській, 
німецькій, угорській та словацькій мовах; монтаж сучасних великих 
телеекранів в обласному центрі, місцях масового відпочинку туристів тощо [1]. 

Отже,  є очевидним, що за останні п’ять років відбулись позитивні зміни 
в інвестиційному кліматі Закарпаття, чимало іноземних партнерів-інвесторів 
приймає безпосередню участь у підготовці туристично - рекреаційної 
інфраструктури до Євро – 2012. Додатними показниками характеризується 
діяльність у сфері європейської інтеграції та розвитку транскордонного 
співробітництва. Врегулювання українського законодавства у сфері 
економічної діяльності дозволить потенційним інвесторам  розвивати тут свій 
бізнес, приймати більше позитивних рішень. 
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ В НОВИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Одним з провідних напрямів економічного і соціального розвитку країни 

є туризм, який посідає вагоме  місце в світовій економіці. Міжнародний досвід 
свідчить, що необхідною передумовою активного та успішного просування цієї 
галузі на ринок є сучасна туристична інфраструктура. Україна має всі 
об’єктивні передумови, щоб стати однією з розвинених туристичних держав 
світу. Туризм здатний подолати розбіжності в розвитку окремих регіонів 
країни. Однією з перешкод для розвитку туризму в Україні є стан готельного 
господарства, що не відповідає сучасним світовим стандартам. 

Незважаючи на те, що сфера послуг набуває все більшого розмаху, 
розвиток і функціонування готельного господарства ускладнюється низкою 
проблем. Однією з причин є відсутність надійної та достовірної інформації про 
стан ринку готельних послуг та відсутність належного сервісу. Наслідком цього 
є використання готелів не за призначенням, зниження конкуренції на ринку 
готельних послуг, що погіршує стан готельного господарства та уповільнює 
вихід України на світовий туристичний ринок. 

В умовах становлення ринкової економіки подальший розвиток 
готельного господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності 
готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристичному ринках. В 
сучасних умовах значної нерівномірності регіонального розвитку України 
необхідно особливу увагу приділяти розробці регіональних стратегій розвитку 
готельного господарства, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності 
й економічної ефективності регіональних готельних комплексів. 

Соціально-економічним та організаційно-правовим проблемам ринкової 
економіки в сфері готельного господарства і туризму присвячені роботи 
українських і закордонних вчених В.І. Азара, С.І. Байлика, Р.А. Браймера, Дж. 
Боуена, Н.І., Кабушкіна, Г.А. Карпової, В.А. Квартальнова, Ф. Котлера, Г.А. 
Папіряна, Дж. Уокера, В.К. Федорченка та інших.  Зокрема, в праці С.І.Байлика 
висвітлено сучасні теоретико-методологічні засади вивчення вітчизняного 
готельного господарства в економічному та геопросторовому аспекті, 
проаналізовано типологію готелів за рівнем комфорту та функціональними 
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ознаками, принципи формування сучасної готельної мережі в Україні та за 
кордоном [2]. 

Для України існує тільки один можливий шлях довгострокового 
стабільного зростання – це розширення внутрішнього ринку та підвищення 
конкурентоспроможності національної економіки, в тому числі й готельних 
підприємств.  

Сьогодні значно розширилися ділові й культурні зв’язки нашої держави. 
Це сприяє збільшенню кількості іноземних та вітчизняних туристів, які 
прибувають в Україну. Виникає необхідність розміщення гостей у 
комфортабельних готелях з відповідним рівнем сервісу. 

Розвиток готельного господарства України характеризується адаптацією 
реформованих готельних підприємств до ринкового середовища, комплексним 
вирішенням назрілих проблем підвищення ефективності та 
конкурентоспроможності ринку готельних послуг, який почав поступово 
досягати світових стандартів. 

Серед основних проблем готельного господарства на сучасному етапі є: 
скорочення чисельності готелів і номерного фонду; проблема забезпеченості 
готельними місцями; проблема сертифікації готельних послуг в Україні; 
складні економічні умови, в яких вимушені виживати готелі – значні витрати на 
утримання та експлуатацію номерного фонду і проблема платежів готелів за 
комунальні послуги, значний податковий тиск, високі тарифи на готельні 
послуги. Ці та інші фактори призвели до скорочення переліку послуг готельних 
підприємств, низької якості обслуговування, що викликало зменшення попиту 
на готельні послуги, зниження завантаженості готелів. Слабка підтримка 
готельної діяльності з боку держави, проблема інвестиційної активності, 
сезонність завантаження і нерівномірність завантаження по регіонах України, 
виникнення конкуренції на готельному ринку між готельними підприємствами 
та індивідуальними засобами не готельного типу, використання готелів не за 
призначенням, відсутність надійної і достовірної інформації про стан ринку 
готельних послуг і відповідної конкуренції на цьому ринку ще більше погіршує 
стан і затримує вихід України на світовий туристичний ринок. 

У цих умовах необхідно розробити регіональні стратегії розвитку 
готельного господарства, що повинно забезпечити спочатку виживання, а потім 
і надійний захист конкурентних переваг готельних підприємств.  

Підвищення конкурентоспроможності готельного господарства на 
внутрішньому і міжнародному ринку є найважливішим фактором розвитку 
готельного господарства в нових умовах господарювання. 
Конкурентоспроможність готельного комплексу України на міжнародному 
ринку буде можлива лише за умови підвищення конкурентоспроможності 
регіональних готельних комплексів. 

Формування конкурентоспроможного регіонального готельного 
комплексу обумовлено взаємодією факторів, явищ і процесів, що стимулюють 
розвиток конкурентоспроможності в сфері надання готельних послуг і 
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споживання, характеризують зв’язки між потребами і виробництвом, попитом і 
пропозицією, доходом і споживанням. 

Неможливо розробити єдині пропозиції для всіх готельних підприємств, 
які б забезпечили гарантований успіх; рекомендації з підвищення 
конкурентоспроможності доцільні для кожного конкретного ринку 
(міжнародного, внутрішнього, регіонального, місцевого).  

Україна має значні можливості для розвитку ділового туризму. Більшість 
ділових заходів відбуваються в готелях, здатних комфортно розмістити 
учасників. Подібні готельні підприємства відрізняються від традиційних 
готелів. Багато готельних підприємств, що функціонують сьогодні, не маючи 
категорію 4*, 5*, все ж мають спеціалізовані приміщення для ділових заходів. 

Особливі вимоги ставляться до обладнання конференц-залів. Однак 
основне джерело прибутку для готельного підприємства від обслуговування 
ділових туристів – це не стільки оренда приміщень і надання розміщення,  
скільки запропонований повний комплекс обслуговування: проживання, 
харчування, заключний банкет або фуршет і т.п.  

Створення загальної бази даних про стан готельного ринку дозволяє 
потенційним інвесторам приймати обґрунтовані рішення. Порівняльні 
аналітичні показники дають змогу керівництву готельного підприємства 
володіти оперативною інформацією про стан ринку готельних послуг і виявити 
місце кожного готелю на ринку, контролювати ситуацію, визначити стратегію 
продаж. Система взаємного інформування дає змогу організовувати розробку і 
реалізацію цільових програм з розвитку готельного господарства, координувати 
діяльність установ, підприємств, організацій незалежно від форм власності, які 
функціонують в сфері готельного господарства. 

Готельне господарство є однією з складових туристичної індустрії 
України. Середньорічний коефіцієнт завантаження готелів в середньому по 
Україні становить 0,24. Якість проживання та відповідне обслуговування 
впливають на рівень туристичного сервісу.  

В Україні налічується понад 4,5 тис. засобів розміщення (готелів, 
пансіонатів, санаторіїв, баз відпочинку тощо), які загалом надають 620 тис. 
місць для туристів. Це вкрай мало для туристично привабливої європейської 
держави [4]. 

За даними аналізу структури готельного господарства України, такі 
форми готельного господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, 
надзвичайно поширені в інших країнах, в Україні практично не розвинуті. 

Серед факторів, що здійснюють безпосередній вплив на розвиток 
готельної галузі, необхідно, насамперед, виділити фактори, обумовлені місцем 
готельного сектора в системі економічних зв'язків і специфічні умови 
функціонування галузі в конкретній країні. Основною групою факторів є 
економічні фактори (загальний стан економіки, фінансова стабільність, 
розвиток туристичного сектору, інвестиційна привабливість, середній дохід на 
душу населення, рівень безробіття, рівень оподаткування, банківський відсоток 
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на кредит, наявність сильної конкуренції зі сторони стихійного ринку 
апартаментів і квартир і т.д.).  

Важливу роль в розвитку, по відношенню до внутрішнього споживача, 
також відіграють соціальні і соціально - економічні фактори: розподіл 
населення за рівнем доходів, рівень освіти, культури, естетичні потреби 
населення, спосіб життя, вікова структура, співвідношення міського і 
сільського населення, рівень злочинності, розвиток туризму, зростаюча потреба 
у відпочинку, внаслідок збільшення стресового навантаження і т.д. Особливе 
місце серед цих факторів належить збільшенню обсягів ділового туризму, що є 
наслідком зростання ділової активності як вітчизняних, так і іноземних 
підприємців. Зростання кількості ділових поїздок стимулює розвиток готельних 
комплексів класу „люкс”. Навіть в період економічних спадів і криз сфера 
ділового туризму страждає найменше. В середньому, обслуговування 
корпоративних бізнес - туристів приносить готелям до 40 - 50% доходу і значно 
сприяє підвищенню їх конкурентоспроможності. Такі показники характерні 
саме для бізнес - готелів з розвинутою також інфраструктурою відповідних 
послуг.  

Особливий вплив чинять і демографічні фактори. Важливими є тенденції 
змінення чисельності населення, коефіцієнт народжуваності і смертності, 
природній приріст, міграційні явища. Кількість населення, його склад і 
структура здійснюють безпосередній вплив на формування споживацьких 
сегментів готелів, а також їх переваги. На сьогоднішній день в Україні 
негативною є тенденція зміни чисельності населення і доволі висока міграційна 
активність.  

Крім загальних факторів на економіку готельної галузі впливає і низка 
специфічних факторів. В Україні таким великим поштовхом до розвитку 
готельного сектору є майбутня організація чемпіонату Європи з футболу в 2012 
році. Тільки в столиці України повинно бути 5-10 готелів класу “п’ять зірок” і 
до 30 готелів класу “чотири зірки”, а також понад 30 малих готелів. 

Політика розвитку готельного господарства набуває масштабності, метою 
якої є створення конкурентного готельного продукту, що дасть змогу 
забезпечити пропозицію широкого спектра послуг, збільшення обсягів в’їзного 
та внутрішнього туризму. 
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РОЛЬ ЕКІСТИЧНОГО ЧИННИКА У РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В МІСТАХ 

ВОЛИНІ (НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ТА РІВНЕНСЬКОЇ 
ОБЛАСТЕЙ) 

Будь-який процес або явище зумовлюється певними рушійними силами, 
обставинами, які називають чинниками. На формування туризму в містах 
впливають численні і багатоаспектні фактори: об’єктивні і суб’єктивні, макро- і 
мезовпливу, первинні та вторинні. Серед об’єктивних вирізняють: природничі, 
історичні, демографічні, соціально-економічні, адміністративні. Суб’єктивні 
чинники – почуття регіональної свідомості, активність у підтримці регіональної 
культурної ідентичності. Якщо об’єктивні фактори формують сучасний стан 
туристичної індустрії урбосередовища, то суб’єктивні впливають на її розвиток 
у майбутньому.   

Основними факторами виникнення та функціонування туризму в 
урбосередовищі  є: 

− природні (географічне положення міста, клімат, водойми); 
− демографічні (чисельність населення, міграційний баланс); 
− екістичні (формування мережі поселень); 
− соціальні (умови життя населення, рівень сервісу, розвиток 

транспортної мережі); 
− культурні (історія, традиції, наявність пам’яток та визначних місць); 
− рівень освоєності території (ступінь заселення, насиченість 

господарськими об’єктами). 
Природні умови (клімат, ґрунти, гідрологія, геологія) певною мірою 

формують просторову організацію території: розселення, локалізацію міст. 
 Культурні чинники – це збереження назви регіону, традицій. Вони не є 

відірваними від сучасності, бо живуть в суспільній свідомості і таким чином 
взаємодіють з сьогоденням. 

 Важливими є екістичні чинники - особливості процесу заселення і форми 
розселення, архітектури, а також  існування мовних діалектів, фольклору, 
музики.  

Територія Волині витягнута  з заходу на схід. Розташування у північно-
західній частині України створює певну її «відокремленість». 

Великий вплив на формування історичних типів поселень відіграли 
річкові долини. У межах Волині вони виступають з’єднуючими ланками по 
яких йшов процес заселення території. Саме в долинах річок Вілії, Горині, Усті, 
Стиру, Случі і були утворені перші поселення регіону. Певний вплив на 
формування розселення справив рослинний покрив, зокрема смуги лісів, а 
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також тваринний світ. Ступінь освоєння території сильно залежав від 
родючості земель, розчленованості рельєфу та густоти річкової мережі. 

Незважаючи на те, що на території системи немає велеких контрастів у 
кліматичних умовах, у деяких випадках мікрокліматичні особливості були 
визначальними при закладанні поселень. Ранні поселення Волині 
розташовувались переважно на високих корінних берегах заболочених заплав 
великих рік. 

Сучасна мережа міського розселення Волинської та Рівненської областей 
формується 22 містами, в т. ч. у Волинській області - 11, в Рівненській - 11. 
Більшість міст (13) розташовано на півдні регіону (переважно у лісостеповій 
зоні). Крім того, є 38 селищ міського типу. 

Найбільша щільність міських населених пунктів спостерігається у 
центральній, південно-західній і південно-східній частинах Волині з тяжінням 
до обласних центрів і транспортної мережі (Іваничівський, Горохівський, 
Луцький, Рівненський, Здолбунівський, Рожищенський, Ківерцівський райони). 
Величина цього показника коливається від 4,7 до 0,6 поселень/на 1000 км2.  

У структурі міських поселень Волині переважають невеликі за людністю 
населені пункти: 96,1% їх належить до категорії малих міст і селищ міського 
типу, а великі міста з населенням 100 тис. чол. і більше становлять лише 3,9%. 
У Волинській та Рівненській областях є міні-міста. Кількість населення в них не 
перевищує 5 тис. чол.: Устилуг - 2,4 і Берестечко - 1,9 тис. осіб. Найбільшу 
частку займають міста з чисельністю від 10 до 20 тис. осіб (Камінь-
Каширський, Корець, Ківерці, Любомль, Рожище, Дубровиця, Острог, 
Радивилів) і від 20 до 50 тис. осіб (Володимир-Волинський, Дубно, Здолбунів, 
Костопіль, Кузнецовськ, Сарни). Вони становлять відпоовідно 8,9 і 18,9% 
усього міського населення. Серед селищ міського типу найчисельніші групи 3 - 
5 і 5 - 10 тис. осіб до яких входить по 16 поселень, які становлять 5,7 і 10,3%  
усього міського населення. 

Характерним для Волині є зосередження більшої половини міського 
населення в обласних центрах. Середній розмір міста становить 23,9 тис. осіб. 
Частка обласних центрів у міському населенні складає 50,5%. 

Провівши аналіз господарських функцій міських поселень Волині, можна 
виділити такі їх функціональні типи: 

1. Багатофункціональні міські поселення з високорозвинутою 
промисловістю, транспортними, науково-культурними і організаційно-
господарськими функціями. До цього типу відносимо обласні центри регіону 
Луцьк і Рівне - великі промислові міста з добре розвинутими 
машинобудуванням, хімічною, деревообробною, легкою, харчовою галузями, 
транспортні вузли, з зосередженими майже усіма вищими учбовими закладами, 
театрами, музеями Волині тощо. У цих пунктах проживає 41,2% усього 
міського населення регіону. 

2. Багатофункціональні міські поселення з розвинутими промисловими і 
транспортними функціями. Сюди входять міста Ковель, Володимир-
Волинський, Ківерці, Дубно, Кузнецовськ, Сарни. У цих поселеннях проживає 
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23,8% усього міського населення Волині. Ці міста є транспортними центрами 
(Ковель, Сарни, Здолбунів). Найбільшого розвитку тут набули 
машинобудування, електроенергетика, деревообробка, будівельна, харчова і 
лкгка галузі промисловості. Крім того, Ківерці, Здолбунів, Сарни є центрами 
адміністративних районів, а Ковель, Володимир-Волинський, Дубно, 
Кузнецовськ - містами обласного підпорядкування. 

3. Багатофункціональні міські поселення з розвинутими частково 
промисловими і організаційно-господарськими функціями. Сюди відносимо 
міста Горохів, Дубровиця, Камінь-Каширський, Корець, Костопіль, Острог, 
Радивилів, Рожище. У них проживає 10,2% усього міського населення 
Волинської та Рівненської областей. Це міста з розвинутими 
машинобудуванням, хімічною, деревообробною, скляною, харчовою, легкою 
галузями промисловості, рекреаційними і історико-культурними функціями. 
Усі вони є центрами адміністративних районів, а Острог - ще й містом 
обласного підпорядкування. 

4. Міські поселення - центри лісової і деревообробної промисловості з 
розвинутою харчовою галуззю. Це селища міського типу Березне, 
Володимирець, Демидівка, Заболоття, Оржів, Рафалівка, Смига, Соснове, 
Цумань.  З з них виконують функції центрів адміністративних районів. У цих 
селищах проживає 4,3% усього міського населення. 

5. Міські поселення - центри харчової промисловості: Головне, Гоща, 
Колки, Мар`янівка, Олика, Сенкевичівка, Степань, в яких проживає 2,3% 
міського населення. 

6. Міські поселення, які спеціалізуються на одній галузі промисловості: 
металообробки, машинобудування, будівельних матеріалів, легкої тощо. До цих 
поселень відносимо селища Голоби, Квасилів, Луків, Люблинець, Мізоч, 
Торчин, в яких проживає 2,5% міського населення Волині. 

7. Міські поселення - центри видобувної промисловості: Клесів, 
Жовтневе, Нововолинськ, Томашгород. Тут проживає 6,8% міського населення. 
Зростає роль інших галузей. 

8. Міські поселення - адміністративно-господарські центри. До них 
відносимо Зарічне, Іваничі, Локачі, Любешів, Любомль, Маневичі, Млинів, 
Ратне, Рокитне, Стару Вижівку, Турійськ, Шацьк. Ці поселення розвиваються 
за рахунок організаційно-господарських функцій (усі вони є центрами 
адміністративних районів), з незначним розвитком деревообробної, легкої, 
харчової галузей, а також рекреації та туризму. Ця група складає 7,5% міського 
населення Волині. 

9. Міські поселення - сільськогосподарські центри: Берестечко, Дубище, 
Рокині, Устилуг, в яких проживає 0,6% міського населення Волині. 

Діахронічний аналіз міського розселення дозволяє узагальнити історико-
географічний матеріал і визначити генетичні типи міських поселень Волині. 

Усі міські поселення регіону можна об’єднати в такі типи: 
1. ІХ - ХІІ ст. Перші міста, які виникли як торгово-ремісничі, політичні і 

етнокультурні центри в ранньофеодальний період, продовжували розвивати 
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свої функції в наступні періоди. Сьогодні це великі міста, обласні і районні 
центри (Володимир-Волинський, Дубно, Корець, Луцьк, Острог, Рівне). 

2. ХІІ - ХІV ст. Міста, які виникли як торгово-ремісничі, адміністративні 
центри в період феодалізму, втратили свої адміністративні функції, вигідність 
географічного положення в наступні періоди (особливо радянський) поступово 
занепадають (Степань, Клевань). 

3. ХІІ - XVI ст. Міста, які виникли як торгово-ремісничі центри, що як 
правило занепали в кінці ХІХ ст. з розвитком капіталізму (Берестечко, Березне, 
Володимирець, Горохів, Гоща, Дубровиця, Зарічне, Любомль, Млинів, Олика, 
Ратне, Рожище, Устилуг, Шацьк). Сьогодні це невеликі і малі міста, а також 
селища міського типу. 

4. XIV - XV ст. Феодальні міста, які виникають як адміністративно-
оборонні пункти, землеробські, торгівельні центри і занепадають в період 
розвитку капіталізму (Висоцьк, Великі Межирічі, Кричильськ, Устенське Друге 
(до 1946 р. Дермань). 

5. XIV - XVIII ст. Феодальні міста, які виникли як адмінстративні, 
торгово-ремісничі центри продовжували розвивати свої функції в наступні 
періоди (особливо з розвитком капіталістичних відносин) (Іваничі, Камінь-
Каширський, Ковель, Костопіль, Локачі, Любешів, Оржів, Радивилів, Соснове, 
Стара Вижівка, Радивилів). 

6. ХІХ - ХХ ст. Міські поселення, які виникли як транспортні і 
промислові центри в період капіталізму. Транспортне значення деяких з них з 
часом втрачається і вони поступово занепадають, інші продовжують розвивати 
свої функції (Здолбунів, Ківерці, Клесів, Маневичі, Мізоч, Рафалівка, Рокитне, 
Сарни, Смига, Томашгород). 

7. ХХ ст. Сучасні міста і селища, які виникли як промислові центри 
(Жовтневе, Кузнецовськ, Люблинець, Нововолинськ). 

8. ХХ ст. Сучасні міські поселення, які виникли у зв’язку з переселенням 
з радіаційно забруднених місць (Дубище). 

Міста Волині мають значний потенціал для розвитку туризму. Це і 
культурна та архітектурна спадщина, і природні ресурси, і збереженість 
українських традицій. Особливо перспективним є розвиток туризму в ранніх 
містах, які виникли в ІХ - ХІІІ ст. як торгово-ремісничі, політичні і 
етнокультурні центри (Володимир-Волинський, Дубно, Корець, Острог, Рівне). 

У містах Волині розташована велика кількість пам’яток історії та 
культури. Тут є замки: Луцький (ХІУ – ХУ ст.), Любомльський (ХУ – ХУІ ст.), 
Острозький (ХІV- XVI ст.), Острозьких-Любомирських у Дубно (1550 р.), 
Корецький (XV – XVII ст. ); монастирі: Зимнянський (ХІІ – ХVIIІ ст. ) у 
Волинській області, Межиріцький (XV – XVIII ст. ) і Корецький (XVII ст. ) у 
Рівненській області. Серед музеїв Волині – Луцький історико-культурний 
заповідник, Волинський краєзнавчий, Музей Волинської ікони, Волинський 
художній, Володимир-Волинський краєзнавчий, Ковельський історичний, 
Любомильський краєзнавчий, Горохівський історичний, Національний 
історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви», Державний 
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історико-культурний заповідник в Острозі, Державний історико-культурний 
заповідник у Дубно, Рівненський краєзнавчий, Костопільський краєзнавчий, 
Сарненський історико-етнографічний, Корецький історичний, Радивилівський 
історичний тощо. 

Ефективним є використання цих пам’яток як об’єктів туризму (бази 
відпочинку, готелі) або будівництво нових туристичних закладів поряд із 
замковими та монастирськими комплексами. 

 
А. Джус  

Інститут регіональних досліджень НАН Україн, Львів 
 

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ ЗАЙНЯТИХ НА 
ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ РЕГІОНУ 

Існує значна кількість методів  визначення та оцінки мотивації праці 
зайнятих на туристичному ринку регіону. В основному вони зводяться до 
чотирьох груп. 

− Спостереження. Це скоріше мистецтво чим метод. Особа, яка 
проводить дослідження та зробила ставку на отримання інформації із 
спостереження та інтерпретації дій зайнятих на туристичному ринку регіону, 
повинен як мінімум володіти емпатією (здатністю емоційно відкликатись на 
переживання інших людей), спостережливістю, вмінням розуміти і правильно 
трактувати паттерни (поведінкові взірці), які демонструють працівники. Дана 
методика є ефективною при дослідженні ціни/якості туристичної послуги, 
особливість якої полягає по-перше у нерозривності в процесі виробництва та 
споживання, по-друге неоднорідності та мінливості якості. В процесі 
спостереження одночасно оцінюються дані показники та співставляються з 
аналогічними результатами конкурентів, які здійснюють свою діяльність на 
тому ж регіональному туристичному ринку.  

− Недоліком такого дослідження є суб’єктивна думка спостерігача, яка 
залежить від багатьох чинників, а саме: індивідуальних вподобань, морально-
психологічного  та фізичного стану у конкретний момент. 

− Найефективніші результати  спостереження може дати у поєднання із 
ще одним методом дослідження мотивації праці – соціологічним опитуванням 
зайнятих на туристичному ринку регіону, який можна провести за допомогою 
тестів та анкет. 

− Тести та анкети. З їхньою допомогою особа, яка проводить 
анкетування, отримує індивідуальний чи груповий мотиваційний профіль-
схему, яка відображає структуру мотиваційних чинників та визначає  мотиви 
зайнятих на туристичному ринку регіону. Якщо в першому випадку від 
спостерігача вимагається мистецтво ведення спостереження, то в даному 
випадку вся  відповідальність покладається на складання анкети – питань та 
правил інтерпретації відповідей.  

− Мотивація праці є явищем мінливим і не піддається кількісним 
характеристикам. Щоб отримати достовірну інформації, щодо переліку 
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мотиваційних чинників, які впливають на якість туристичної послуги, 
необхідно будувати анкетні та тестові питання проективним методом. В основі 
даної методики лежить явище, яке отримало назву проективність:  здатність 
людей проектувати, тобто переносити власний життєвий досвід і уявлення на 
інтерпретацію вчинків чи дій інших людей, зовсім не задумуючись про 
індивідуальні психологічні відмінності кожної особистості.  

− Недоліком методу соціологічного опитування є те, що респонденти 
наперед проінформовані про об’єкт дослідження – мотивацію праці, що в 
певній мірі може призвести до певної похибки результатів. 

− Для більш детальнішого і результативного отримання результату  
варто використовувати метод мотиваційної бесіди із зайнятими на 
туристичному ринку регіону.  

− Мотиваційна бесіда. Це один із варіантів глибокого інтерв’ю, який 
дозволяє визначити чинники, які мотивують співбесідника. Він вимагає знання 
навичок психодіагностики, вміння будувати питання в необхідній 
послідовності. В процесі бесіди проводиться психологічний аналіз мови 
співбесідника та аналіз синтаксичних форм побудови речень, який дозволяє 
оцінити загальну ерудицію, особливості інтелекту, мотивацію поведінки та 
емоційний стан співбесідника. 

− Перевагою даного методу є те, що особа з якою проводиться бесіда не 
підозрює про основні цілі та мету розмови. Відповідно спрацьовує так званий 
психологічний ефект «пасажира», коли людина розслаблюється, звільняється 
від певних стереотипів, починає більше довіряти і позбавляється страху 
покарання від керівництва, так як вважає що розмовляє з незнайомою особою, 
яка ніяким чином не може їй зашкодити.  

− Достовірність результатів, які отримані завдяки методу мотиваційної 
бесіди є досить високими, що дозволяє оцінити багато чинників, які впливають, 
як на мотивацію праці зайнятих на туристичному ринку регіону так і на якість 
туристичної послуги яку вони надають.   

− Наступним методом дослідження мотивації праці зайнятих на 
туристичному ринку регіону є мотиваційний семінар. 

− Мотиваційний семінар. Комплексна методика, яка включає – інтерв’ю, 
опитування, вправи та рольові ігри. Даний метод, як правило застосовується 
для дослідження чинників, які впливають на мотивацію праці працівників на 
рівні підприємства. До них відносяться: матеріальне стимулювання праці; зміст 
праці, її умови, безпека, норми праці, техніко-технологічне та інформаційне 
забезпечення організації праці; самостійність та відповідальність в роботі, 
кадрова політика, стиль керівництва, взаємовідносини в колективі, участь у 
власності, у прийнятті рішень; справедливість оцінки праці. 

− Кожен із вище перелічених методів дослідження мотивації праці є 
достатньо ефективним при виявленні конкретних чинників, які спонукають 
зайнятих на туристичному ринку регіону до ефективної діяльності при наданні 
туристичних послуг. Але найбільш глибші та якісніші результати можна 
отримати лише при поєднанні усіх методів. 
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Л. Зеленська 
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, Україна 

 
ПОТЕНЦІЙНІ ТУРИСТИЧНІ «МАГНІТИ» ДНІПРОПЕТРОВЩИНИ 

Будь-який регіон має неповторний вигляд, який є «візитною карткою» 
території. Але своєрідними «магнітами», що приваблюють туристів є окремі 
найбільш «брендові» обєкти природної або історико-культурної спадщини. 

Дніпропетровщина – перлина Промислового Придніпровя – має такі 
відомі рекреаційні обєкти що формують позитивний туристичний імідж 
регіону. 

Природні обєкти: 
Дніпро – крупніша ріка Європи з відомими дніпровськими порогами, які з 

1932 р (потім з 1947 р) затоплені водами Запорізького водосховища, але 
продовження порогів можна спостерігати по обох берегах Дніпра. Дніпрові 
пороги безпосередньо вивчають, спостерігають туристи, які займаються 
екстримальним туризмом – дайвингом. Дніпром – водним шляхом проходят 
екскурсії за темами «Дніпровськи хвилі», «Переправа – переправа» (до місця 
форсування Дніпра в 1943 році), «До дніпрових порогів», «Силуети Дніпра» та 
ін. Ріка Дніпро має величезні можливості для використання Її в круїзній 
діяльності. Не тільки Дніпро, а й його притоки формують образ регіону як 
привабливого для рекреантів. Наприклад, р.Самара з притокою Вовчою – 
відомий шлях запорожських козаків, яким сьогодня прямує екскурсія - похід 
«Козацьке водяне кільце»,що нагадує про військову мудрість козаків, які цим 
шляхом  Дніпро – Самара – Вовча – Кальміус – Азовське море – Керченська 
протока -  Чорне море - здйснювали напади на Туреччину. Меньш відома, але 
значима річка Кам’янка (права притока р.Базавлук), в руслі якої розташований 
единий на Дніпропетровщині водоспад у степу. Гірські відслонення – Токівські 
граніти – що формують водоспад – унікальні породи, які використовуються  у 
монументальному містецтві. До природних рекреаційних об’єктів віднесені й 
унікальні об’єкти природно-заповідного фонду (127 найменувань). Загальна 
площа їх складає 1,4% від площі області. В першу чергу, це Дніпровсько-
Орільський заповідник – єдиний в регіоні, в якому охороняються унікальні 
дніпровські плавні. В науковій та науково-популярній літературі склалася 
думка, що Дніпропетровський регіон небезпечний з екологічної точки зору. Це 
дійсно так, але небезпечна екологічна ситуація не скрізь. регіон має розвинуту 
екомережу, здійснюється проектування нової екомережі з визначенням 
найважливіших ядер національного та регіонального значення. 

Історико-культурні обєкти 
На жаль, а мабуть і ні, в державі сформований образ Дніпропетровщини 

як  потужного промислового центру України – донора для інших регіонів. 
Дійсно так. Тільки тут можна бути впевненим, що «Космічне серце України» 
(так зветься тематична екскурсія містом) дійсно б’ється у Дніпропетровську. 

Серед історико-культурних обєктів Дніпропетровщини найбільш 
знаковими можна вважати памятки, місця, явища, які повязані із скіфськими 
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курганами та запорізьким козацтвом. Нагадуємо, що на території сучасної 
Дніпропетровської області, знаходяться (і знаходились) величезні скіфські 
кургани - сучасники єгипетських пірамід. Відомі далеко за межами регіону 
археологічні знахідки – «золото скіфів» – «золота пектораль» з кургана «Товста 
Могила», золоті прикраси, які виконани в так званому «звіриному стилі»  з  
кургана «Солоха» та багато ін. Територію сучасної Дніпропетровської області 
недарма звуть «колискою запорізького козацтва», тут знаходились 5 
Запорізьких Січей, відбулась битва на Жовтих Водах, значна кількість 
населених пунктів була заснована запорізькими козаками... 

Потенційними туристичними «магнітами» Дніпропетровщини, 
безумовно, виступають видатні особистості, які народились, працювали, бували 
в регіоні. Не всі можуть погодитися з думкою І.Шулика, який висловив свою 
думку в інтерв’ю, що назване так «Хто б не жив і не працював у Січеславі-
Дніпропетровську, всі позначені печаттю таланту . . .» [1], але доля істини в 
цьому є. Назвем  таких відатних особистостей як Г.Боплан – французький 
фортифікатор, картограф, інженер, який будував фортецю Кодак поблизу 
першого дніпровського порогу, В.Домгер – першовідкривач марганцевих руд 
(33% світових запасів зосереджено в Придніпров’ї), шляхи Катеринославщини 
нагадують про О.Пушкіна, Т. Шевченка та багатьох інших видатних осіб. 

Рекреаційні ресурси в Дніпропетровській області вивчені достатньою 
мірою, але не системно. значний рекреаційний потенціал області повинен 
використовуватись більш ефективно для розвитку пізнавального туризму 
шляхом розробки нових тематичних маршрутів етнографічного, 
археологічного, військово-історичного, політехнічного, історико-біографічного 
та ін. спрямування. 

Список використаних джерел: 
1. Дніпропетровськ: виміри історичної долі. Фонд сприяння розвитку 

мистецтв, - Український культурологічний альманах, вип.74, Київ, 2008, 804с.   
  

Ю. Зінько, О. Шевчук, 
Львівський національний університет ім.  Івана Франка 

 
ГЕОТУРИСТИЧНІ ОБ’ЄКТИ І ШЛЯХИ ЗАХІДНОЇ УКРАЇНИ 
Геотуризм в першу чергу позиціонують як форму пізнавального туризму, 

для реалізації якої важливим є наявність атракційних геолого-
геоморфологічних територій та відповідний їх менеджмент. Геотуризм – це 
розділ пізнавального туризму, що ґрунтується на вивченні геологічних 
(геоморфологічних) об’єктів і процесів, а також отриманні від контакту з ними 
естетичних вражень [14]. Об’єктами геотуризму у першу чергу є геологічні і 
геоморфологічні утворення та пов’язані з ними процеси, а також природні 
ресурси ландшафту. Геотуристичні об’єкти та явища становлять геотуристичні 
атракції [5]. Щоб створити можливості для їх відвідування прокладають 
геотуристичні шляхи. Геотуристичні шляхи включають геотуристичні атракції, 
розміщені вздовж спеціально розробленого шляху (маршруту). Як свідчать 
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наукові публікації останніх років, цей термін співіснує з терміном «геологічні 
подорожі», а для геотуристичних трас часто використовують термін «геотріпи» 
або «геомаршрути». 

Проблематика використання геолого-геоморфологічних об’єктів в 
геотуризмі важлива для України, зокрема, західного її регіону. Питанням 
вивчення та популяризації таких об’єктів Західної України для потреб 
пізнавального і краєзнавчого туризму присвячена низка наукових і науково-
популярних публікацій, а також спеціальні науково-популярні видання 
(путівники). У наукових публікаціях розглядають рекреаційний потенціал 
печерних і скельних утворень [2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13], а також дидактичні 
можливості низки унікальних форм – вулканічних, льодовикових [6]. Для 
деяких регіонів (Українські Карпати, Розточчя, Західне Полісся, Подільське 
Придністер’я) розроблено тематичні геологічні екскурсії, що є складовою 
частиною програм конференцій і семінарів [1, 8, 9]. Ці екскурсії ґрунтуються на 
геологічних об’єктах (стратиграфічних, літологічних, палеонтологічних), а 
також охоплюють відомі й маловідомі природоохоронні геоморфологічні 
об’єкти. Значну роль у справі популяризації геоспадщини відіграють каталоги 
геологічних об’єктів [2, 3, 9], науково-популярні видання стосовно окремих 
регіонів або геолого-геоморфологічних місцевостей [7, 9, 11, 12, 13]. 

Водночас для західного регіону України є низка наукових і практичних 
проблем щодо оцінки та використання геолого-геоморфологічних об’єктів в 
геотуризмі. Зокрема, необхідна розробка переліку (каталогу) геотуристичних 
об’єктів, проведення їхньої оцінки і типізації як геотуристичних атракцій, 
обґрунтування та інформаційно-інфраструктурне забезпечення геотрас з 
використанням геоморфологічної спадщини. Досить актуальне виділення 
потенційних територій, багатих на унікальні геолого-геоморфологічні 
утворення, щодо можливості їхньої номінації в категорію європейських 
геопарків.  

У даному дослідженні проведено типізацію цінних геоморфологічних 
об’єктів Західної України як геотуристичних атракцій та розроблено пропозиції 
щодо формування на їхній основі геотуристичних шляхів.  

В західному регіоні України є значна кількість геоморфологічних 
об’єктів, що мають заповідний статус, переважно пам’яток природи. Особливо 
значна їхня кількість на Західному Поділлі та в гірській частині Українських 
Карпат [2, 3, 4]. З погляду критеріїв, які ставлять до геотуристичних об’єктів 
(мальовничість, доступність і наявність умов для огляду, інформаційно-
інфраструктурна забезпеченість), для Західного Поділля і гірської частини 
Українських Карпат можна виділити такі різновиди геотуруристичних об’єктів:  

а) скельні та скельно-печерні утворення. Серед найвідоміших і 
відвідуваних у Карпатському регіоні є Скелі Довбуша (Бубнище), Скелі 
Довбуша (Яремча), Урицькі Скелі, Розгірче, Протяте Каміння та Соколове 
Каміння, Писаний Камінь, Кам’яна Багачка; у Західному Поділлі – Камінь-
Велетень (Підкамінь), Чортові Скелі, Дівочі Скелі, Сеноманські Скелі 
(Велетні), Гостра Скеля, Рукомишські Скелі; 
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б) печерні утворення. Найдоступніші й найбільше відвідувані на 
Західному Поділлі печери Млинки, Кристальна та Вертеба; 

в) останцеві форми. На Поділлі найвідомішими останцевими 
утвореннями завдяки розташованим тут історичним і природничим об’єктам 
є гора Високий Замок, гори Божа,  Бона, Чортова гора, низка товтрових 
горбів Природного заповідника «Медобори» і Національного природного 
парку «Подільські Товтри», у Карпатському регіоні до цього різновиду 
геотуристичних об’єктів можна зачислити гори Чернечу, Косівську, 
Хустську, Мукачівську; 

г) реліктові форми. У Карпатському регіоні найпривабливіші 
льодовикові кари північного схилу Чорногори, курумні утворення Горганів; 

д) каньйоноподібні відрізки долин і водоспади. На Західному Поділлі 
найпопулярнішими серед туристів є фрагмент Дністерського каньйону, 
каньйон Смотрича, водоспад Джуринський (Нирківський), у Карпатському 
регіоні – каньйоноподібні відтинки Пруту й Черемошу, водоспади Пробій, 
Манявський, Шешорські (Сріблясті).  

За функціональним призначенням геотуристичні об’єкти можна 
розділити на науково-пізнавальні, культурно-освітні та мальовничі 
(ландшафтно-естетичні).  

У гірській частині Українських Карпат до науково-пізнавальної групи 
можна зачислити, наприклад, печери масиву Малої і Великої Угольки, Скелі 
Довбуша  (Яремча), скелі Крушельниці. Культурно-освітня група тут 
представлена [5] Скелями Довбуша (Бубнище), скелями Розгірче, Урицькими 
скелями, скелею Писаний Камінь, а група мальовничих геотуристичних 
об’єктів – скелями з унікальними формами – Кам’яна Багачка, Жаба, Кам’яні 
Ворота, Протяте Каміння. 

Науково-пізнавальна група геотуристичних об’єктів Західного Поділля 
представлена відкритими для огляду печерами (Млинки, Вертеба, Кривченська 
(Кристальна), а також тими, які використовують переважно для 
спелеотуристичних цілей (Оптимістична, Озерна); скельними утвореннями та 
останцевими горбами північного краю Поділля, Придністер’я та Подільських 
Товтр. До складу геотуристичних об’єктів культурно-освітнього призначення 
належать гора Високий Замок, Замкова гора, Страдчанська печера, а до групи 
мальовничих (ландшафтно-пейзажних) – передусім скелі Кам’яний Триніг, 
Касперівський Сфінкс, Голова Витязя, Кам’яний Велетень.  

Геотуристичні траси на базі природоохоронних геоморфологічних 
об’єктів в Західній Україні також найбільше представлені у гірській частині 
Українських Карпат та на Західному Поділлі. Наявні й пропоновані 
геотуристичні траси, наведені у таблиці, є підсумком узагальнення наукових 
розробок у галузі геоморфології, археології та історії культури, а також 
практики проведення туристичних маршрутів туроператорами і туристичними 
організаціями [8].  
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Таблиця 
Наявні й пропоновані геотуристичні маршрути заходу України з 

використанням геоморфологічної спадщини 
Назва  Характер 

заповідання 
Тип  

 
Забезпеченість  

Скелі Довбуша 
(урочище Дрибки, 
Яремча) 

Карпатський 
національний парк, 
геологічна пам’ятка 
природи 

Краєзнавчий (культурно-
геоморфологічний) 

Ознакування маршруту 
протяжністю 3,5 км. 
Інформаційні щити, 
буклет, карта 

Дністерський 
каньйон 

Ландшафтний 
регіональний парк, 
численні геолого-
геоморфологічні 
пам’ятки природи 

Спеціалізований (геолого-
геоморфологічний), 
кваліфікований (водно-
туристичний), 
краєзнавчий 
(ландшафтно-естетичний 
і культурно-
геоморфологічний) 

Протяжність – кілька 
десятків кілометрів. 
Геологічні і краєзнавчі 
путівники. 

Печери 
Придністер’я 

Геологічні пам’ятки 
природи місцевого і 
державного значення 

Спеціалізований (геолого-
геоморфологічний), 
кваліфікований 
(спелеотуристиний), 
краєзнавчий (культурно-
геоморфологічний) 

Протяжність оглядових 
частин Кривченської 
печери – 2,8, Млинки – 
3,5, Вертеби – 1,5 км. 
Протяжність маршрутів 
для спелеотуристів – 
кілька сотень кілометрів 
Картосхеми печер 

Кам’яне кільце 
парку 

Геологічні пам’ятки 
природи околиць 
Вижницького НПП 

Спеціалізований (геолого-
геоморфологічний), 
кваліфікований 
(скелелазіння), 
країнавчий (культурно-
геоморфологічний) 

Протяжність ознако-
ваної частини  –  
15 км. Краєзнавчий 
путівник 

Скелясті Бескиди 
(проектований на 
базі Скель Довбуша 
(Бубнище), 
Урицьких скель та 
скель «Острова 
Пасхи» 

Геологічні пам’ятки 
природи НПП 
«Сколівські 
Бескиди» і 
Поляницького РЛП 

Спеціалізований (геолого-
геоморфологічний), 
кваліфікований 
(скелелазіння), краєзна- 
вчий (культурногеомо- 
рфологічний і 
ландшафтно -естетичний) 

Протяжність ознако-
ваної частини –  
15 км (планують 
продовжити до 35 км). 
Краєзнавчі путівники 

Вулканічне кільце 
Закарпаття (проект-
ований на базі 
природоохоронних 
вулканічних 
утворень) 

Наявні й проектовані 
геологічні пам’ятки 
природи (Мукачівська 
гора, Хустський оста-
нець, Вороновські 
скелі), РЛП «Зача-
рована долина» 

Спеціалізований (геолого-
геоморфологічний), 
краєзнавчий (культурно-
геоморфологічний і ланд-
шафтно-естетичний) 

Проектована протяж-
ність – 120 км. 
Краєзнавчі путівники 

Для аналізованих двох геоморфологічних підобластей можна виділити 
чотири наявні геотуристичні маршрути на базі заповідних геоморфологічних 
об’єктів: до скель Довбуша (Яремча), печери Придністер’я і Дністровський 
каньйон (Подільське Придністер’я) та Кам’яне кільце довкола Вижницького 
національного парку; а також два проектовані геотуристичні маршрути на базі 
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заповідних скельних утворень Бескидів та вулканічних феноменів Закарпаття. 
Ці геотуристичні траси мають спеціалізоване (геоморфологічне і геолого-
геоморфологічне), кваліфіковане (спелеологічне, альпіністське, водно-
туристичне) та краєзнавче (культурно-геоморфологічне і ландшафтно-
естетичне) призначення. Для більшості з них створене інформаційне (геологічні 
і краєзнавчі путівники) й інфраструктурне (облаштований доступ до об’єктів, 
ознаковані траси) забезпечення. Одночасно треба пам’ятати, що 
геоморфологічні атракції згаданих трас широко використовують для 
природничо-культурних екскурсійних турів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТУРИСТИЧНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 
ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ 
Туризм є основною компонентою рекреації, під якою розуміють 

відтворення у вільний час витрачених у процесі життєдіяльності  розумових, 
духовних і фізичних сил людини, що здійснюється шляхом 
загальнооздоровчого, культурно-розважального і пізнавального відпочинку, 
туризму, санаторно-курортного лікування, любительського та спортивного 
рибальства і полювання, фізичної культури і спорту. Таку соціально-
економічну функцію відтворення та відновлення життєвої енергії людини 
покликаний виконувати насамперед рекреаційний ландшафт. 

Неоціненним багатством Яворівського району є приваблива природа з 
унікальними розточанськими та надсянськими краєвидами. Цей край 
розташований на межі природних районів Карпат, Полісся і Поділля, в 
басейнах Чорного і Балтійського морів. Східна частина Яворівщини лежить в 
межах Розточчя і Опілля, що розміщені в крайовій частині платформ, західна – 
в межах Надсянської моренно-зандрової рівнини, яка є північною окраїною 
Карпатської гірської країни. Надсянська рівнина охоплює територію 
Яворівщини з півночі від річки Завадівки на південь до річки Вишня. Із заходу 
на схід вона просувається від західного кордону з Польщею і, займаючи басейн 
р. Гноєнець, прилягає східними і північними межами до Розточчя, яке займає 
більшу частину району [2]. 

Одним із заповідних об’єктів найвищого рангу на Розточчі є Яворівський 
національний природний парк – це природоохоронна, рекреаційна, культурно-
освітня, науково-дослідна установа загальнодержавного значення, яка створена 
з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних 
комплексів та об’єктів Розточчя,що мають особливу природоохоронну. 
Оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню та естетичну 
цінність.національний природний парк заснований (Указ Президента України 
№744/98 від 4 липня 1998 року) на базі лісів Старичівського та Магерівського 
військових лісгоспів. Загальна площа складає 7,1 тис. га, із яких майже 3 тис. га 
передано у постійне користування згідно з чинним законодавством України. 
Крім цього, до складу території національного природного парку включені 
ділянки лісів згаданих військових лісгоспів та водойми інших 
землекористувачів. 

Яворівський НПП знаходиться на території Українського Розточчя. За 
фізико-географічним районуванням – це Розтоцький район Розтоцько-
Опільської геоботанічної області Західно-Української провінції лісостепової 
зони. Українське Розточчя – це вузьке (до 15 – 40 км) горбогірне пасмо 
довжиною 75 км, що простягається від Львова на південному сході до кордону 
з Польщею на північному заході, на північному сході різко піднімається над 
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Малим Поліссям. Розточчя є межовою областю Східно-Європейської 
платформи та Передкарпатського крайового прогину [1]. 

Рельєф парку – це поєднання крутосхилих горбів-останців та 
платоподібних піднять із широким, піщаними заболоченими плоскими 
улоговинами. Платоподібні підняття розчленовані глибокими (місцями до 80–
100 м) розгалуженими ярами, які місцеві жителі називають «дебрами». 
Неповторної своєрідності паркові надають чисельні мальовничі горби-останці 
із скельними виходами масивних вапняків і вапнистих пісковиків. Найвищою 
точкою на території парку є безіменна висота з відміткою 403,6 м біля 
с.Млинки. серед інших вершин виділяються: Булава (397 м), Вівсяна Гора (387 
м), Кубин (378 м), Березняки (378 м), Болтова Гора (360 м). цікавими є навіяні 
вітром горби та дюни, вкриті вересовими сосновими борами у межах широких 
міжпасмових улоговин (урочище Червоний камінь) [3]. 

Через територію парку проходить Головний Європейський вододіл, що 
розділяє басейни рік Чорного і Балтійського морів. У західній частині НПП 
протікає ріка Верещиця, яка впадає у Дністер. У межах парку беруть свій 
початок ліві притоки Верещиці – Ставчанка і Стара Ріка. На півночі парку 
знаходяться витоки рік Дерев’янка і Свині (басейн ріки Західний Буг). 

Клімат парку характерний для Розточчя вцілому, що розміщене в 
пограничній зоні впливу атлантичних повітряних течій із заходу та 
континентальних – зі сходу. Загалом клімат помірно вологий. Середньорічна 
кількість опадів складає 700 мм, а середньорічна температура – +7,5ºС. 
найбільше опадів випадає в червні-липні, а найменше – в січні-лютому. 
Найтепліший місяць року – липень (+17,7ºС), а найхолодніший – січень (-
4,2ºС). 

Для Яворівського національного природного парку, як і вцілому для 
Розточчя, характерна висока лісистість. Серед лісових формацій переважають 
молоді та середньовікові деревостани. На більш родючих слабоопідзолених 
ґрунтах сформовані грабово-дубові ліси. Найбільш поширені свіжі і вологі 
грабові діброви, представлені асоціаціями грабової діброви волосисто-осикової 
та яглицевої [3]. 

Флора парку налічує близько 700 видів судинних рослин. З них 17 видів 
занесені до Червоної книги України. Тут зростає понад 200 видів лікарських 
рослин. 

Фауна хребетних тварин парку та його околиць налічує 24 види риб, 11 
видів земноводних, 6 видів плазунів, 200 видів птахів і 48 видів ссавців. До 
Червоної книги України занесені 26 видів хребетних тварин, з них 1 вид 
плазунів, 18 – птахів і 7 – ссавців. 

Серед безхребетних тварин особливим багатством відзначається фауна 
комах.  

Яворівський національний природний парк – унікальний у всіх 
відношеннях терен Львівщини. Край цей відомий не лише своїм вододільним 
положенням, мальовничими горбами-останцями, густими лісами та цілющими 
джерелами. Але і багатим історичним минулим, що сягає у сиву давнину. Тут 
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відкрито низку стоянок давньої людини епохи палеоліту (IX тис. до н.е.)та 
мезоліту(VIII–VI тис. до н.е.), черняхівської культури (IV–II тис. до н.е.) та 
римської доби (І тис. до н.е.). Знайдені і городища княжої доби (ІХ–Х ст.), про 
які свідчать залишки жител і оборонних укріплень. З них найбільш відоме 
княже городище Щекотин, що знаходиться біля сучасного с. Глинське [4]. 

Також в Яворівському НПП знаходяться перлини української дерев’яної 
архітектури – церква Св. Духа (1502 р.) та Троїцька дзвіниця у Потеличі. 
Преображенська церква у Вороблячині (1662 р.). Успенська церква у Лелехівці 
(1739 р.), а також одна з кращих галицьких мурованих церков у Страдчу (1795 
р.). визначними пам’ятками сакрального мистецтва є василіанський монастир 
Св. Миколая біля Крехова (XVII ст.), Троїцький костел (1614 р.) з дзвіницею 
ХІХ ст. і церква Вознесіння Господнього (1831 р.) в смт. Івано-Франкове, а 
також руїни церкви Св. Михайла у колишньому с. Вишенька Велика на 
території полігону. 

На території парку та в його околицях є численні поховання часів І і ІІ 
світових воєн. Серед лісових масивів часто трапляються мальовничі галявини й 
закинуті фруктові сади – пам’ять про колишні села і хутори, виселені під час 
створення Яворівського військового полігону [4]. 

Яворівський НПП володіє значним рекреаційним потенціалом для 
розвитку еколого-пізнавального, історико-культурного, сакрального туризму, а 
також спортивного (кінного, велосипедного та лижного) туризму, а на 
прилеглих територіях – кваліфікованого туризму (мисливство, рибальство). У 
парку вже функціонує ряд пішохідних та автобусних маршрутів, еколого-
пізнавальних стежок, обладнано стаціонарні зони для відпочинку. В 
навколишніх населених пунктах існують сприятливі умови для розвитку 
агротуризму. Прикордонно-приміське положення посилює цінність 
рекреаційних ресурсів. Вже протягом 100 років Розточчя є головним регіоном 
відпочинку для жителів Львова і околиць. Парк знаходиться поблизу кордону з 
Польщею, тому має велике значення і для міжнародного туризму. 

Список використаних джерел: 
1. Ванда В.В. Становлення і проблеми розвитку рекреації в НПП 

“Яворівський” / В.В.Ванда // Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції “Проблеми і перспективи розвитку природоохоронних об’єктів на 
Розточчі” (c. Шкло, 6–7 липня 2007 р.) – Львів: Логос, 2007. С. 195–197. 

2. Зінько Ю.В. Концепція туристичного загосподарювання НПП 
“Яворівський” і прилеглих територій / Ю.В.Зінько, М.П.Мальська // Матеріали 
міжнародної науково-практичної конференції “Проблеми і перспективи 
розвитку природоохоронних об’єктів на Розточчі” (c. Шкло, 6–7 липня 2007 р.) 
– Львів: Логос, 2007. С. 38–41. 

3. Природа Львівської області. [за ред. К.І.Геренчука]. – Львів: Вид. 
Львів. у-ту, 1972. – 151с. 

4. Яворівський національний природний парк. До 10-річчя створення / 
Ред. Ю. Чорнобай, О. Кагало. – Львів: ЗУКЦ, 2008. – 166 с. 
 



 63

Д. Каднічанський 
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна 

 
ІСТОРИЧНА СПАДЩИНА УПА І ТУРИЗМ 

Туризм, як відомо, явище багатогранне. Одним з важливих результатів 
туристичної діяльності є не лише відпочинок, а й виховання національно 
свідомого громадянина, що є визначальним в процесі становлення молодої 
української держави. В даному випадку туризм є вагомим методом наочного 
пізнання історії й культури рідного краю, власної країни та народу. 

Потужним пластом в історії України є діяльність Української 
Повстанської Армії (УПА), яка залишило велику історичну спадщину. ЇЇ 
обов’язково необхідно використовувати в туристичній діяльності, щоб за 
допомогою неавторитарних, неформальних методів впливу на виховання 
людини, виховати громадянина-патріота. 

Вивченням історії УПА займалося багато вчених. Їхніми зусиллями 
видано чимало праць, які висвітлюють український національно-визвольний 
рух з різних сторін. Проте існує ще одне мало висвітлене і тому актуальне 
питання – історична спадщина УПА та її використання в туризмі [1, 2, 3]. 
Спробуємо в даній статті коротко описати об’єкти історичної спадщини УПА.  

До об’єктів історичної спадщини УПА, на нашу думку, слід віднести: 
– музеї; 
– пам’ятники, пам’ятні знаки, могили, меморіальні комплекси; 
– архітектурні споруди. 
Музеї, які висвітлюють історію УПА слід розділити на дві групи – 

спеціалізовані (музеї видатних діячів ОУН-УПА, музеї-криївки, музеї УПА та 
національно-визвольних змагань та ін.) та загального призначення (історичні та 
краєзнавчі музеї, в експозиції яких є відділи, присвячені історії УПА). 

Діяльність видатних діячів ОУН-УПА висвітлюють наступні музеї: музей 
Степана Бандери у с. Старий Угринів Калуського р-ну Івано-Франківської обл., 
музей Степана Бандери Львівського державного аграрного університету у м. 
Дубляни Жовківського р-ну Львівської обл., музей-садиба Степана Бандери у с. 
Воля Задеревацька Стрийського р-ну Львівської обл., музей-садиба Євгена 
Коновальця у с. Зашків Жовківського р-ну Львівської обл., музей Романа 
Шухевича у с. Білогорща Городоцького р-ну Львівської обл., шкільний музей 
Романа Шухевича в смт Краковець Яворівського р-ну Львівської обл., 
меморіальний музей Олекси Гасина в с. Конюхів Стрийського р-ну Львівської 
обл. 

До музеїв УПА та визвольних змагань належать наступні: 
Визвольних змагань у м. Львові, Народний музей визвольної боротьби 

ОУН і УПА в с. Кавсько Стрийського р-ну, музей визвольних змагань у с. 
Дорожів Дрогобицького р-ну, музей національно-визвольних змагань у с. Чуква 
Самбірського р-ну, музей-світлиця національно-визвольних змагань 
Рудківщини у м. Рудки Самбірського р-ну (Львівська обл.), музей політв’язнів у 
м. Бучач Тернопільської обл., музей політв’язнів і репресованих у м. Тернопіль, 
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Музей визвольних змагань Прикарпатського краю в м. Івано-Франківськ, 
Косівський музей визвольних змагань Прикарпатського краю у м. Косів та 
Карпатський крайовий музей визвольних змагань у м. Яремча Івано-
Франківської обл. В смт Славсько Сколівського р-ну Львівської обл. існує 
приватний Карпатський музей визвольної боротьби України, створений Юрієм 
Микольським. 

Також є чимало музеїв загального профілю, в експозиції яких є відділи 
присвячені УПА, зокрема, Львіський історичний музей, музей “Бойківщина ” в 
м. Самборі Львівської обл., Івано-Франківський краєзнавчий музей, 
Тернопільський краєзнавчий музей, Денисівський краєзнавчий музей (с. 
Денисів Козівського р-ну Тернопільської обл.), Рівненський краєзнавчий музей, 
Чернівецький краєзнавчий музей та б. ін. 

Пам’ятники та пам’ятні знаки пропонуємо розділяти на три групи: 
– пам’ятники видатним повстанцям; 
– пам’ятники на місці важливих подій та битв; 
– повстанські могили та меморіальні комплекси. 
Пам’ятники Степанові Бандері споруджено у наступних населених 

пунктах: м. Львів, м. Кам’янка-Бузька, м. Дрогобич, м. Стрий, м. Старий 
Самбір, м. Дубляни Жовківського р-ну (Львівська обл.), с. Старий Угринів 
Калуського р-ну та с. Микитинці Івано-Франківської міськради (Івано-
Франківська обл.), м. Теребовля та м. Заліщики Тернопільської обл. 

Головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу споруджено пам’ятники у 
с. Білогорща біля Львова та в смт Краківець Яворівського р-ну Львівської обл. 
У цьому ж районі у с. Бунів є могила політичного діяча, письменника Юрія 
Липи, а у с. Іваники є його пам’ятник. На Івано-Франківщині в с. Тюдів 
Косівського р-ну також є пам’ятник Роману Шухевичу. 

У с. Зашків Жовківського р-ну Львівської обл. споруджено пам’ятник 
Євгену Коновальцю, а у Тернополі – Ярославові Стецьку. У м. Моршин 
Стрийського р-ну Львівської обл. перед будинком відпочинку ветеранів УПА 
стоїть пам’ятник провідникам ОУН–УПА Степану Бандері, Євгену Коновальцю 
та Роману Шухевичу. 

Є також чимало пам’ятників полководцям УПА. Зокрема, у м. Броди 
стоїть монумент полковнику УПА Петру Полтаві, у м. Березне Рівненської обл. 
– генерал-хорунжому УПА Тарасу Бульбі-Боровцю. На г. Яворина біля с. Липа 
Долинського р-ну Івано-Франківської обл. споруджено пам’ятник крайовому 
провіднику ОУН-УПА Ярославу Мельнику та його побратимам. 

Серед пам’ятників на місці важливих подій та битв слід виділити 
наступні: меморіал на місці проголошення Української Головної Визвольної 
Ради (УГВР) у  с. Сприня Самбірського р-ну Львівської обл., на г. Яворина біля 
с. Липа Долинського р-ну Івано-Франківської обл., у с. Антонівці Шумського р-
ну Тернопільської обл. та ін. 

Щодо повстанських могил, то їхня кількість, на жаль, не уточнена, 
оскільки не відомі всі місця поховань воїнів УПА. Та й багато могил знищено в 
радянську добу. Встановити точний перелік повстанських могил на даний час 
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заважає також наявність значної кількості символічних могил-курганів УПА, 
які насипали в західноукраїнських селах у 90-их рр. ХХ ст.  

На теренах Західної України споруджено багато меморіальних комплексів 
УПА, відновлюються повстанські цвинтарі. Зокрема у Львові, на г. Яворина 
біля с. Липа Долинського р-ну Івано-Франківської обл.,  

У с. Антонівці Шумського р-ну Тернопільської обл. у 1992 р. відкрито 
меморіальний комплекс–музей просто неба “Табір УПА Волинь–Південь”, 
відновлено повстанський цвинтар [5]. 

Серед архітектурних споруд, пов’язаних з історією УПА, слід виділити 
дві групи: 

– будинки, у яких переховувалися повстанці та члени підпілля ОУН; 
– криївки. 
На теренах Західної України є чимало будинків, у яких переховувалися 

члени оонівського підпілля та воїни УПА. На багатьох з них розміщено 
меморіальні таблиці. Проте спеціального дослідження цих споруд ми не 
проводили, тому не володіємо точною інформацією про них. 

Унікальним явищем у світовій партизанській практиці були повстанські 
криївки – підземні бункери, таємні сховища на селянських подвір’ях та в 
будинках, у яких переховувалися повстанці, влаштовувалися шпиталі, склади 
продовольства, зброї і боєприпасів [1].  

У часи незалежності України віднайдено та відновлено чимало 
повстанських криївок. На базі багатьох з них створено музеї.  

У с. Білогорща та с. Грімне Городоцького р-ну Львівської обл., у с. Пуків 
та с. Княгиничі Рогатинського р-ну Івано-Франківської обл. створено музеї на 
базі штаб-квартир головного командира УПА Романа Шухевича (“Тараса 
Чупринки”) [4]. Також відновлено чимало криївок і в інших населених пунктах 
Західної України. Зокрема, у с. Гута Сокальського р-ну, с. Старий Добротвір 
Кам’янка-Бузького р-ну, с. Гавареччина Золочівського р-ну, с. Велике Поле 
Яворівського р-ну, с. Воля Любинська Яворівського р-ну (Львівська обл.), с. 
Фащівка Підволочиського р-ну Тернопільської обл., криївка в Бурштинському 
лісі під Касовою горою (Богородчанський р-н), с. Зелена Надвірнянського р-ну 
с. Міжгір’я Богородчаснького р-ну, г. Яворина біля с. Липа (Івано-Франківська 
обл.). 

Реконструкції криївок створено у багатьох музеях, зокрема, у 
Рівненському краєзнавчому музеї, Музеї політв’язнів та репресованих (м. 
Тернопіль), у м. Долина Івано-Франківської обл. та ін. 

Слід відмітити, що історичну спадщину УПА можна використовувати не 
лише в екскурсійній діяльності, а й організовувати молодіжні туристичні 
походи, експедиції, фестивалі, теренові ігри та ін. Подібні акції з одного боку 
сприятимуть розвитку туризму, а з другого – популяризації історичної 
спадщини УПА.  

Подібні речі вже проводяться низкою національно-патріотичних 
організацій. У с. Зашків Жовківського р-ну Львівської обл. щороку відбувається 
молодіжний фестиваль “Зашків”. На базі меморіального музею “Табір УПА 
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Волинь–Південь” у с. Антонівці Шумського р-ну Тернопільської обл. на честь 
однієї з найбільших битв УПА проти військ НКВС проводиться щорічна 
теренова гра “Гурби–Антонівці”. 

У с. Липа Долинського р-ну Івано-Франківської обл. національно-
патріотичними організаціями України щорічно проводиться піший похід на г. 
Яворина з метою вшанування пам’яті полеглих повстанців старшинської школи 
“Олені”. 

У с. Сприня Самбірського р-ну Львівської обл. на місці проголошення 
УГВР проводяться вишкільні табори молодіжних організацій "Спадщина" та 
"Патріот України". 

Підсумовуючи, можемо сказати, що Західна Україна володіє чималою 
історичною спадщиною УПА, котра, на жаль, ще дуже мало використовується в 
туризмі. Необхідно створювати нові туристичні маршрути місцями бойової 
слави УПА, видавати путівники тощо. 
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І. Кампо  
Берігівська района спілка сільського туризму, Україна 

 
ПРОБЛЕМИ ТА СПЕЦИФІКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ НА 

ЗАКАРПАТТІ 
Сільський туризм (зелений туризм) – специфічний відпочинок у сільській 

місцевості в приватному секторі. Проживання, харчування й обслуговування 
туристів забезпечує сільська родина. 

Зелений туризм – туристична діяльність на території натуральних 
природних ландшафтів з елементами благоустрою, де існують умови для 
короткочасного відпочинку, збору ягід та грибів, рибальства, купання в річках, 
мисливства, пізнавання національних традицій народу, свят та ін. 
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Такі визначеннями були сформульовані на Закарпатті на основі того, чим 
славиться наш край. Тут і не тільки тут ці визначення використовують, як 
синонімічні або одне слово доповнює інше.  

Своєрідна мода на відпочинок у селі, що поширилася в Європі впродовж 
останніх років, прийшла й на Закарпаття, хоча цей вид туризму для місцевого 
населення не є новим. Порівняно із Західною Європою, закарпатці тісніше 
пов’язані з природою й сільським господарством. 

Найціннішим туристичним ресурсом закарпатського села є прекрасна 
природа, дефіцит спілкування з якою відчуває більшість мешканців міст. 

Крім цього, можна скористатися і цілющими властивостями природи. 
Привабливість цього туризму полягає в більшій доступності ціни. Вигідний він 
і для сільської родини, що за певну плату із задоволенням прийме туристів, 
зручно їх розмістить, нагодує, надасть різні види послуг. Міським жителям 
пропонується відпочити від обридлих, звичайних номерів готелів і типових 
санаторних кімнат. 

Деяких туристів приваблює екзотика сільської праці. 
Городяни бажають показати своїм дітям, звідки береться хліб, молоко, 

інші продукти, ознайомити з побутовими умовами й робочим місцем 
зникаючих професій. А ще, можливо, хтось бажає освоїти ази виготовлення 
овечого сиру у Закарпатті збереглися давні традиції пастухування, якими 
славляться гори й полонини, чим і займалися наші пращури ще з доісторичних 
часів. Це своєрідний музей під відкритим небом чи секрети лозоплетення, або 
спробувати себе у вишивці, різьбленні по дереву, освоїти процес роботи з 
бджолиними вуликами. Ви просто поживете в родині майстра, одночасно 
допомагаючи йому в роботі. Елементами відпочинку стають також народні 
звичаї та свята. 

На Закарпатті є давні традиції, які дають можливість цілий рік займатися 
сільським туризмом на базі сільського будинку. Людей, незалежно від того, 
звідки вони приїжджають, цікавить багатовікова історія, багатогранна й 
багатонаціональна культура краю, який вони відвідують. 

Багато туристів використовують можливість вивчати культуру місцевого 
населення. За порівняно невеликий період отримати загальне уявлення про ту 
або іншу місцевість, побачити її пам’ятні місця, пізнати етапи історичного 
розвитку, особливості архітектури, ознайомитись із днем сьогоднішнім. Крім 
того, закарпатське село має багатий пізнавальний потенціал, оскільки зберегло 
чимало історичних пам’яток, етнографічних родзинок, традиції народних 
промислів, мало відомих міським жителям. 

Мешканці великого міста сприймають сільський побут, культуру села як 
захоплюючу екзотику. Ще більшою екзотикою село є для іноземного туриста.  

На основі спостережень Обласної Спілки сільського туризму та місцевих 
осередків, спілок організацій (за останніми даними обласного відділу з питань 
туризму їх в області налічується приблизно 13) за характером організації 
сільського туризму для Закарпаття характерно поперше, що садиби, які 
приймають туристів в гірських районах області зосереджені біля гірськолижних 
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спусків або природничих атракцій (гірськолижна база „Драгобрат” – Ясіня, 
Синевирське озеро – Міжгір’я, Центр Європи). У рівнинних районах неподалік 
державного кордону та селах національних меншин (угорці – Бо ржава, Вари – 
Берегівський район, Петрово, Юлівці – Виноградівський район). 

У 2008 році облдержадміністрацією проведено моніторинг щодо кількості 
організацій та спілок, які займаються розвитком сільського туризму на 
території області та кількості садиб, що надають послуги з сільського туризму. 
За результатами моніторингу на території області нараховується 420 сільських 
садиб. Окремі з них  отримали екологічний сертифікат та знак „Зелена садиба”. 

Наявність сертифікованих садиб сприяє зростанню привабливості 
сільського зеленого туризму як для внутрішнього так і зарубіжного туриста.  

Найбільшою популярністю відпочинку на селі користуються садиби 
Берегівщини, Великоберезнянщини, Виноградівщини, Міжгірщини, 
Мукачівщини, Рахівщини, Свалявщини, Тячівщини та Хустщини.  

У Хустському районі сільський туризм набув розвитку у курортній зоні 
Шаян, де майже кожна сім’я надає житло, обладнане для розміщення 
відпочиваючих, а лікувальні послуги надаються в санаторії „Шаян”. 

Сільські господарі Рахівського району  пропонують відпочиваючим 
національні страви, виготовлені із домашніх екологічно чистих продуктів. 
Гостям до смаку: банош, вареники з бринзою, гірський мед, чай з гірських трав 
тощо. 

Розвитку сільського туризму в області в значній мірі сприяє введення в 
дію гірськолижних витягів. 

До початку зимового сезону 2008-2009 років введено в дію 3 нових 
гірськолижних витяги, а саме на території Великоберезнянського та 
Свалявського районів. Всього на території області нараховується 77 витягів. 

Другою особливі сільського зеленого туризму є те, що туристи які 
приїжджають відпочивати в сільських садибах в основному їздять на екскурсії 
по промаркованим туристичним маршрутам. 

Головним управлінням з питань європейської інтеграції, 
зовнішньоекономічних зв’язків та туризму облдержадміністрації спільно з 
кафедрою туризму Ужгородського національного університету розроблено та 
промарковано ряд туристичних маршрутів.  

За участі засобів масової інформації розроблено, промарковано та 
презентовано 8 пішохідних маршрутів. 

Крім того, у 2008 році презентовано Закарпатський винний туристичний 
шлях – маршрут вихідного дня за напрямком: Концово – Ужгород – Середнє – 
Бобовище – Мукачево – Нижній Коропець – Берегове – Кідьош – Великі Береги 
– Мужієво – Бене.  

До Закарпатського туристичного винного шляху ввійшли дегустаційні 
зали відомих виноградарів Берегівщини: сільськогосподарське фермерське 
господарство „Шош” у с.Кідьош; селянське господарство „Варга” у с.Мужієво; 
господарство Е.Бірова у с.Бене; „Пивниця Шюмегі” у с.Великі Береги. 
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Закарпатський гастрономічний шлях – маршрут за напрямком: Великий 
Березний (Невицький замок, Ужгородський замок, Синагога, Горянська 
Ротонда) – Мукачево (замок Паланок, замок Шенборна), Чинадієво (замок 
Сент-Міклош) – Берегово басейн з термальними водами) – Солотвино – Рахів 
(географічний центр Європи).  

З метою подальшого розвитку внутрішнього туризму, в тому числі 
сільського та агротуризму в області, за підтримки  облдержадміністрації 
розробляються та маркуються нові туристичні маршрути: 

Берегівський район – розроблено велосипедний туристично–
екскурсійний маршрут Чоп–Берегово, знакування якого знаходиться у стадії 
реалізації. 

Тячівський район – проведено маркування туристичних маршрутів Усть–
Чорнянського куща. 

Перечинський район – спільно з органами місцевого самоврядування 
ведеться постійна робота по розробці туристичних маршрутів. На 
сьогоднішній день промарковано 11 одно-, дво-, триденних туристичних 
маршрутів. 

Мукачівський район – розроблено та промарковано 8 пішохідних 
туристичних маршрутів різного ступеня складності, а саме: 

„Водограй” – водоспад „Скакало”, санаторій „Синяк” – санаторій 
„Карпати”, готель „Червона гора” – печери – чайна плантація – база 
відпочинку „Карпатський мисливець” – бджільницьке господарство „Бджілка”, 
ОК „Водограй”– „Обавський камінь”, санаторій „Синяк” – „Обавський 
камінь”, санаторій „Солені млаки” – „Обавський камінь”, ОК „Водограй” – 
санаторій „Карпати”, ОК „Водограй” – санаторій „Синяк”. 

Воловецький район – спільно з громадською організацією ФГТІ 
„Тур’євроцентр» в партнерстві із Асоціацією сприяння туризму „Шипот» та 
райдержадміністрацією проведена робота по маркуванню туристичного 
маршруту так званого Закарпатського Туристичного Шляху, що прокладається 
по території Воловеччини (прознаковано близько 200 км Шляху). Одночасно 
триває розробка місцевих туристичних маршрутів та автобусних екскурсій. 
Робота в цьому напрямку проводиться районною Асоціацією сприяння 
туризму „Шипот»(керівник Грига С.В.).  

Великоберезнянський район – на території району прокладено понад 30 
туристичних маршрутів, з яких 8 – велосипедних. По кожному із 
вищезазначених маршрутів розроблено картографічні матеріали та схематичне 
проходження маршрутів. Всі розроблені маршрути поміщені на сторінках 
інформаційно–туристичного довідника „Великоберезнянщина туристична», 
підготовлено до випуску каталог цих туристичних маршрутів.  

Рахівський район – розроблено велосипедний маршрут 3-ї категорії 
складності по гірських автошляхах району. За підтримки українсько-
швейцарського проекту FORZA облаштавано та промарковано близько 80 км. 
Закарпатського Туристичного Шляху. Цього року маркування частини Шляху  
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поновлено після руйнування, що спричинено липневим паводком у Західному 
регіоні України. 

Отже на основі вищеописаних особливостей можемо зробити такий 
висновок, що в Закарпатській області почався своєрідний розвиток сільського 
туризму. Основною проблемою інтенсивного розвитку цієї сфери послуг є те, 
що не регулюється відповідними законами, нормами. На дуку спеціалістів, 
голів спілок сільського туризму в Закарпатській області, цю проблему 
незабаром буде вирішено, але до того часу обов’язково необхідно розробити і 
провірити на практиці всі можливі методи розвитку. 

Список використаних джерел: 
1. Основним джерелом інформації є Закарпатська Обласна Спілка 

Сільського Туризму, районні спілки сільського туризму. 
 

 
В. Кізима  

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна 
 

ВПИВ ЕФЕКТУ ЕМЕРЖЕНТНОСТІ НА СТРУКТУРУ ГОТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСУ 

Структура туристичної галузі України і відсутність суттєвої внутрішньої 
конкуренція між готельними підприємствами сформували специфічні умови 
функціонування на ринку туристичних послуг. Для одних готелів стратегією їх 
подальшого розвитку є концентрація у вищому, делюкс-сегменті, для інших - у 
середніх і нижчих рівнях. Деякі компанії обрали стратегію пропозиції всіх 
типів розміщення, інші - тільки пропозиція послуг проживання. 

Концепція вимог до готелю дуже змінилася останнім часом, сьогодні 
готель - це щось більше, ніж просто місце для ночівлі, це потужний механізм, 
що активно функціонує та розвивається, вимагаючи при цьому максимальної 
підтримки та більших інвестицій.  

Для успішного функціонування готельного комплексу потрібно 
розробити стратегію діяльності підприємства, яка дозволить сформувати 
оптимальну позицію готелю на ринку. 

Позиціонування готельного комплексу залежить від вибору цільового 
ринку та створення комплексної пропозиції для залучення і задоволення 
вибраного сегменту ринку ефективніше, ніж це роблять конкуренти.  

Репозиціонування готельного продукту може відбуватися наступним 
чином: 

− на вимогу нового сегменту ринку готельний продукт репозиціонується 
(вібувається зміна продукту або, можливо, тільки зміна шляхів його 
впровадження на ринок); 

− готельне піприємство намагається охопити новий цільовий сегмент. В 
результаті, новий продукт впроваджується відповідно до потреб нового 
сегменту одночасно із збереженням старого продукту, що задовольняє старий 
сегмент ринку; 
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− готель розширює розмір наявного цільового сегмента. Варто 
враховувути, те що туристи з часом можуть змінити своє ставлення до 
готельного продукту; 

− структура ринку змінюється самостійно і відповідно змінюються 
характеристики, що визначають цільовий ринок. 

В результаті репозиціонування у роботі готельного комплексу може 
змінитися або розширитися уже існуючий цільовий контингент, при чому 
суттєво змінитися спеціалізація готелю. При залученні додаткових факторів, 
виникають нові корисні властивості не притаманні готельному підприємству 
досі. 

Сьогодні ділова людина більше вимоглива до умов проживання і якості 
обслуговування, тому необхідно добре розуміти потреби гостей й 
заощаджувати їх час. Отже, готель – це місце не тільки проживання, але й 
роботи, відповідно створюючи умови для перебування ділових людей, 
підприємство загального призначення набуває нової функції – готель для 
проведення конгресів і інших заходів, тобто бізнес-готель.  Пізніше для 
ефективного функціонування бізнес-готелю і задоволення потреб уже нового 
контингенту відвідувачів, окрім комфортного і просторого конференц-залу, 
вводиться в експлуатацію лобі-бар, створюється можливість для проведення 
кави-брейк у вестибюлі. Таким чином система, у нашому випадку готель, 
набуває нових властивостей, не властивим її підсистемам і блокам, а також сумі 
елементів, не зв'язаних особливими  зв'язками, які утворюють систему. 

У конференц-залі і загалом у бізнес-готелі повинні бути всі з комунікації: 
комп'ютери з підключенням до Інтернету, швидкий зв'язок, у тому числі 
бездротовий факс. Таким чином при збільшенні спектру додаткових послуг 
готель виходить на новий сегментний рівень в результаті чого проявляється 
системний ефект - тобто система як ціле набуває емерджентних властивостей, 
яких не було в її елементів, узятих окремо. Тобто як окремий елемент готель 
надавав послуги розміщення, в результаті реорганізації підприємство отримало 
нові функції, а це в свою чергу може суттєво змінити цільовий сегмент 
споживачів готельного комплексу. 

Оскільки здоровий спосіб життя - важлива складова успішності ділової 
людини, вона скоріше вибере готель, у якому є фітнес-центр і SPA-послуг. 
Наявність у готелі ресторану дає можливість залучення додаткових клієнтів. На 
відміну від самостійного закладу, ресторан при готелі працює як для 
внутрішнього клієнта так і для зовнішнього. Відповідно до рівня комфорту у  
2* готелях повинен бути один ресторан основного харчування. У закладі 
категорії 4* і вище - ресторан, що складається з декількох залів, банкетний зал, 
нічний клуб, а також бар. Отже, щоразу  вводячи у систему нові фактори ми 
отримуємо якісно іншу ефективність системи. При чому рівень системності тим 
вище, чим вище інтенсивність взаємодії елементів системи один з одним, чим 
сильніше відрізняються властивості системи від властивостей вхідних у неї 
елементів, тобто чим вищий системний ефект, тим значніше функціонально 
відрізняється система від своїх елементів. 
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Для того щоб готель зумів протистояти загрозам, що постійно зростають, 
з боку готелів-конкурентів необхідно впроваджувати пакет 
реструктуризаційно-модернізаційних заходів, спрямованих передусім на 
подолання перешкод та швидку адаптацію до ситуації на ринку послуг. Потреба 
виживання підприємств готельного типу визначила нову тенденцію в 
спеціалізації, диверсифікації, концептуалізації та екологізації готельних послуг. 

Суть екологічної філософія готелю ґрунтується не тільки у використанні 
екологічно чистих предметів - у готелі не продаються синтетичні (хімічні) 
напої, а тільки соки, молоко, натуральні напої, - але і на економії ресурсів через 
регулювання подачі тепла, світла, електроенергії, використання альтернативних 
джерел енергії. Гостями готелю із даним набором послуг будуть ті споживачі, 
яким наявна позиція найприйнятніша, тобто найближча до бажань цільового 
ринку і відмінна від конкурентних пропозицій. Стратегія може полягати в 
зміцненні цієї позиції, вона може бути заснована на збереженні наявної 
конфігурації готельного продукту і комунікацій.  

При поступовому перепозиціонуванні готелю покупець вправі очікувати 
реальних змін. Такі зміни можуть бути радикальними або поступовими. 
Необхідно весь час адаптуватися до змін споживацьких вимог. Можливо там, 
де готельний продукт досить наближений до потреб клієнтів, є необхідність 
змінити імідж для ще більшого наближення до бажань гостей. 

Порівняно новий у діяльності готельних підприємств – це створення 
дизайн-готелів. Основними аспектами функціонування яких є відчуття стилю, 
раціональність, відповідність потребам гостей, причому різних гостей - з 
різними уподобаннями, метою подорожі, тривалістю перебування та бюджетом. 

До спеціалізованих готелів також відносять ті, що надають послуги 
клінічного обслуговування: курси реабілітації після інфарктів, лікування 
депресії, профілактика стресів, послуги спортивної медицини, лікувальне 
голодування, курси вітамінного лікування, лікування морською водою і 
водоростями. 

Ряд готелів спеціалізується на обслуговуванні інвалідів із фізичними або 
розумовими відхиленнями і обладнаний пандусами, спеціальними ліфтами та 
туалетами, широкими проходами для колясок, гаражем для електроколясок. 
Персонал має спеціальну підготовку для роботи з такими клієнтами.  

Таким чином, позиціонування залежить від вибору цільового ринку та 
створення комплексної пропозиції для залучення і задоволення потреб 
споживачів, ефективніше ніж це роблять конкуренти. Входження у новий 
сегмент, у свою чергу, породжує нові властивості  системи, які виникають 
завдяки конкретним зв'язкам між конкретними елементами. Інші зв'язки 
утворять інші властивості, не обов'язково настільки ж очевидні. Механізмом 
виникнення цього системного ефекту в мережі взаємодій є позитивний 
зворотний зв'язок, що підсилює відхилення від вихідних станів. Ріст 
спеціалізованого готелю виключає можливість виникнення по сусідству іншого 
готелю з аналогічним видом додаткових послуг. 
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Кожний готельний комплекс можна розглядати як  систему взаємодіючих 
елементів. При взаємодії елементів у системі виникають властивості, не 
властиві жодному  з елементів окремо. Ціле не є сумою частин, окремо взяте 
ліжко не є готелем. Цей ефект у теорії систем називають емерджентністю. 
Інакше кажучи, емерджентність - це властивість системи, що не може бути 
віднесена до її складової, точніше воно не може бути до них застосована, тобто 
сума окремих властивостей окремих компонентів системи не дасть у результаті 
однієї унікальної властивості. Вона з'явиться лише в тому випадку, якщо 
система буде в зборі і елементи між собою будуть взаємодіяти. 

Для вибору оптимальної структури готельного комплексу нам необхідно 
вивчити властивості елементи системи, сформувати рекомендації щодо 
введення нових елементів та передбачити оптимальні зв’язки між елементами 
заради успішного функціонування готелю. 

Успішна реалізація поставлених завдань приведе до суттєвого 
підвищення рівня послуг готелю. У випадку, коли керівництво готелю 
усвідомить, що діяльність в обраному напрямку слід продовжувати, 
спрямовуючи її на збільшення кількості клієнтів та різновидів послуг, що 
пропонуються в готелі. Тому суттєвим чинником ефективного розвитку готелю 
є також позиція топ-менеджменту підприємства, яка повинна збігатися з 
позицією працівників, в разі виникнення розбіжностей готель як система 
набуде емерджентних властивостей.  

Оскільки, емерджентність - означає розбіжність мети готельного 
підприємства  із цілями вхідних у нього частин. Якщо ціль керівництва готелю 
полягає в отриманні максимального прибутку при мінімальних витратах на 
робочу силу. Ціль працівників, тобто підсистеми, зворотна одержання 
максимальної оплати за свою працю при мінімальних витратах своєї енергії. 
Видно, що цілі не збігаються. В умінні згладжувати такі протиріччя й 
знаходити компроміси складається мистецтво керівника. 

Треба відзначити, що чим більше відрізняються властивості сукупності 
від суми властивостей елементів, тим вища організованість системи. 
Кібернетик У.Ешбі показав, що "у системи тим більше можливостей у виборі 
поведінки, чим сильніший ступінь залежності поведінки її частин". Це 
твердження легко доводиться на прикладі системи, що складає з р частин, 
кожна з яких може перебувати в кожному із s станів (р і s кінцеві). 

Будемо виходити з того, що готельний комплекс як система повністю 
організована. Вважаючи, що кожна з р частин системи сформована, в результаті 
випливає, що число можливих переходів (тобто число можливостей у виборі 
поведінки) для кожної із частин системи дорівнює ss. Об'єднання р частин в 
одну систему приводить до того, що число k можливих станів стає рівним sp. 
Однак тепер можливість перейти від одного визначеного стану до іншого 
невипадковим чином залежить від того, наскільки узгоджені між собою 
частини системи. У випадку повного узгодження частин число можливих 
переходів дорівнює kk. Якщо ж система складається з р незв'язаних частин, то 
число можливих переходів є (Ss)p = (Sp)s=ks 
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Тому що s <k, те ks <kk, що і доводить наведене твердження. 
Таким чином, об’єднання  частин у єдине ціле приводить до появи нових 

якостей, що не зводяться до якостей окремого елемента системи. 
Сформульована нами властивість і є проявом внутрішньої цілісності системи 
готельного комплексу, або, так званим, системоформуючим фактором. Нові 
якості системи визначаються міцним характером зв'язків між частинами і 
можуть варіюватися в досить широкому діапазоні - від повного узгодження до 
повної незалежності частин. Завданням менеджменту готельного комплексу 
саме полягає в оптимальному збалансуванні підрозділів готелю і виокремленні 
тих елементів, які в комплексі не принесуть доданого приросту прибутковості 
даного засобу розміщення. 

Після визначення стратегії розвитку готельного комплексу, його позиції 
на ринку та формуванні оптимальної його структури важливим завданням 
керівництва готельного підприємства є забезпечення чіткої системної взаємодії 
його елементів, яка забезпечить стабільну та ефективну роботу на ринку та 
можливість протидії зовнішнім загрозам. 
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СУСПІЛЬНО-ПРОФЕСІЙНА АДАПТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ 

СІЛЬСЬКОГО ТУРИЗМУ 
«Адаптація є процесом або результатом процесу якому підлягає людська 

психіка у прагненні досягнення стану рівноваги між психічними потребами і 
вимогами суспільного оточення... Пристосована людина стає більш здатною і 
схильною до здорового й суспільного позитивного життя».  

Роль працівника, його професійна підготовка, досвід та знання у сфері 
надання туристичних послуг є визначальною, особливо власника особистого 
селянського господарства, який має намір надавати їх у своїй оселі. Успіх 
господаря залежить від суспільно-професійної адаптації до цього виду 
туристичної діяльності. 

Через суспільно-професійну адаптацію селян потрібно розуміти процес 
забезпечення рівноваги між очікуваннями власника особистого селянського 
господарства і потребами і запитами потенційних гостей. 
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Суспільно-професійна адаптація є процесом пристосовування працівника 
до: 

1)  фізичних умов роботи; 
2)  вимог технічного забезпечення об’єкта; 
3)  суспільного сприйняття [5, с.60]. 
Працівники великих сільськогосподарських підприємств в основному не 

володіють навиками підприємницької діяльності, вони не схильні ризикувати 
власними заощадженнями чи матеріальними об’єктами. За умови прийняття 
рішення про перепрофілювання свого житлового будинку для надання послуг з 
розміщення селянин повинен переорієнтувати свої професійні навички до 
організації прийняття гостей. 

Отже, підготовка агротуристичного пакета базується на використанні 
комплексу організаційних заходів. Це відбувається шляхом пристосування 
житлових засобів розміщення туристів з одночасним забезпеченням санітарно-
гігієнічних умов, можливості купівлі продовольчих продуктів і їх приготування 
для споживання. Наступні кроки сільської родини, яка приймає туристів, 
полягають у забезпеченні харчування туристам (у власному господарстві або 
іншому) та різноманітних рекреаційних послуг на випадок зміни погодних 
умов. Часто господарства відрізняються за наявністю засобів і тому 
спеціалізуються відповідно до своїх можливостей і особистих переваг. Така 
спеціалізація є економічно обґрунтованою, особливо за умов конкуренції і з 
врахуванням якісної сторони надання послуг [2, с.87]. 

Варто зазначити, що господар сільської садиби має певні обов’язки, що 
до прийняття гостей, а саме: 

− забезпечити відповідну кількість місць проживання та приміщень 
функціонального використання; 

− обмежити доступ до місць потенційної небезпеки; 
− запропонувати додаткові послуги, у випадок негоди; 
− забезпечити санітарно-гігієнічні умови у своєму будинку; 
− створити умови тиші і затишку тощо. 
Гостям не можна пропонувати, щоб вони жили ще з кимось у кімнаті. 

Надзвичайна тіснота та переповнення є показником занижених стандартів [1, 
с.34].  

Власник сільської садиби повинен ретельно планувати потреби в 
працівниках, особливо за умов забезпечення сезонного працевлаштування. 
Отже, у сільському туризмі зростає значення сезонних працівників, а також, 
існують певні проблеми з їх адаптацією до якісного виконання своїх обов’язків, 
уміння спілкуватися з гостями – вихідцями з іншого соціокультурного 
середовища [4, с.135]. Суспільно-професійна адаптація працівників має велике 
значення для власника сільської садиби, тому що він повинен завжди пам’ятати 
таку аксіому: «Моє агротуристичне господарство творять люди, і мій 
агропродукт творять люди».  

Для вирішення проблеми соціально-професійної адаптації працівників в 
Україні працює громадська організація «Центр розвитку та правової підтримки 
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села», яка проводить тренінги, семінари з навчання та надання консультацій 
працівникам сільського туризму [6]. Значний доробок у вирішенні цієї 
проблематики мають фахівці Львівського осередку Спілки сприяння розвитку 
сільського туризму, які розробили національну стратегію підготовки кадрів зі 
сільського туризму [3,с.726] 
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МОЖЛИВОСТІ РЕКРЕАЦІНОГО РОЗВИТКУ ГІРСЬКИХ СІЛЬСЬКИХ 

ТЕРИТОРІЙ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
Гірські регіони завжди становили інтерес для людства, особливо з точки 

зору їх естетичної привабливості та туристичного потенціалу. У ХХ столітті до 
гір була звернута особлива увага, в зв’язку з їх екологічними,  ландшафтними 
та рекреаційними особливостями, можливостями збереження тут біотичної 
різноманітності, культурного та етнографічного багатства, які почали зникати 
швидкими темпами в інших регіонах планети.  

У Львівській області гірські села знаходяться у Турківському, 
Сколівському, Старосамбірському та Дрогобицькому районах, причому усі села 
Турківщини мають статус гірських. 

Гірські адміністративні райони Львівської області мають свої унікальні 
особливості. Майже всі вони територіально розміщені вздовж великих гірських 
річок і часто співпадають з їхніми басейнами. Території районів часто мають 
висотну ландшафтну зональність; відповідно, соціоекономічні, демографічні, 
етнокультурні та комунікаційні характеристики носять відбиток такої 
зональності, що спричинює потребу в особливих підходах до вирішення 
проблем сталого розвитку у цьому регіоні, зокрема, приділення особливої уваги 
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збереженості незмінених людиною ландшафтів та невідновних природних 
ресурсів. Серед видів соціальної та економічної діяльності, придатної для 
сталого розвитку регіонів, повинні бути такі, що максимально зберігають 
природні, історичні та культурні особливості гірської території. Тому велика 
увага має бути приділена розвитку туризму та рекреації, як видів економічної 
діяльності в межах сталого розвитку території.  

Гірські території  Львівської області становлять великий інтерес з точки 
зору розвитку тут рекреації та туризму, особливо для жителів міста Львова та 
прикордонних польських районів. Ці території Закон України «Про статус 
гірських населених пунктів в Україні» [1] трактує як нерозвинуті з соціально-
економічної точки зору та депресивні, однак їх природні, історично-культурні 
та етнографічні багатства є незаперечними. Недостатній економічний розвиток 
гірських сіл Львівщини, відсутність промислового виробництва та інтенсивного 
сільського господарства, значного антропогенного перетворення ландшафту 
стає певною перевагою для розвитку тут деяких видів туризму, зокрема 
сільського туризму, який має на меті використання автентичної сільської 
території як рекреаційної бази.  

Сільський туризм (або сільський зелений туризм) активно пропагується 
як один із шляхів сталого розвитку гірських сіл Львівської області. Особливо 
швидкими темпами цей вид туризму розвивається у Сколівському районі, а 
також у деяких селах Турківського та Старосамбірського району, особливо там, 
де створені умови для гірськолижного спорту.  

Сільський туризм в багатьох випадках пов’язаний саме із гірськолижним 
зимовим відпочинком, який стає чинником розвитку даного села і створення 
тут відповідної нічліжної бази (міні-готелі та агрооселі) та інфраструктури 
відпочинку не лише для спортсменів і не лише у зимові місяці. Серед таких сіл, 
де утворилися певні осередки сільського туризму можна назвати Грабовець, 
Нижню Рожанку, Волосянку, Орявчик, Погар у Сколівському районі, Розлуч у 
Турківському районі, Ясеницю-Замкову у Старосамбірському районі. Ці села 
стали фактично традиційними місцями відпочинку, як літнього та зимового і 
найчастіше згадуються у джерелах інформації для відпочиваючих.  

Однак залишається невирішеною проблема рекреаційного розвитку менш 
відомих і необлаштованих гірських сіл. Це особливо стосується периферійних 
сіл Турківського та Старосамбірського району. Села Турківщини та 
Старосамбірщини володіють значним рекреаційним потенціалом, особливо з 
точки зору культурно-історичної спадщини та збереження етнічних традицій. 
За даними науковців [5] у периферійних селах Турківського району найбільше 
збереглася традиційна бойківська культура. Прикордонні села 
Старосамбірщини становлять великий інтерес з природної точки зору та 
особливостей ландшафту, а також культурних пам’яток і можливості україно-
польської співпраці у туристичній сфері. Деякі кроки у цьому напрямі вже 
зроблено, зокрема розроблені міжнародні велосипедні туристичні маршрути 
«Шляхами Швейка» та «Зелене коло» по Старосамбірському району з 
переходом через україно-польський кордон та 8 туристичних маршрутів по 
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віддалених селах району; у Турківському районі активний розвиток сільського 
туризму відбувається у с. Сянки також на польсьському прикордонні, 
розроблені маршрути і створена деяка інфраструктура для туризму у гірських 
селах поблизу г. Пікуй – найвищої вершини Львівщини. 

Однак, за нашими дослідженнями, найбільшими перешкодами 
рекреаційного розвитку таких сіл стає їх віддаленість та відсутність належної 
інформації про їх  рекреаційні можливості. У Сколівському районі створена 
відповідна інформаційна база для популяризації сільського туризму (зокрема, 
силами туристичного відділу Сколівської районної держадміністрації), видана 
відповідна інформаційна література, функціонує два веб-сайти присвячені 
туристичним можливостям району, активно поширюється інформація про 
агрооселі району. В інших же гірських районах Львівщини ситуація значно 
відмінна. У Турківському районі серед гірських сіл як місце відпочинку 
активно пропагується лише Розлуч, відомий значною мірою завдяки фестивалю 
«Бойківські Фестини», у Старосамбірському районі – Ясениця-Замкова як 
гірськолижна база, і певною мірою село Лаврів як місце релігійного 
паломництва,  у Дрогобицькому районі – с. Майдан, відоме через мисливське 
господарство та риболовні озера.  

На Старосамбірщині почалася деяка популяризація невідомих гірських 
сіл району, зокрема, розроблено програму розвитку туризму району з 
включенням цих сіл та викладено (в тому числі он-лайн) загальну 
характеристику стану та проблеми розвитку туристичної галузі із розробками 
маршрутів та характеристиками гірських сіл. У Дрогобицькому районі питання 
гірських сіл взагалі не освітлюється, і основна увага туристичного розвитку 
приділена селам та селищам із  мінеральними джерелами, що не належать до 
гірських. 

В Турківському районі проблема туристичного розвитку розглядається 
насамперед як питання створення гірськолижної інфраструктури і відповідного 
розвитку певних сіл, що також не може вирішити усі проблеми віддалених 
невеликих сіл.  

Існує також проблема транспортної доступності гірських сіл.З точки зору 
розвитку інфраструктури найбільш привабливими для туристів є села з 
більшою кількістю населення і часто розташовані вздовж лінії залізниці. Як 
приклад, серед таких сіл у Турківському районі можна відмітити насамперед 
Розлуч (по лінії залізниці), Сянки (велика транспортна станція). Транспортна 
доступність сіл (зокрема зі Львова) є досить неоднорідною. Легкодоступними є 
села по лінії залізниці і поблизу міста Турки та смт. Бориня. Транспортна 
доступність значно ускладнена для сіл на периферії району, особливо 
невеликих, де маршрутні автобуси приїжджають 1-2 рази на день (Дністрик-
Дубовий, Івашківці, Ліктів, Зубриця та ін.). Стан доріг також значно 
погіршується поблизу невеликих сіл, особливо на території лісового масиву в 
Орівському ландшафті, де доріг з твердим покриттям фактично немає (Зубриця, 
Багнувате, Риків, Ясенка-Стецьова та ін.). Однак ці села можуть викликати 
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значний туристичний інтерес в сенсі їх віддаленості та незміненості території, 
збереженості  традицій.  

Подібна ситуація спостерігається в інших гірських районах Львівщини, 
навіть у Сколівському (найбільш транспортно розвинутому), де деякі 
мальовничі села залишаються фактично поза увагою туриста без власного 
транспортного засобу через погане транспортне сполучення (Орявчик, Сухий 
Потік та ін.). 

В контексті вищезгаданих проблем рекреаційного розвитку гірських сіл 
Львівщини доцільним було би створення ширшої інформаційної бази про усі 
рекреаційно привабливі гірські села Львівщини.  

Відділи туризму відповідних районних держадміністрацій виконують 
також функції відділів культури, що призводить на практиці до певного 
акценту саме на підтримці культурних заходів, зокрема, на функціонуванні 
сільських клубів, а не на ініціативах туристичного розвитку. На нашу думку, 
відділам туризму слід провести певну каталогізацію гірських сіл та 
особливостей їх рекреаційного потенціалу з природної, культурної, історичної 
та етнографічної точок зору. Це стало би першим кроком до формування 
згаданої інформаційної бази про усю гірську Львівщину. Необхідний опис та 
виділення найбільш цікавих з маловідомих гірських сіл та загальний опис 
пам’яток по районах. Наразі таких опис зроблено лише для Сколівщини [4] 

Питання транспортної доступності та створення інфраструктури є більше 
затратним і складним, однак, при спрямованості на розвиток саме сільського 
туризму, а не гірськолижного спорту (що потребує значно більших інвестицій) 
ця проблема стає легше вирішуваною, оскільки сільських туризм не потребує 
значної зміни території і включає у себе різноманітні рекреаційні заняття, які 
можуть модифікуватися залежно від особливостей даного села. 

Рекреаційний розвиток гірських територій Львівщини, на нашу думку, 
повинен бути більш рівномірним. Надто багато атракційних гірських сіл 
залишається поза увагою відпочиваючих через нестачу інформації та 
відповідної інфраструктури.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТУРИСТІВ 
Транспорт є одним із найважливіших елементів туристичної індустрії та 

невід’ємною частиною туристичного продукту. Транспортне обслуговування 
туристів – найбільш складний у технологічному відношенні блок туру; до того 
ж будь-який транспортний засіб є джерелом підвищеної небезпеки. 

Серед туристичних перевезень виділяються наступні: 
− трансфер – перевезення туристів у межах туристичного центру: від 

основного перевізника до місць розміщення, розваг тощо; 
− основне (далеке) перевезення – перевезення туристів на великі 

відстані: до місця призначення; 
− перевезення на автобусних чи залізничних маршрутах, круїзних 

рейсах, де етап перевезення власне є невід’ємною частиною і головним 
елементом туру, а засіб перевезення є найчастіше місцем ночівлі; 

− вантажні перевезення – найчастіше (але не виключно) 
використовуються у шоп-турах, де туристам пропонується доставити куплені 
товари окремим транспортним засобом; 

− екскурсійні перевезення із використанням різних видів транспорту. 
Туристичне перевезення є однією із двох основних послуг, що згідно 

міжнародних нормативних документів є обов’язковими для турпродукту. 
Загалом транспорт є одним із п’яти найголовніших учасників туристичного 
ринку, нарівні із туроператорами, турагентами, готелями, глобальними 
комп’ютерними мережами. 

Послуги транспортних організацій залежно від співвідношення 
«перевезення – розміщення» можна поділити на три групи: 

− транспорт як засіб перевезення (у більшості випадків транспортного 
обслуговування); 

− транспорт як засіб і перевезення, і розміщення (туристично-
екскурсійні поїзди, круїзні судна тощо); 

− транспорт як засіб тільки розміщення (вагони, плавзасоби тощо, що 
використовуються стаціонарно у місцях відпочинку туристів). 

Отже значення транспорту у туризмі полягає не лише у перевезенні 
туристів, а й у використанні транспортних засобів як стаціонарних і пересувних 
засобів розміщення. 

Не слід забувати, що транспорт – це не лише послуги із перевезення і 
розміщення, а ціла низка інших туристично-обслуговуючих виробництв, куди 
відносяться підприємства харчування і торгівлі, побутових (кімнати 
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відпочинку, перукарні, туалети, камери зберігання тощо), розважальних, 
медичних та інших послуг, що діють у вокзалах, станціях, портах, пристанях, 
аеропортах, на самих транспортних засобах. Насамперед також треба назвати 
тут підприємства попереднього продажу квитків та бронювання місць. Останні 
за функціональністю найбільш близькі до турфірм, - вони виконують аналогічні 
функції. Саме на основі квиткових кас переважно сформувалися бюро 
подорожей. Тобто, цілий ряд підприємств сфери обслуговування і ціла «армія» 
фізичних осіб (підприємців і офіційно незареєстрованих) повністю залежать від 
пасажирського транспорту і завдячують йому своїм існуванням. 

Із попередньої особливості випливає, що транспортні послуги це не лише 
послуги перевезення, а й розміщення, харчування, розважальні, побутові та 
інші послуги. Тобто транспортне перевезення по-суті перетворюється на тур, 
оскільки мають місце дві основні ознаки туру: подорож (поїздка) і комплексний 
набір послуг. Таким чином можна виділити термін «транспортний тур» - 
транстур - із усіма притаманними туру атрибутами: маршрутом і набором 
послуг. 

Транспортні перевезення становлять основний відсоток собівартості (а 
отже й ціни) туру. Іноді вартість транспортної складової (перевезення чи 
трансфер) подорожі може становити три четверті вартості туру. Така структура 
ціни дає змогу, регулюючи вартість транспортної складової туру, в значній мірі 
регулювати вартість цілого туру. Слід пам’ятати, що при плануванні своєї 
подорожі, турист враховує, ще й такі фактори: швидкість доставки до мети 
подорожі, комфортність та умови харчування, можливість перевезення багажу і 
яких параметрів, можливість зупинки на шляху і паркування, рівень шуму і 
вібрації, умови для сну і відпочинку, можливість доброго і широкого огляду під 
час поїздки, наявність чи відсутність несприятливих екологічних факторів і 
звичайно, безпека. 

Величина транспортних витрат для туристів залежить від відстані 
перевезення, тривалості подорожі, коньюктури транспортного і туристичного 
ринку, вибору засобів та умов (комфорту) переміщення. Таким чином велике 
значення як для туриста, так і для організаторів туризму (туристичних фірм) 
має вибір транспортного засобу для певного маршруту, - оскільки кожний вид 
транспорту має свої переваги і недоліки. Наприклад, автомобілі є мобільними, 
але маломісткими; кораблі є комфортними, місткими, але тихохідними і мало 
прохідними; літаки мають велику швидкість і рівень сервісу, але є дорогими.  

Фахівцями розроблена спеціальна таблиця вибору транспортних засобів 
за різними критеріями (таблиця 1). Зрозуміло, чим більший вибір позитивних 
ознак певного виду транспорту за наведеними критеріями, тим вища вартість 
транспортних подорожей. Проте ні один транспортний засіб не задовольняє 
всього вибору вимог.  

Для досягнення найвищої швидкості пересування вибирають авіаційний 
транспорт (особливо – для ділового туризму чи шоп-турів, коли клієнти мають 
гроші, але не мають часу). Проте в останні роки набули поширення швидкісні 
поїзди (приблизно 300-450 км/год.), що не менш комфортні, чим літаки, але 
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значно дешевші. Крім наявності шляхів сполучення, при виборі транспортних 
засобів враховуються відстань і час. Наприклад, на відстані від 300 до 700 км. 
активно використовуються поїзди, до 300 км. – автомобілі (легкові чи 
автобуси); більше 600-1000 км. – літаки. Велике значення для транспортних 
перевезень туристів мають частота рейсів, що сприяє зросту туризму і 
сезонність, нерівності якої необхідно коригувати ціною і різними пільгами. 
Також турист у великій мірі зацікавлений у прямому рейсі (без пересадок), що 
найчастіше досягається чартерними рейсами. 

Таблиця  
Оцінка різних транспортних засобів за основними критеріями їх придатності 

до туристичних подорожей [1, с. 11] 
Оцінка різних видів транспортних засобів, в балах  

Критерії оцінки 
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1. Безпека руху 7 5 6 4 5 7 

2. Екологічна 
безпека 

6 6 7 5 6 8 

3. Вартість 
перевезення* 

8 6 9 8 2 1 

4. Експлуатаційна 
швидкість 

1 2 6 4 6 10 

5. Мобільність 1 1 1 8 10 5 
6. Можливість 
зупинки за бажанням 
туриста 

2 1 1 8 10 1 

7. Можливість 
тривалого 
життєзабезпечення у 
дорозі 

8 10 5 3 2 5 

8. Пасажиромісткість 7 10 6 4 1 7 
9. Питомі капітальні 
затрати* 

2 1 5 8 10 2 

10. Рівень комфорту 8 10 2 4 6 6 
* Найнижчий бал відповідає найбільшій вартості 
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СТРУКТУРНІ ЗМІНИ ДІЯЛЬНОСТІ ОСОБИСТИХ СЕЛЯНСЬКИХ 
ГОСПОДАРСТВ У СФЕРІ НАДАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

Особисте селянське господарство є основною ланкою агротуристичної 
діяльності. Від його величини залежить дохід селянської родини, а також 
туристична привабливість для відвідуваних гостей. Ця діяльність передусім 
полягає на підготовці основних виробничих засобів, починаючи від 
розміщення, часткового чи комплексного харчування, а ж до організації і 
проведенні різноманітних туристичних заходів, як у самому господарстві так в 
його оточенні. 

Господар селянської оселі може обирати для себе багато шляхів 
комбінування сільськогосподарської діяльності із прийомом туристів. Крайніми 
випадками є лише випадковий прийом туристів за основної 
сільськогосподарської діяльності або постійний прийом туристів за мінімальної 
сільськогосподарської діяльності. Головним тут є правильно збалансувати 
обидва ці види діяльності і визначити для себе пріоритети та межі прибутку і 
затрат від кожного виду діяльності [1] 

Попередні спостереження свідчать, що можна виділити дві групи 
селянських господарств, які суттєво починають виділятися. Першу групу 
становлять активні селянські господарства, для яких надання туристичних 
послуг є додатковою діяльністю, яка не вимагає значних фінансових, 
матеріальних і трудових затрат та реалізовується, в основному у чітко 
визначеному літньому чи зимовому сезоні. Отримані доходи частково йдуть на 
розвиток сільського господарства та покращують економічний стан родини. 
Стандарт пропонованих приміщень невисокий, відчувається відсутність або 
виступає невелика пропозиція додаткових туристичних послуг. Такі 
господарства становлять меншість від загальної кількості у Карпатському 
регіоні. 

Натомість домінуючу групу становлять особисті селянські господарства, 
власники яких з причин високих витрат і низьких доходів відмовилися від 
виробництва товарної сільськогосподарської продукції і прийняли рішення 
щодо повноцінного ведення агротуристичної діяльності. Як правило, це були 
господарства, які спеціалізувалися на утриманні великої рогатої худоби, кіз, 
овець, коней, кролів чи розведенні риб тощо. До цієї групи також відносять 
господарства, які володіють невеликими площами угідь та спеціалізувалися на 
несільськогосподарській діяльності. Їх власники повністю переплановують 
свою садибу для задоволення потреб гостей (малий пансіонат, заїжджий двір, 
притулок), зберігаючи при цьому сільський характер, домашню атмосферу, 
додатково вводячи елементи, які підкреслюють сільський стиль життя селян 
певної території. До цієї групи потрібно відносити господарства, які були 
придбані жителями міст, які вважать цю діяльність перспективною, що в свою 
чергу підкреслює їх соціальний статус [2]. 



 84

Особливістю агротуризму є те, що він не може бути представлений чітко 
визначеним стандартним набором послуг і атракцій [3]. Різноманітність прояву 
даного виду туризму залежить від власників особистих селянських господарств. 
Отже, основним продуктом агротуризму є послуга гостинності, тобто вміння 
організувати відпочинок туристів таким чином, щоб вони отримали максимум 
задоволення та бажання повернутися до господарів ще не один раз. В будь-
якому випадку, агротуризм здійснюється у сільській місцевості, тісно 
пов’язаний з сільським життям й діяльністю селянської родини та передбачає 
використання наявних засобів. 

Найчастіше агротуризм виникає на сільських територіях перехідного 
трансформаційного періоду щодо інтенсивності освоєнні між екстенсивно 
експлуатованими природоохоронними територіями та інтенсивного 
використання рекреаційних районів. Розвиток сільського господарства і 
рекреація можуть бути комплементарними і спричинити туристичну 
активізацію сільських територій та охорону природного середовища. 
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ФАХОВА ОСВІТА В ТУРИЗМІ – НАПРЯМКИ ЗМІН 

Розглядаються питання удосконалення підготовки фахівців на основі 
наукового прогнозування розвитку туризму. 

Постановка проблеми удосконалення підготовки кадрів для туризму 
базується на динамічному розвиткові туристичного ринку і перманентній зміні 
вимог до рівня цієї підготовки. Змагальним положенням організації системи 
підготовки кадрів є положення про відповідність рівня підготовки соціальному 
замовленню на кількість та якість кадрів. Дотримання такого положення 
можливе лише за умов наукового прогнозування напрямків розвитку туризму. 
Тобто, підготовка фахівців нерозривно пов’язана з розвитком наукового 
забезпечення туризму. Нажаль, на сьогодні цей зв’язок відчувається дуже слабо 
і неусвідомлений, а тому й не підтриманий, на управлінському рівні. 

Аналіз досліджень в сфері підготовки кадрів для туризму свідчить про те, 
що цьому питанню дедалі приділяється більша увага: тільки за останній рік 
проведені дві міжнародні спеціалізовані конференції (Київ), ці питання є майже 
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обов’язковою складовою конференцій з туризму, які традиційно й щорічно 
проводяться в основних центрах підготовки (Київ, Одеса, Львів, Донецьк та 
ін.). Дослідники звертають увагу в основному на недосконалість діючого 
стандарту, на невідповідність системи підготовки європейському досвіду, на 
необхідність посилити фахову компоненту, особливо з огляду на проведення 
чемпіонату світу з футболу ЄВРО-2012. Водночас, незважаючи на посилену 
увагу до проблеми підготовки кадрів для туризму, невирішеним залишається 
питання: яким має бути фахівець з туризму, щоб туризм в нашій країні дійсно 
набув статусу пріоритетної сфери діяльності? Автор вважає за потрібне 
привернути увагу до необхідності тісного «переплетення» наукової і освітньої 
діяльності в сфері туризму і формування системи основних центрів підготовки 
кадрів для туризму як дослідницько-освітніх установ. Саме ця проблематика й 
становить мету написання даної статті. Звісно, будучи географом, автор бачить 
цю проблему не тільки в площині розвитку освіти для сфери туристичного 
бізнесу, а й для розширення можливостей виконання туризмом його суспільних 
функцій і в першу чергу його соціалізації та екологізації. 

Виклад основного матеріалу. Множинність суспільних функцій туризму 
обумовлює його поліаспектність та синтетичність, яка має перерости в 
комплексність, забезпечуючи різнопланове виконання туризмом його 
суспільних функцій. Власне формуванню туристичного комплексу як базової 
моделі розвитку національного туризму має послуговувати фахова туристична 
освіта. 

Під туристичним національним комплексом ми розуміємо таку модель 
функціонування туризму, в якій його територіально-ресурсний, виробничо-
інфраструктурний та організаційно-управлінський блоки, пов’язані тісними 
виробничо-технологічними, інформаційними, управлінськими та іншими 
зв’язками вертикального, горизонтального та наскрізного характеру, що 
відбивають процеси кооперування, комбінування, інтеграції при зростаючій 
спеціалізації та концентрації туристичної діяльності, формують організаційно-
технологічну єдність на основі взаємодії спеціалізованих одиниць 
територіальної структури. При цьому кожен з елементів територіальної 
структури туризму, незалежно від ієрархічного рівня, формується та діє на 
засадах корпоративності, що дозволить створити мережу туристичних 
дестинацій або місць-продуктів туристичного ринку. Саме така модель 
вбачається нам перспективною, такою, що відбиває сучасні тенденції світового 
туризму, забезпечуючи стійкий розвиток цій сфері. 

Прогнозування напрямків розвитку суспільства та окремих складових 
суспільного життя є необхідною рисою вищої фахової освіти. В Україні так 
склалося, що центри науки та освіти в туризмі концентруються у вищих 
навчальних закладах і таким чином саме вузи мають стати «проектантами» 
туристичного процесу. Але далеко не всі вузи це усвідомлюють, а тим більше 
мають для цього необхідний науковий потенціал. Виходячи саме з наявності 
наукових кадрів, їх кваліфікації, їх внеску в розвиток наукових досліджень для 
сфери туризму можна виділити на сучасній мапі України декілька власне 
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сформованих центрів підготовки кадрів для туризму. Одразу слід зазначити, що 
рекреаційно-туристська спеціалізація регіонів певною мірою обумовила 
традицію з підготовки кадрів. Одним з найперших її розпочав Таврійський 
національний університет імені В.І.Вернадського, сформувавши на базі 
географічної освіти потужну школу з підготовки фахівців в першу чергу для 
внутрішнього туризму. Значними центрами туристичної освіти стали класичні 
університети Львова, Чернівців, де фахова туристична освіта також надається 
на географічних факультетах, та Одеса (економічна освіта). Формування 
фахової освіти в країні, яке за часи Незалежності розпочалося практично «з 
нуля», сприяло відкриттю підготовки кадрів для туризму в інших різних 
навчальних закладах. Найбільш вдалим досвідом є формування потужних 
центрів на базі Прикарпатського університету ім..В.Стефаника, Донецького 
інституту туристичного бізнесу, Харківського національного університету 
ім.В.Каразіна. В останні роки до цього процесу долучилися такі центри як 
Луганськ, Дніпропетровськ, Луцьк. Окремо слід сказати про Київський центр 
підготовки кадрів для туризму. Тут майже десяток вузів ІІІ-ІV рівнів 
акредитації готують кадри для туризму на базі географічної (Київський 
національний університет імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний 
університет імені М.Драгоманова), економічної (Київський національний 
торговельний університет), гуманітарної (Київський національний університет 
культури і мистецтв) освіти, діють вузькоспеціалізовані вузи (Інститут туризму 
ФПУ, Київський університет туризму, економіки і права). 

2004 р. був затверджений галузевий стандарт вищої освіти України з 
напряму «туризм» (0504), в якому була зроблена спроба сформувати 
«обов’язковий мінімум» єдиної туристичної освіти. Але суб’єктивні чинники 
вплинули на кінцевий варіант цього стандарту і він виявився розбалансований, 
зі значним «креном» в бік підготовки менеджерів та економістів для індустрії 
туризму, тобто саме до виробничо-технологічного блоку, а значний пласт 
інших туристичних функцій просто «випав» зі сфери підготовки. В першу чергу 
це стосується підготовки екскурсоводів, хоча й досі чинним залишається 
ганебний для країни в цілому статус екскурсовода, прирівняний до робітничої 
професії, яка не потребує фахової освіти. Фактично нинішня фахова освіта не 
орієнтує молодих фахівців на формування власного бізнесу, не тільки в сфері 
посередництва (турагенти), а особливо в сфері надання послуг по прийому на 
певних спеціалізованих територіях. У нас не готуються практично фахівці, які б 
могли організувати туризм в національних парках та на інших заповідних 
територіях, при всьому декларуванні відсутня цільова підготовка для сільського 
туризму. Тобто, декларуючи пріоритетність розвитку внутрішнього туризму, 
ми не спрямували підготовку кадрів для нього. 

Прийняття стандарту дуже пожвавило процес відкриття даної 
спеціальності в країні і до нього долучилися численні й найрізноманітнішого 
напряму вузи: економічні, технологічні, технічні, гуманітарні, почала 
формуватися спеціалізована мережа інститутів та факультетів туристичного 
спрямування. Десь понад 120 вузів сьогодні готують кадри для туризму. В 
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цілому освітня ситуація виглядає доволі строкато, що ускладнює завдання 
Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України з 
акредитації та ліцензування в сфері туристичної освіти.  

Подальша трансформація системи підготовки кадрів в країні призвела до 
переформатування напрямів підготовки і туризм, втративши статус окремого 
напряму знань, увійшов як спеціальність до напряму «культура». Відповідно 
відбувається переорієнтація підготовки кадрів з попередньої економізації на 
гуманізацію туристичної освіти, що й відбивають проектні розробки галузевого 
стандарту вищої освіти з туризму. 

Як певний позитивний доробок слід зазначити стабільні (хоча й далеко не 
пріоритетні) позиції географії в туристичній фаховій освіті і навіть певні 
зрушення в бік надання географічній складовій одного з фундаментальних 
напрямків підготовки кадрів. У ГСВОУ 0504 крім рекреаційної географії 
географізованими були курси з вивчення туристичних ресурсів, туристсько-
рекреаційних комплексів та частково туристичне краєзнавство, до вибіркової 
частини вузами вводилась географія туризму та спеціалізовані дисципліни з 
вивчення території та ресурсів власного регіону, що в цілому можна вважати 
географічним блоком туристичної освіти. Зараз до цього блоку додалося 
туристичне країнознавство як географічна дисципліна з комплексного вивчення 
країн з точки зору можливостей розвитку там туризму. Але, незважаючи на те, 
що географія потроху стверджує свої офіційні позиції в системі підготовки 
кадрів для туризму, звідки її намагалися й намагаються витіснити, в цілому 
система фахової освіти для сфери туризму залишається розбалансованою, 
«безстрижневою», а наявний значний науково-освітній потенціал країни, який 
зараз працює в сфері підготовки кадрів для туризму, не використовується 
повністю. 

Відсутність галузевого стандарту вищої освіти України з туризму на рівні 
підготовки бакалавра «спантеличує» систему підготовки кадрів і не сприяє 
консолідації зусиль в цій сфері. Негативно на системі підготовки кадрів 
позначається затягування процесу підготовки аналогічних стандартів рівня 
«магістр». В кінцевому варіанті не важко передбачити, що невизначеність з 
тим, якого фахівця ми готуємо для сфери туризму, в майбутньому негативно 
позначиться на розвиткові туризму, на туристичному іміджі країни, що 
особливо небезпечно з огляду на проведення в країні чемпіонату ЄВРО-2012. 

Висновок. В Україні в цілому сформована система підготовки кадрів для 
туризму, але динамічний його розвиток передбачає її постійне удосконалення 
на основі збалансованості освітніх стандартів та розвиткові наукових 
досліджень з прогнозування туристичного процесу. 
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О. Ляховська 
Державний історико-культурний заповідник в м.Белзі, Україна 

 
ПЕРСПЕКТИВА МАЛИХ МІСТ ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК КРАЄЗНАВЧОГО 

ТУРИЗМУ ВНАСЛІДОК ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ 
Особливі території, райони, де немає розвинутої промисловості та 

пріоритетного сільського господарства і мають певну привабливість ландшафту 
та географічне положення для розвитку туризму, стають потенційними 
складовими даної галузі. Найпоширенішим на території України є гірський 
туризм, що дістав свій розвиток у Карпатському регіоні, сільський зелений 
туризм в горах та біля водних просторів та інші. Та, незабуваймо, що багатство 
культурної та історичної спадщини також є складовими елементами, за 
допомогою яких можливий розвиток краєзнавчого, релігійного туризму, 
розвиток туристичних атракцій, що будуть цікаві для вітчизняних та 
зарубіжних потенційних споживачів.  

Слід звернути увагу на розвиток туризму в прикордонних територіях з 
наявністю пам’яток історії, культури, археології. Особливості історичного 
розвитку нашої країни, особливо Західного регіону, склало певні історичні 
умови з тісним переплетенням історії народів, проживаючих в прилеглих до 
кордону районах. Європейський Союз відкритий для фінансування проектів по 
розширенню взаємовідносин між місцевим самоврядуванням прилеглих 
територій, а саме Республікою Польща, Білоруссю, Україною. Ці проекти 
дають поштовх в розвитку таких транскордонних співпраць в різних галузях 
економіки. Залучення зарубіжних інвестицій через участь у міжнародних 
проектах дає певну можливість для розвитку депресивних територій.  

Інтерес даного виду співпраці полягає у розвитку старих історичних міст. 
Історична спадщина нашого краю поєднує розвиток декількох народів, що 
дасть змогу збільшувати зацікавлення до них. Західна Україна представлена 
рядом населених пунктів, що мають статус міст зі своєю багатою давньою 
історією , з котрих можна сформувати групу по давності виникнення, наявності 
збережених пам’яток історії, архітектури, культури, переплетеності історій 
трьох народів: українського, польського та єврейського. Основними критеріями 
оцінки таких територій повинні бути :  

− давність території; 
− наявність пам’яток історії, архітектури ( чим давніші пам’ятки,  
− тим вища оцінка привабливості ) в кількісному та якісному вигляді; 
− наявність людського потенціалу для забезпечення розвитку даної 
− галузі економіки ; 
− стан розвитку обслуговуючої інфраструктури ( харчування, 
− проживання) ;  
− досвід у розвитку атракцій даного регіону ; 
− розповсюдження інформації про регіони ( web-сторінки, буклети, 

колажі, 
− листівки та інше ) ; 
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− наукові напрацювання по розвитку даного регіону.  
Багатство історичної спадщини Львівської області представлене містами : 

Белз, Броди, Буськ, Дрогобич, Жовква ,Золочів, Кам’янка-Бузька, Комарно, 
Мостиська, Олесько, Перемишляни, Підгірці, Підкамінь, Рава-Руська, Рудки, 
Самбір, Свірж,Угнів. Подібність територій і специфіка регіонів сприяє 
детальному їх аналізу і можливості застосування аналогічної схеми розвитку з 
відокремленням своєї ідентичності.  

Є можливість детально проаналізувати проблеми, що спричиняють 
гальмування розвитку туристичної галузі в населених пунктах з малим 
розвитком промисловості та перспективами розвитку туризму. Основними 
проблемами на даний момент є недостатнє фінансування для відновлення 
пам’яток історії, архітектури, культури, створення привабливого вигляду 
прилеглих територій, недостатність популяризації даних територій в ЗМІ, 
Інтернеті, випуску друкованої продукції, налагодження промислу сувенірів. 
Позитивним моментом є відзначення знаменних дат вказаних міст на 
державному рівні. Законодавство про відзначення знаменних дат: Указ 
Президента України від 2 грудня 1995 р. № 1116/95 “Про впорядкування 
відзначення пам’ятних дат і ювілеїв”, Указ Президента України від 17 грудня 
1999 року № 1583/99 “Про додаткові заходи щодо впорядкування відзначення 
пам’ятних дат і ювілеїв” , Постанова Кабінету Міністрів України від 17 березня 
2000 року № 521 “Про основні напрямки забезпечення комплексного розвитку 
малих монофункціональних міст”. Ці святкування є одиничними проявами 
залучення інвестицій держави та місцевого підприємництва для покращення 
загального вигляду, поширення інформації про дані об’єкти , впорядкування 
територій. 

Проаналізуємо вивчення даного питання на прикладі розвитку 
старовинного міста Белза, що знаходиться на кордоні з Республікою Польща. 
Перша згадка про місто датована 1030 роком в “Повісті временних літ”. Белз 
понад 300 років користувався Магдебургським правом. Тисячолітнє місто з 
наявністю 5 пам’яток національного значення, понад 50 пам’яток історії, 
архітектури, монументального мистецтва. Походження ікони Матері Божої, що 
у 1382 році була забрана у місто Ченстохову Республіки Польща. З кожним 
роком зацікавлення нашим містом зростає. Складовою історії міста є надбання 
трьох народів: українського, польського та єврейського. Довідково (за 
статистикою 30-х років 20 століття), 50 відсотків складали євреї, а інших 50 
відсотків – українці та поляки. Завдяки цьому, потенційні туристи міста Белза 
складають вихідці з даної місцевості та краєзнавці, що цікавляться історією цих 
народів. Потік туристів з кожним роком зростає. Всередньому за рік Белз 
відвідує понад три тисячі чоловік. Якщо порівняти з уже розвинутими 
туристичними містами, це є дуже низький показник, але в динаміці по роках 
прослідковується позитивний результат. 

Основний поштовх в напрямку розвитку історичного міста є 
затверджений документ “Обгрунтування створення історико – культурного 
заповідника в м. Белзі”, виконане НДЛ – 104 Національного університету“ 
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Львівська політехніка” в 2000 році. Наслідком даної роботи в 2002 році згідно 
Постанови Кабінету Міністрів України “Про створення Державного історико – 
культурного заповідника в м. Белзі” від 13 грудня 2001 р. № 1678 було 
відмічено територію заповідника. Виділено 4 заповідні зони: урочище 
“Замочок” – 10,5 га; середньовічне місто – 16 га; християнський цвинтар XVI – 
XX ст. – 1,7 га; окописько (юдейський цвинтар) XVIII – XX ст. – 1,9 га. У 2003 
році НДЛ –104 НУ “Львівська політехніка” був розроблений Генеральний план 
розвитку Державного історико – культурного заповідника в м. Белзі, що 
закладає напрям і конкретну програму робіт з відродження давнього міста, 
перетворення його на важливий науково – дослідний та туристично-
рекреаційний центр. На даний час в Заповіднику працюють кваліфіковані 
працівники різних галузей науки. Науковий потенціал сприяє подальшому 
розвитку міста. 

У 2005 році на державному рівні відбулось святкування тисячоліття міста 
Белза. Основним завданням даного святкування було притягнення уваги 
громадськості та різних гілок і рівнів влади до розвитку міста Белза. До цієї 
дати приурочені дві наукові конференції, що підтвердили на науковому рівні 
давність та важливість даної території. Саме з того часу почалась співпраця 
міської ради міста Белза з прикордонними територіями Республіки Польща. 
Результатом співпраці міста Белза з Гміною Долгобичів Республіки Польща є 
надбання для міста лазерної копії Ікони Матері Божої Белзької, що встановлена 
в Урочищі “Замочок” і складає окремий сакральний Маріїнський комплекс, що 
дає змогу залучення додаткової кількості туристів-паломників. Дуже важливим 
елементом є тісна співпраця з місцевими релігійними громадами та парохами.  

На даний час місто Белз має зв’язки з Гміною Белжець Республіки 
Польща. В травні 2007 р. підписана угода між Белзькою міською Радою 
(Україна) та Гміною Белжець (Республіка Польща) про транскордонну 
міжрегіональну співпрацю. Спільно з Гміною Белжець взяли участь у конкурсі 
в рамках Програми польської закордонної помочі, що виділяється за 
посередництвом Міністерства зовнішніх справ Республіки Польща. Назва 
проекту « Стратегія співпраці Гміни Белжець з містом Белз – перший крок до 
утворення туристичного транскордонного маршруту». Даний проект стартував 
у 2008 році. Основним завданням проекту було утворення туристичного 
маршруту , його протяжність, описи, визначення пам’яток та привабливі 
елементи для туриста на даному шляху. Кінцевими пунктами маршруту є місто 
Белз (Україна) та Белжець Республіка Польща). 

Під час реалізації проекту було проведено кілька робочих зустрічей та 
організовано конференції (одна в Гміні Белжець, друга – в місті Белзі), що 
послужили чіткому виконанню поставлених завдань. До роботи були залучені 
провідні наукові співробітники Державного історико – культурного 
заповідника в м. Белзі. Результатом даного проекту стало визначення 
туристичного маршруту Белз – Белжець протяжністю 200 км., що охоплює 
територію нашої держави від Рави – Руської до Устилуга вздовж кордону, про 
що розповідає виданий буклет. Траєкторія туристичного шляху залучає 
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території Жовківського, Сокальського Львівської області та частину 
Волинської. На 2009 рік уже подано матеріали для продовження даного 
проекту, а саме, маркування маршруту. Це дасть змогу залучити до співпраці 
також представників інфраструктури туристичного бізнесу на туристичному 
маршруті Белз - Белжець. 

Ще одним досвідом транскордонної співпраці міста Белза з Республікою 
Польща є організація спільного малярського пленеру . В серпні 2008 р. в місті 
Белзі в рамках міжнародної співпраці 14 художників з України та Республіки 
Польща працювало в місті напротязі двох тижнів. Виконано понад сто творів з 
зображенням краєвидів міста. Результатом стала художня виставка, що діє і на 
сьогоднішній день. 

Перспективу розвитку даних транскордонних відносин уряд міста Белза 
бачить через участь у міжнародних проектах, що дає можливість залучити 
інвестиції. Основними напрямками співпраці є інтегрування коштів в галузь 
туризму. Особливо цікавить владу міста Белза налагодження зв’язків з містом 
Ченстоховою (Республіки Польща) для реалізації задуму по створенню 
маршруту проходження ікони Божої Матері з Белза до Ченстохови. Основними 
завданнями даного проекту були б зміцнення дружніх зв’язків, популяризація 
даних територій, опрацювання та запровадження стратегій розвитку туризму в 
даних територіях, покращення діючих та створення нових об’єктів туристичної 
інфраструктури. Цікавими темами для співпраці є розвиток атракцій для 
туристів, молоді, досвід залучення талановитої молоді , освіта населення щодо 
розвитку туристичної галузі. 

Важливим елементом для напрацювання розвитку туризму в старих 
історичних містах є вивчення та запровадження досвіду Європейських країн.  

 
М. Мальська 

Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна 
 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ПРОСТОРОВИХ СИСТЕМ 
ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ  ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Державне регулювання в сфері туризму полягає у здійсненні 
управлінського впливу органів державної влади на цей сектор економіки з 
метою досягнення стратегічних цілей соціально-економічного поступу 
українського суспільства й інтеграції держави у світовий економічний та 
соціокультурний простір. 

Якісні критерії нової державної регіональної політики у туристично-
курортній сфері Львівської СПС  повинні формуватися у площині сталого 
розвитку, економічного зростання, поєднаного з активною соціальною 
політикою держави. Адже саме сфера туризму здатна забезпечити істотний 
сегмент активного населення Львівської ПСП новими робочими місцями, 
сприяти підвищенню рівня життя в економічно й соціальне депресивних 
гірських районах Українських Карпат, стати стратегічною статтею наповнення 
державного та місцевих бюджетів. 
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Упродовж останніх років у системі державного управління туризмом як 
на державному, так і регіональному рівні відбуваються постійні структурні 
зміни. У зв’язку із реорганізацією вищих органів виконавчої влади на 
регіональному рівні з 2005 р. відбувалися істотні зміни у структурі органів 
місцевої влади. Так, у Львівській ПСП структуру управління курортів та 
туризму було докорінно трансформовано. У складі управління культури і 
туризму ОДА утворено відділ мистецтв та туризму, а повноваження щодо 
розвитку курортів та рекреаційних зон передано управлінню економіки. В 
Івано-Франківській ПСП головне управління туризму і культури складається з 
управління туризму та управління культури, у Закарпатській обл. – управління 
туризму входить в склад управління з питань європейської інтеграції, 
зовнішньоекономічних зв’язків та туризму, у Чернівецькій ПСП діє відділ з 
питань туризму. У районах та в містах обласного значення питаннями туризму 
займаються відділи культури і туризму у складі 1-2 осіб. У деяких районах 
взагалі відсутні штатні одиниці з питань розвитку туризму. 

У багатьох областях України розроблено програмні документи з метою 
забезпечення комплексного вирішення проблем розвитку курортів та 
туристичних центрів, забезпечення умов для залучення інвестицій. У цих 
програмних документах туризм виступає не як ізольована сфера, а 
розглядається в широкому контексті соціально-економічних перетворень в 
областях. Такий концептуальний підхід висуває туризм (міжгалузевий 
туристичний комплекс) як рушійну силу прогресивних змін у супутніх, 
безпосередньо з ним не пов’язаних галузях, що активізує все соціально-
економічне життя областей. 

В західних областях реалізуються такі програмні документи: Програма 
розвитку туризму та рекреації в Закарпатській області на 2002 - 2010 роки; 
Програма розвитку туризму в Івано-Франківській області на 2002 - 2010 роки; 
Програма розвитку туризму в Чернівецькій області на 2004-2010 роки. 

У Програмі розвитку туризму та рекреації в Закарпатській ПСП на 2002 - 
2010 роки основну увагу зосереджено на розвитку рекреаційних центрів 
(“Драгобрат”, “Боржавські полонини”, “Красія”, “Синяк”,      “Сине вир”, 
“Солотвино”, “Курорти Свалявщини”) та створення туристично-рекреаційної 
зони на Верецькому перевалі. Загалом, протягом 2003 - 2010 років на території 
області планується створити 8 курортів державного і 24 курорти місцевого 
значення. 

У програмі Івано-Франківської ПСП передбачено проведення робіт щодо 
відновлення системи вузькоколійних залізниць як об’єкта туристичної інфра-
структури, створення мережі центрів туристичної інформації у туристичних 
центрах області, розробку і виконання комплексних програм розвитку турис-
тичних центрів області, створення інфраструктури для розвитку туризму на 
території Дністровського каньйону, заповідника “Давній Галич”, Карпатського 
НПП, НПП "Гуцульщина", Дністровського регіонального ландшафтного парку. 

У Львівській ПСП реалізація передбачених Програмою заходів вимагає 
фінансування у 319806,85 тис. грн. Структурно кошти мають розподілятися на 
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такі сфери: модернізація матеріально-технічної бази санаторно-курортної 
сфери, туризму і відпочинку – 135,9 млн. грн.       (42,5 %); збереження, віднов-
лення і раціональне використання рекреаційних ресурсів – 86,2 млн. грн. (27 
%); екологічне оздоровлення рекреаційних територій – 71,3 млн. грн. (22,3 %). 

Використання інвестиційних коштів зосереджено на двох кластерах 
обласного туристичного комплексу: Дрогобицькому та Жовківському ЛСП. На 
ці два туристично-рекреаційні центри припадає майже 80 % фінансування 
Програми. Виділено основний ареал рекреаційно-туристичного розвитку 
області – це Дрогобицький район (передусім, курортна зона Трускавець - 
Східниця), куди необхідно спрямувати 192,7млн. грн. (60,2 %): 81,3 млн. грн. 
припадає на Трускавець, 38,3 млн. грн. – на Східницю. Ще 60 млн. грн. 
становить обсяг фінансування “Програми комплексного відновлення історичної 
території м. Жовкви”. 

Виконання запропонованих заходів дасть змогу за рахунок додаткового 
інвестування та сприятливих умов для реінвестування сформувати додаткову 
кількість робочих місць (понад 2 тис. робочих місць) як безпосередньо в 
галузях туристичного комплексу, так і обслуговуючих їх виробництвах; 
провести реконструкцію ЗО та спорудити 13 об’єктів рекреаційного 
призначення. 

Програму було розроблено фахівцями ІРД ПАН України та управління 
туризму та курортів ОДА. Даний програмний документ, відповідно до якого 
проводять свою діяльність в напрямі розвитку туризму органи виконавчої 
влади, можна вважати одним із найкращих в Карпатському регіоні. 

У Чернівецькій ПСП Програмою передбачається здійснення заходів з 
розвитку матеріальної бази та туристичної інфраструктури, використання 
рекреаційних ресурсів та Історико-культурної спадщини для розвитку туризму, 
удосконалення рекламно-інформаційної діяльності у туристичній галузі, 
розвиток сільського зеленого туризму, безпека туристів. Дана Програма має 
дещо декларативний характер, заходи не деталізовано щодо обсягів 
фінансування, виконавців, термінів виконання, що є її суттєвими недоліками. 

З 2005 р. в умовах переходу державної економічної політики на засади 
ринкового лібералізму орієнтація регіональної політики Львівської ПСП також 
повинна стати ліберально-ринковою. Тобто, ініціативи сучасної регіональної 
політики мають бути спрямовані на удосконалення структури ринкових 
відносин і не повинні входити в протиріччя з ними. 

Важливою характеристикою регіональної туристичної політики є її комп-
лексність. Тобто, формуючи засади регіональної політики, необхідно охопити 
усю множину елементів функціонування міжгалузевого туристичного 
комплексу і чітко усвідомлювати, що туризм у регіоні не може розвиватися 
ізольовано від інших галузей національного господарства. Для реальної 
підтримки туризму доцільно дбати про збалансований розвиток усіх галузей, 
що забезпечують й обслуговують об’єкти туристичної і, загалом, усієї 
соціальної інфраструктури області. 
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З огляду на особливості географічного положення, регіональна 
туристична політика у Львівському регіоні повинна здійснюватися у двох 
управлінських площинах - зовнішньої та внутрішньої регіональної політики. 

Зовнішня регіональна політика організаційно базується на засадах 
розбудови прикордонної інтеграції в рамках міждержавних економічних 
структур – Карпатського та Бузького єврореґіонів (з боку України). 

Наступним, не менш важливим правовим підґрунтям для розгортання 
широкомасштабної євроінтеграційної регіональної політики у природо-
охоронній і туристичній сферах стало ухвалення спеціальної Карпатської 
Конвенції (про захист довкілля та збалансований розвиток Карпат), її у 2003 
році підписали представники урядів Словаччини, Сербії та Чорногорії, Польщі, 
Румунії, Угорщини, Чехії та України. 

На наше переконання, зовнішню регіональну політику належить націлити 
на подальше фінансово-проектне, технологічне, підприємницьке поглиблення 
євроінтеграційних зв’язків з прикордонними регіонами суміжних країн ЄС. її 
важливими аспектами мають стати: спільні зусилля з промоції туристичного 
потенціалу Карпат на зовнішніх туристичних ринках країн Західної Європи і 
Північної Америки; сприяння виходу окремих українських туристичних та 
обслуговувальних дану галузь підприємств на зовнішньореґіональні ринки; 
вивчення міжнародної кон’юнктури ринку пропозицій рекреації у Карпатах; 
активне запозичення польського й словацького досвіду рекреаційного освоєння 
карпатських ландшафтів та територіального проектування гірських районах; 
спрощення формальностей обміну пасажиропотоками населення прикордонних 
територій; сприяння розвитку міжнародного двостороннього туризму та 
створення для цього відповідної інфраструктури; спільні проекти з охорони 
гірських екосистем та налагодження маршрутів транскордонного екологічного 
туризму; досягнення принципової домовленості (конвенції) про створення й 
пайову участь усіх зацікавлених регіонів у Міжнародному Карпатському фонді 
розвитку туризму, створення спільних інвестиційних портфелів для реалізації 
найважливіших взаємовигідних проектів розбудови туристичних комунікацій й 
інфраструктурних об’єктів; заохочення створення спільних туристичних 
підприємств та некомерційних туристичних організацій тощо. 

Внутрішня регіональна політика західних областей України повинна 
гарантувати дотримання умов т. зв. сталого розвитку, тобто збалансованого 
еколого-економічного та соціального розвитку регіону, розв’язання усього 
спектру внутрішніх проблем розвитку міжгалузевого експортно-зорієнтованого 
карпатського рекреаційно-туристичного комплексу. 

Найважливішими й водночас найважчими завданнями внутрішньої 
туристичної політики визнаємо: 

− системне докорінне оновлення усіх об’єктів соціальної інфраструктури 
регіону   загального   призначення   (мережа   доріг,   система   транспортного 
сполучення, водозабезпечення, каналізація, сміттєвивіз тощо) із акцентом на 
якісне покращення рівня туристично (ширше - соціально-культурного) сервісу 
у регіоні до рівня стандартів сусідніх країн Євросоюзу; 
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− розгортання протекціоністської політики у сфері організації 
туристично-оздоровче-виховної   роботи   серед   дітей,   підлітків   та   молоді   
з   метою формування у них європейської системи цінностей та показників 
суспільного здоров’я,   формування   національної   самосвідомості   й   
активної   життєвої позиції, зрештою, широкої популяризації Карпатського 
регіону як основного осередку активного дитячого, підліткового й молодіжного 
туризму Української держави. 

Перспективний розвиток туристичного комплексу Львівської СПС 
повинен ґрунтуватися на трьох складових: інвестиціях, інноваціях та 
інформаційних комунікаціях. Без широкого залучення зовнішніх інвестиційних 
потоків, реалізації державних інвестиційних проектів та активізації 
внутрішнього інвестиційного капіталу нереально розбудувати ефективний 
регіональний міжгалузевий туристичний комплекс. Без запозичення 
туристичних інновацій та переходу на прогресивні європейські стандарти 
гостьового й рекреаційного сервісу неможливий розвиток конкурентноздатного 
на міжнародному ринку туристичного сектору будь якого регіону. Без 
цілеспрямованих маркетингово-промоційних заходів з інформаційного 
“прориву” регіону неможлива його інтеграція у глобальний ринок туристичних 
послуг. 
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ПРОСТОРОВА СИСТЕМА ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. 
На фоні бурхливого розвитку світового туризму закономірно постає 

питання про роль України та її регіонів на світовому ринку туристичних 
послуг. Слід зазначити, що об’єктивно вона має всі передумови для 
інтенсивного розвитку внутрішнього та іноземного туризму: особливості 
географічного положення та рельєфу, сприятливий клімат, багатство 
природного, історико-культурного та туристично-рекреаційного потенціалів. 
Проте на фоні світового туризму, який набирає потужностей фантастично 
швидкими темпами, Україна виглядає досить скромно. На сьогодні українські 
громадяни інвестують туристичну індустрію зарубіжних країн, що є одним з 
найболючіших питань вітчизняної туристичної галузі. Адже туризм, за 
розрахунками фахівців, лише у вигляді податків міг би щороку приносити в 
державну скарбницю до 4 млрд. дол.  
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Безумовно, що причини такого становища треба шукати в складній 
соціально-економічній ситуації в державі, в невідрегульованості механізмів 
стимулювання туристичної індустрії, відсутності ефективної стратегії 
розвитку цієї галузі як на національному, так і регіональному рівнях. Проте 
проблема є значно ширшою і стосується, мабуть, не лише туристичної галузі 
України, а взагалі шляхів залучення країн з перехідною економікою (до яких 
належить і Україна) до могутніх інтеграційних процесів та зміцнення 
конкурентноздатності таких економік на світовому ринку.  

Традиційно конкурентоспроможність трактується як зумовлене 
економічними, соціальними і політичними факторами стійке становище 
країни або товаровиробника на внутрішньому і зовнішньому ринках. Для 
України важливим є розуміння того, що ключові параметри 
конкурентноздатності товарів, підприємств і галузей формувалися у структурі 
внутрішніх і зовнішніх зв’язків СРСР – країни, яка на період розпаду 
перестала відповідати сучасним критеріям конкурентноздатності. Потенціал 
УРСР, хоча і був досить значним, проте ефективність його реалізації була 
вкрай незадовільною. Національна економіка України, яка успадкувала 
традиційно матеріально- та енергомісткі виробництва, була об’єктивно 
неспроможною витримати конкуренцію на світових ринках. Вкрай 
несприятливі внутрішні умови розвитку при порівняно слабких міжнародних 
позиціях економіки України примушують активно шукати нестандартні шляхи 
виходу з кризи, засоби формування по-справжньому міжнародно 
конкурентноспроможної національної економіки.  

Отже, підсумовуючи все вище наведене, приходимо до висновку, що в 
галузі туризму проблемним сьогодні є неефективне та нераціональне 
використання відповідних ресурсів, сьогоднішній рівень розвитку туристичної 
індустрії не відповідає наявному потенціалу. Це є визначальним питанням, яке 
має диференційовану структуру, складаючись, в свою чергу, з ряду інших, 
більш конкретних питань. Так, до останніх можна віднести насамперед 
відсутність розвиненої інфраструктури, низьку якість обслуговування, 
відсутність якісної реклами та глибинної інформації про готелі, санаторії, тури 
по країні та послуги, які надаються, на світовому рівні.  

Існуючі проблеми та недоліки у туристично-рекреаційній сфері України 
можна згрупувати за такими напрямами: 

1.  Невідповідність наявної туристичної інфраструктури міжнародним 
стандартам, а також недостатній її розвиток в туристично-привабливих зонах. 

2. Низький рівень сервісного обслуговування та кваліфікації кадрів 
туристично-рекреаційної галузі. 

3. Незадовільний стан автомобільних доріг на основних транспортних 
магістралях, а також під’їзних доріг до основних туристично-атракційних 
центрів області, нерозвиненість туристичної інфраструктури вздовж 
магістралей. 
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4. Незадовільний стан частини об’єктів, що складають історико-
архітектурну спадщину, а також нераціональне використання даних об’єктів, 
що призводить до подальшої їх руйнації. 

5. Недостатні промоція (реклама) та інформаційне забезпечення 
туристичного потенціалу регіонів України на міжнародному і внутрішньому 
туристичних ринках. 

6. Обмеженість фінансування програм та проектів у туристичній 
галузі та санаторно-курортній сфері. 

Теоретико-методологічним та прикладним аспектам дослідження 
просторової структури системи туристичних послуг обласного регіону 
присвячена велика кількість наукових досліджень. В суспільній географії та 
регіональній економіці існує багато підходів до конструювання різноманітних 
та таксономічних класифікацій туристично-рекреаційних утворень на 
національному та регіональних рівнях. Більшість з них базується на твердженні 
О. Бейдика, що основними ознаками виділення таких таксонів є: “характер 
рекреаційної спеціалізації ї ступінь її розвитку; рівень рекреаційної освоєності 
території; схожість проблем перспективного розвитку окремої частини 
території з позицій рекреації, рекреаційні ресурси та їх територіальні 
комбінації; рекреаційні території та їх значення в загальній структурі 
землекористування; потужність, територіальне поширення, структура і 
динаміка рекреаційних потоків; виробничі та економічні зв’язки рекреаційних 
підприємств з іншими галузями; наявність рекреаційного вузла (ядра)” 

Виходячи з цих ознак, М. Мироненко та І. Твєрдохлєбов, наприклад, 
виділяють такі таксони: зону - макрорайон - мезорайон - мікрорайон - 
комплекс. Н. Недашківська виокремлює: систему - зону - район - підрайон - 
вузол - пункт (центр). Є. Котляров пропонує чотирьохступеневу систему 
таксономічних одиниць: республіка - район - місцевість - мікрорайон (рівень 
підприємства). 

Комплексний аналіз існуючих підходів дає, з одного боку можливість 
певної уніфікації пропонованих таксонів за масштабами та складністю 
внутрішньої організації у вигляді чіткої п’ятирівневої ієрархічної структури: 
пункт (центр) –мікрорайон (вузол) – підрайон – район – зона, а з другого – 
вказує на чіткий акцент дослідників на проблемах районування території. 

Більшість з них схиляється до думки, що у межах кожного таксоногічного 
рівня необхідним є забезпечення оптимального виконання цільової функції 
просторової туристичної системи та узгодженого розвитку туристичної 
інфраструктури з іншими елементами господарського комплексу. Це є 
принциповим для якнайповнішого врахування особливостей територіального 
поділу праці у сфері туризму, створені прогнозних моделей перспективних 
функцій різних таксоногічних утворень, а також виділення туристичних 
кластерів, які б враховували, з одного боку рівень концентрації та ступінь 
розвитку в межах конкретних кластерів підприємств та закладів туристичної 
індустрії, а з другого – наявність та ступінь збереженості атракційності об’єктів 
національної історико-культурної спадщини. 
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РОЛЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ТУРИСТИЧНОГО 
ПРОДУКТУ РЕГІОНУ 

Вагоме питання, яке потребує свого вирішення для забезпечення сталого 
розвитку є формування політики просування туристичного продукту. 
Основною ціллю такої політики повинне стати формування та підтримування 
сприятливого позитивного іміджу регіону, оскільки саме він є одною із 
головних передумов збільшення попиту на туристичний продукт та є 
"поживним грунтом" для розвитку туристичного бізнесу, а отже і надходжень 
до бюджету та розвитку регіону взагалі. 

Крім того, важливість постановки цієї мети полягає у самій специфіці 
ринкової поведінки споживачів туристичних послуг. Мова тут іде про те, що 
мотиви до придбання туристичних послуг часто є емоційними та 
ірраціональними із значною часткою впливу суб’єктивних факторів. Саме тому 
імідж того чи іншого курорту, рекреаційної зони чи регіону буде визначальним. 

Інший аспект цієї проблеми полягає у тому, що суб’єкти підприємницької 
діяльності туристичної галузі не мають можливості формувати сприятливий 
імідж регіону, а можуть лише частково вливати на нього через формування 
власного іміджу. Відповідно, повноцінне та продумане формування іміджу 
рекреаційної території як частини комплексної політики просування повинне 
бути покладене на органи місцевого самоврядування. 

Таким чином, враховуючи зазначені нами вище особливості та сутність 
притаманних функцій органів місцевої влади, основним та першим за 
пріоритетністю із засобів просування туристичного продукту регіону повинна 
стати пропаганда. Направленість такої пропаганди повинне бути зорієнтоване 
на формування прихильності до нашого туристичного продукту зі сторони 
потенційних споживачів, в тому числі і через формування позитивного 
ставлення до регіону. При чому особливою умовою на яку необхідно звернути 
увагу, що дійсну довгострокову прихильність можна сформувати лише за 
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умови, що вона буде базуватися на реальних, а не штучно створених засобами 
реклами, позитивних характеристиках місцевості [1]. Відповідно, питання 
стоїть не лише про добру організацію стратегії просування, а і про усунення 
існуючих негативних моментів, що є присутні в галузі, тобто здійснення 
модернізації інфраструктури, покращення якості обслуговування тощо, а це в 
свою чергу означає участь суб’єктів підприємницької діяльності у вирішенні 
цієї проблеми. 

Крім того, заходи направлені на формування прихильності споживачів 
повинні одночасно забезпечити схильність споживачів до надання переваги 
саме нашому туристичному продукту по відношенню із іншими, що 
пропонуються регіонами із схожою спеціалізацією. Тобто, мова вже йде про 
конкуренцію та забезпечення власних переваг засобами комунікаційної 
політики. 

Особливо важливим є досягнення переконаності споживачів у 
необхідності скористатися туристичним продуктом взагалі. Важливість цієї 
проблеми полягає в тому, що вона є не лише економічною а і соціальною, тобто 
формуючи таку переконаність ми спонукаємо населення, зокрема великих міст 
до оздоровлення та ведення здорового способу життя.  

Таким чином, вирішення задачі створення позитивного іміджу засобами 
пропаганди включає декілька аспектів. Перший – пропаганда здорового 
способу життя, необхідності рекреації та заняття активними видами 
відпочинку.  

Другий – забезпечення переконання, що саме наш рекреаційний регіон та 
розміщені на його території курорти та туристичні центри зможуть 
максимально задовольнити потреби у рекреації та відпочинку.  

Третій – підтримування інтересу широкої громадськості до регіону через 
інформування про роботу системи місцевої влади  зокрема у галузі туризму та 
рекреації, постійне поширення інформації про плани розвитку, їх реалізацію та 
досягнуті успіхи. Таким чином, виносячи з певною періодичністю таку 
інформацію на всезагальний розсуд та подаючи її в певному значенні як 
новинку, ми можемо підтримувати інтерес цільової аудиторії до регіону та його 
туристичного сектору, а обізнаність, щодо ходу виконання планів та програм, 
відповідальних за них людей сприятиме формуванню у пересічних громадян 
позитивного ставлення до місцевої влади та її діяльності. 

Четверте – створення позитивного іміджу регіону для інвесторів. В першу 
чергу всі заходи, як по пропаганді так і в інших напрямках повинні 
направлятися на формування стабільного економічного та політичного клімату, 
дружніх відносин між суб’єктами підприємницької діяльності, споживачем та 
органами місцевої влади. Крім того необхідним є впровадження нових засад 
комунікацій з інвестором, які передбачатимуть максимальну активність, навіть 
агресивність, у боротьбі за інвестиції з боку органів місцевої влади, для чого 
необхідним є постійне розроблення різного роду проектів розвитку, 
представлення економічних розрахунків динаміки розвитку регіону, його 
ринкових позицій та туристичного потенціалу (при чому, без приховування 



 100

негативних показників), підтримування постійних а не вибіркових чи 
тимчасових відносин з інвесторами. 

Таким чином, організована відповідно до зазначених принципів політика 
просування туристичного продукту дозволить через створення певного іміджу 
сформувати позитивну думку громадськості щодо регіону та його окремих 
туристичних центрів та забезпечить, таким чином, прихильність та довіру до 
його туристичного продукту з боку потенційних споживачів. Крім того, що 
особливо важливо, такий позитивний імідж буде носити довгостроковий 
характер, що набуває суттєвого значення саме для розвитку туристичної галузі. 
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ВПЛИВ РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 
ТУРИСТИЧНИЙ РОЗВИТОК 

Підприємства по-різному підходять до організації рекламного процесу. В 
невеликих фірмах рекламою звичайно займається один з працівників відділу 
маркетингу, який періодично контактує з рекламними агентствами. Великі 
фірми можуть створювати свої власні рекламні служби. Деколи, при проведенні 
масштабних акцій вони також залучають спеціалістів рекламних агентств.  

Рекламне агентство є незалежною організацією, що здійснює на 
замовлення рекламодавця творчі та виконавчі роботи, планування, розробку та 
реалізацію рекламних кампаній, а також окремих рекламних заходів. Рекламне 
агентство здійснює ці функції від імені клієнтів-рекламодавців за їх рахунок. 
Воно несе перед рекламодавцями фінансову, юридичну і морально-етичну 
відповідальність [1, c. 35] . 

Рекламні агентства співпрацюють з типографіями, підприємствами, що 
виробляють або продають матеріали та обладнання для рекламної галузі, 
видавництвами, студіями. Вони також співпрацюють із засобами масової 
інформації, розміщуючи в них замовлення на розповсюдження реклами, 
контролюючи виконання цих замовлень та ефективність впливу рекламних 
звернень[2, c. 25]. 

Усі рекламні агентства умовно поділяються на дві групи:  
1. рекламні агентства з повним циклом послуг – організації, що 

здійснюють дослідження, планування, творчу діяльність, виробництво 
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рекламної продукції, а також надають послуги не рекламного характеру: 
забезпечення паблік рилейшнз [3, c. 57], розробка упаковки, організація 
виставок-продаж та інші;  

2. агентства, що пропонують спеціалізовані рекламні послуги.  
Щоб зменшити ступінь ризику при виборі рекламного агентства слід 

враховувати наступні фактори:  
− час створення агентства і досвід його роботи;  
− наявність необхідних спеціалістів;  
− рівень спеціалізації в напрямку, який цікавить фірму;  
− вартість пропонованих послуг.  
Досвід роботи не є комерційною таємницею. Навпаки, агентству вигідно 

ознайомити потенційного замовника зі своїми роботами та досягненнями. При 
інших рівних умовах доцільніше зупинити свій вибір на спеціалізованих 
агентствах, що здатні забезпечити належне виконання, виготовлення та 
розміщення реклами.  

Вартість рекламних послуг як правило є високою. Проте для 
оптимального вибору рекламного агентства не варто економити. Зважений 
вибір та цілеспрямована робота з рекламним агентством можуть принести фірмі 
велику користь, особливо при проведенні рекламних кампаній. 

Практика доводить, що спеціалістам рекламодавця та рекламного 
агентства слід працювати спільно в наступних випадках:  

1. при формулюванні на основі маркетингових досліджень поставлених 
цілей та завдань;  

2. при визначенні особливостей рекламування (видів реклами, переліку 
рекламної продукції, необхідного рівня виконання, глибини розробки 
фірмового стилю, рекламної ідеї, яскравості поліграфічної продукції, її тиражу, 
якості паперу, складності макетів та ін.);  

3. при плануванні рекламної діяльності та асигнувань на неї.  
Рекламодавцю доцільно орієнтуватись на рекомендації спеціалістів 

рекламних агентств, які мають власне бачення проблем, власні підходи до їх 
вирішення, мають, як правило, більший досвід в організації рекламної 
діяльності та взаємодії з організаціями, що здійснюють роботи для рекламних 
потреб, а також співробітництва з творчими працівниками. 

Яскравим прикладом є діяльність всесвітньовідомого рекламного 
агентства "Лео Бернет" [4, c. 89], яке обслуговує в Україні такі відомі компанії 
як "Філіп Морріс", "Проктер енд Гембл", "Крафт Якобз Сушард", "Тетра-Пак", 
"Орлан", "Майбел" та інші.  

Засіб розповсюдження реклами в рекламному процесі звичайно 
представлений газетою, журналом, радіо, каналом телебачення, видавництвом, 
спеціалізованою фірмою (наприклад, фірмою, яка розміщує зовнішню рекламу 
або здійснює поштове розсилання рекламних матеріалів) і т.п. 

Четверта ланка в схемі – це споживач – людина, на яку спрямоване 
рекламне звернення, що представляє собою інформацію, оформлену художніми 
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засобами (візуально) та словами (вербально) за допомогою різноманітних 
прийомів. 

Крім вищезгаданих дійових осіб рекламного процесу існують й інші його 
учасники, значення та вплив яких не слід недооцінювати. В дану групу входять 
виробничі, творчі, дослідницькі організації, що працюють в галузі реклами. 
Велику роль відіграють також ті, хто формує інфраструктуру ринку (транспорт, 
зв’язок, комерційні агенти, оптові покупці, роздрібні продавці та інші). Існують 
також органи, які регулюють рекламу на державному та громадському рівнях. 

Таким чином, сучасний рекламний процес характеризується складною 
технологією, складовими елементами якої є рекламодавці, рекламні агентства, 
засоби реклами та споживачі. В рекламний процес залучаються значні 
інтелектуальні та матеріальні ресурси.  

Основою рекламної діяльності в маркетингу є рекламна кампанія, тобто 
декілька заходів, об’єднаних єдиною метою, які охоплюють визначений період 
часу та розподілені в часі так, щоб один захід доповнював інші. В ході 
рекламної кампанії для досягнення поставлених цілей часто використовуються 
методи та прийоми інших елементів маркетингових комунікацій: пропаганда, 
стимулювання збуту, паблік рилейшнз та інші [6, c. 35]. 

При проведенні рівномірної рекламної кампанії заходи розподіляються 
рівномірно по часу. Така кампанія є доцільною при достатній відомості 
підприємства для підтримання його іміджу, а також при рекламі-нагадуванні.  

Зростаюча рекламна кампанія будується за принципом посилення впливу 
на цільову аудиторію.  

Спадна рекламна кампанія передбачає поступове зниження інтенсивності 
рекламного впливу на цільову аудиторію.  

У залежності від цілей маркетингу при проведенні рекламної кампанії 
орієнтуються або на відносно невелику аудиторію потенційних споживачів, 
використовуючи інтенсивний вплив, або на максимально чисельну аудиторію, 
задовольняючись не надто інтенсивним впливом.  

У першому випадку мова йде про інтенсивну рекламну кампанію, коли 
акцент робиться на збільшення числа контактів кожного індивіда з носіями 
реклами. 

У другому випадку говорять про екстенсивну рекламну кампанію, коли 
увага акцентується на охопленні аудиторії. 

При здійсненні рекламних кампаній необхідно враховувати рівень 
рекламного впливу. Тиск реклами має бути дозований для забезпечення 
найвищого коефіцієнта її корисної дії. З однієї сторони, важливо не 
перенаситити аудиторію надто нав’язливим повторенням одних і тих самих 
рекламних звернень. З іншого боку, не можна розділяти рекламні звернення 
великими інтервалами.  

У зв’язку з цим слід виділяти:  
− мінімальний рівень, достатній для досягнення мети рекламної 

кампанії;  
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− максимальний рівень, за межами якого наростання рекламного тиску є 
байдужим, або навіть і шкідливим.  

У теорії маркетингу виділяють два граничних рівні тиску реклами:  
1. перший граничний рівень, коли вплив реклами недостатній для того, 

щоб бути ефективним;  
2. другий граничний рівень, за межами якого збільшення тиску вже не 

впливає на силу впливу реклами [ 7, c. 21]. .  
Для підвищення ефективності рекламних кампаній слід дотримуватись 

наступних умов:  
− здійснення попередніх глибоких маркетингових досліджень із 

врахуванням ринкової кон’юнктури;  
− створення обґрунтованої, легко запам’ятовуваної та впливової 

рекламної продукції;  
− використання найдоцільніших для вирішення поставлених завдань 

рекламних засобів із врахуванням специфіки цільової аудиторії.  
Даний комплекс умов забезпечується в результаті спільних узгоджених 

дій:  
− рекламодавця як замовника рекламної продукції;  
− рекламного агентства як творця, організатора та координатора 

рекламної кампанії;  
− засобів розповсюдження реклами як каналу доведення інформації до 

цільової аудиторії.  
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ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ 
ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Декілька років тому іноземними фахівцями з управління було відзначено, 
що ряд компаній, які успішно розвиваються, та частина досить-таки великих 
компаній почали втрачати велику частину менеджерів середньої ланки 
управління; з кожним роком ця тенденція продовжувала зростати. І, як 
зазначило багато директорів провідних туроператорів країни, проблема 
полягала в тому, що політика і методи, які успішно працювали у минулому, 
перестали функціонувати. Дослідження підтвердило точність цього діагнозу – 
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відбувся зсув вікового цензу групи менеджерів середньої ланки, внаслідок чого 
менеджмент помолодшав. Також наголошується відхід від старих методів і 
засобів мотивації, які все більше втрачають свої позиції. Це можна пояснити 
декількома причинами; наприклад, повільністю і слабкістю, у міру того як нове 
покоління перспективних керівників піднімається до рівня середньої і верхньої 
ланок управління. У виконавців формується нова система мотивації. Фактично, 
відбувається перегрупування пріоритетів мотивації.  

У основі змін лежать відмінності в поглядах між агресивним і 
досвідченим поколінням менеджерів та їх консервативнішими молодими 
колегами. Ці відмінності в основному базуються на трьох чинниках:  

− керівники, яким більше 55 років, сьогодні піддаються «травмі 
перехідного періоду», тоді як ті, кому тепер тільки за 30, «стають дорослими», 
розширюють свої навики у сьогоднішній туристичній економіці, що 
розростається. Набувши досвіду на своїх помилках, ці менеджери починають 
більше довіряти своїм власним можливостям.  

− технологічний вибух туризму в 70-90-ті рр. та зміни, які слідували за 
цим, забезпечили можливість зайнятості молодим перспективним керівникам, у 
той час як для переслідуваних депресіями їхніх старших колег ці зміни мали 
лише характер загрози.  

− через те, що молодий керівник мав формальнішу підготовку на відміну 
від свого старшого колеги, він проявляє тенденцію бути менш терплячим до 
сучасних тенденцій систем управління.  

З цього можна зробити висновок, що на сьогодні молоді та разом з ними 
більш досвідченіші керівники встановили сучасну мотиваційну модель під 
впливом свого власного минулого досвіду. Проте, незважаючи на те, що 
молодий керівник очікує, що його зарплата неухильно збільшуватиметься, він 
розглядає гроші більше як спосіб зростання як всередині компанії, так і за її 
межами, ніж як стимул або засіб мотивації. У той час як чергова спроба 
досвідчених керівників виступити з мотивованою загрозою відмови може 
означати для молодого керівника вибір інших альтернатив діяльності або вихід 
із підприємства. 

Насправді мотиваційні обмеження, як ми бачимо, завжди на озброєнні у 
керівників компаній. Адже на сьогодні навіть набір найбільш перспективних 
випускників освітніх установ ускладнюється, оскільки все більше і більше 
молодих спеціалістів під час проходження виробничих практик заявляють про 
себе як перспективних менеджерів туристичного бізнесу, яких беруть на роботу 
в туристичні організації і установи.  

Проте у практиці туристичної діяльності вже доведено, що лідер може 
внести зміни, спонукання до діяльності навіть у відлагоджений процес 
управління. Наприклад, в одній компанії розробили конкурентоздатне 
внутрішнє середовище з метою здійснення ряду організаційних переміщень. 
Спочатку компанія була розділена на чотири відділи. Потім виникла 
конкуренція між ними в таких областях, як темп зростання, експлуатаційні 
витрати і витрати розширення. Були встановлені річні цілі для компанії в межах 
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цих чотирьох відділів. Одночасно формувалися методики оцінки виконавської 
майстерності персоналу. Врешті-решт ряд працівників отримали просування по 
службі, і в першу чергу його отримали ті керівники, які найбільш відзначилися 
при досягненні цих цілей.  

Внутрішня конкуренція переважно базувалася на основі змін показника 
зміни, спонукання, що зазвичай вимагає зміни середовища в самій компанії та 
сприяє конструктивній конкуренції у пошуках нових підходів до організації і 
мотивації праці.  

Ефективні можливості зростання кар’єри характерні для компаній, що 
застосовують необхідні критерії спонукання. Така позиція є додатковим 
засобом мотивації менеджерів та їх просування в майбутньому. Зважаючи на 
силу просування як стимул мотивації, компанія, яка найбільшою мірою 
забезпечує використання даного методу, неминуче стає конкурентоздатною за 
інших рівних умов.  

Аналіз просувань серед керівників верхньої ланки управління 23 великих 
туристичних компаній (при дослідженні їх діяльності в період навчання в 2000-
2008 рр. на семінарах перепідготовки і сертифікаційного навчання) показав, що 
протягом даного періоду приблизно одна третина вищих керівників мали 
неодноразові просування, інша третина мала одне просування, а частина, що 
залишилася, не мала ніяких просувань по службовій драбині. 

Високий рівень просування по службі тривалий час виконуватиме 
завдання зростання обсягів розвитку компанії, оскільки, сприяючи службовому 
зростанню своїх працівників, компанії вводять стимул для зростання і 
реалізації своїх корпоративних цілей.  

Іншим методом є забезпечення рекламної можливості через організаційні 
зміни. Проте в цьому випадку повинні враховуватися сам характер створення 
нових робочих місць або нова система управління, хоча такі зміни додають 
потенціал службового зростання в компанії, сприяючи доступності нових місць 
в її керівництві. Перевага надається ситуаціям, коли зміна службових обов’язків 
пов’язана з одним з найбільших мотиваційних принципів – бажанням робити 
щось нове. Багато туристичних компаній, що розвиваються, не згодні з таким 
підходом, хоча безперервно реорганізовують свою діяльність, переміщуючи 
деяких виконавців з одного місця на інше. Нова робота може бути невисокого 
класу або іншого рівня, але переміщення, як правило, пов’язується із 
збільшенням заробітної плати. Тому такий характер змін роду занять 
сприймається як просування по службі, що надає ваги роботі в очах 
конкретного працівника і перетворює вказаний метод на реальну мотиваційну 
дію.  

Не дивлячись на значення просування як показника мотивації праці, при 
аналізі показників просування у декількох туристичних компаніях виявилось, 
що всі вони передбачають для своїх провідних менеджерів добре продумані 
можливості зростання кар’єри. Коли виникають нові мотиваційні можливості 
для просування, то цьому, поза сумнівом, приділяється велика увага.  
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З іншого боку, пониження в посади або зміну умов контракту також 
набувають великого поширення протягом останніх років. Декілька компаній, 
які мали сміливість навмисно використовувати чинник пониження по службі, 
знаходять це практичним засобом «утилізації» виконавців. Компанії, де 
поширена реорганізація функціональної діяльності як засіб життєздатності 
організації, роблять всі для того, щоб чинник пониження на посаді не привів би 
до «розбитих надій». І перевага даного методу управління в процесі розвитку 
компанії знаходить все більше розповсюдження серед багатьох різних 
підприємств туристичної сфери.  

Ефективне використання оцінки старанності стало ще одним ключовим 
показником в мотивації праці персоналу і менеджерів. Як правило, працівники, 
які найсильніше орієнтовані на досягнення корпоративних цілей, погано 
використовують зворотний зв’язок при виконання своїх власних службових 
обов’язків. Наука поведінки показує, що постійного поліпшення надійності 
виконання свого службового обов’язку можна чекати від менеджера тоді, коли: 
по-перше, він знає сильні і слабкі сторони своєї роботи; по-друге, має 
можливість що-небудь змінити і, по-третє, має стимул, щоб якісно виконати 
свій службовий обов’язок.  

Дані моменти є ключовими в оцінці виконання, і якщо хоч би один з них 
буде пропущений, корисність такої оцінки буде поставлена під питання. 
Фахівці з поведінкової мотивації тривалий час дотримувалися даної 
індивідуальної оцінки виконання, яка грунтувалася часто на катастрофічно 
ослабленій природній тенденції управління та вимагала компенсаційного і 
об’єднуючих можливостей заповнення оцінюваних мотивів праці. Звідси –  
конструктивна критика, безпосередньо націлена на покращення характеру 
виконання праці і яка може прийматися та впливати на раціональність, тоді як 
критика іншого порядку може зустріти сильний емоційний опір.  

Важливо відзначити три важливі вимоги. 
− виконавець кожної ланки управління повинен зрозуміти, що оцінка 

діяльності кожного працівника повинна збільшити продуктивність його праці. 
Співбесіда повинна бути орієнтована на певну мету, яка повинна грунтуватися 
на фактах («ось цілі, про які ми говорили, а ось результати») і фокусуватися на 
поліпшенні («ось спосіб, як можна зробити краще»).  

− показники, по яких оцінюється виконання, повинні бути під 
контролем. Керівник кожної ланки управління повинен ухвалити своє власне 
збалансоване рішення відносно успіху підлеглих при загальному узгодженні з 
керівництвом компанії, враховуючи об’єктивні і суб’єктивні причини, а також 
рішення за результатами незадовільних показників виконання. 

− ключовим показником індивідуального виконання є обережне 
планування і проведення співбесіди-інтерв’ю. Середній працівник відчуває себе 
некомфортно на такому інтерв’ю, оскільки через велику кількість загальної 
інформації суть мети може бути і не досягнута. Значно частіше більшість 
менеджерів вважають, що підлеглий може з’ясувати і зрозуміти все з дискусії, 
не використовуючи при цьому співбесіди-інтерв’ю.  
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Багато обставин тепер, ймовірно, змусять поліпшити техніку оцінки 
старанності. Однією з цих обставин є зростаючий брак виконавців-управлінців. 
У міру того, як нових здібних керівників стає все менше, потреба в правильній 
оцінці якості, очевидно, приведе до збільшення здібної молоді для просування. 
Другою обставиною оцінки є так званий метод «маршруту кар’єри» по 
управлінню зайнятим персоналом, який був розроблений протягом останніх 
років. Цей метод, що має на меті побудувати базу даних здібностей людини для  
майбутнього, стане марним без надійного виконання рішень, що гарантують 
здатність керівника до дійсно необхідних у найближчі п’ять або десять років 
продуктивних дій. 

Для поліпшення старанності оцінка є надзвичайним чинником при 
компенсації, що пропонується з року в рік молодим людям, що з’являються на 
ринку праці після закінчення вищої школи. Найголовніше, що це дає компаніям 
можливість зрозуміти, що нормальний спосіб просування і оцінюване 
зростання більше не будуть достатніми для виконавців з високим потенціалом 
зростання. Для цих людей необхідна могутня компенсаційна структура. 

Вірогідний також кінцевий ключовий показник для формування 
майбутніх мотиваційних методів і досягнення задоволеності процесом роботи. 
Роботу, що виступає не тільки як професія працівника, але й як його улюблене 
заняття, сам працівник любить і виконує добре. Проте вчені приділяють дуже 
мало уваги іншому надзвичайно важливому чиннику в робочій ситуації – 
дисципліні. Насправді деякі дослідники людських відносин, здається, 
зважилися на дослідження тих моментів, коли береться за об’єкт вивчення 
людина, вільна від будь-яких обмежень, встановлених керівництвом. При 
цьому його задоволення від роботи підвищується, і він негайно починає діяти 
набагато ефективніше в рамках корпоративних цілей компанії.  

Дана теза може викликати деякі суперечності в управлінні. По-перше, 
навряд чи можливе те, що корпоративні цілі є прозорими заходами для всіх 
зацікавлених осіб та є особистою метою діяльності кожного працівника в 
організації. По-друге, немає причини вважати, що всі зроблять все можливе для 
досягнення цих цілей, у той час як працівники, як тільки вони є вільними від 
своїх прямих обов’язків, переважно спрямовують свої зусилля для своєї власної 
кар’єри. Можливим також є забезпечення високих мотиваційних принципів 
задоволення роботою, не допускаючи при цьому для кожного повної 
індивідуальної свободи. Більшість, врешті-решт, відчуває себе комфортніше, 
якщо є узгоджений план гри. Насправді це підтверджується ще й тим, що деякі 
з працівників хотіли б працювати на більш суворого керівника. Аналіз 
ефективності діяльності керівництва тільки у ряді туристичних компаній 
показує, що підлеглі дійсно вважали за краще б працювати з керівництвом, яке 
є більш суворим в своїх методичних установках і діях.  

Таким чином, будь-яка уважна оцінка нового підходу зазвичай 
відхиляється, а зміни відбуваються швидше, ніж ми здатні засвоїти їх нове 
значення. Проте у феноменальному розширенні числа туристичних компаній 
України є очевидним високе прагнення до роботи у сфері туризму та 
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поліпшення виконавського духу. У компаніях, де основною метою є зростання 
прибутку, виникає потреба в ефективнішій мотивації у міру того, як професійне 
управління зростає та збільшуються його рівні. Зараз основні труднощі 
компаній полягають лише у залученні та збереженні хороших керівників, 
оскільки все вказує на те, що стимули управління в майбутньому набагато 
відрізнятимуться від сьогоднішніх.  

Ключ до виконавської мотивації майбутнього може виявитися в тому, що 
будь-який здатний гравець вносить до гри бажання виграти; це також включає 
середовище, в якому група докладає зусилля по відношенню до корпоративної 
мети. Це, у свою чергу, вимагає надійної оцінки як індивідуального внеску, так 
і групи. Рішення стосовно величини індивідуального внеску може виявитися 
найбільш важливим і єдиним мотиваційним авансом, який управління 
конкретної ланки може дати найближчими роками.  

В усякому разі, молоді компанії з погляду виконавського віку будуть в 
авангарді змін, що відбуваються сьогодні в мотиваційних принципах. І це 
логічно. Молоді люди не тільки більш відкриті в своєму прагненні щось 
змінити на відміну від їх старших за посадою колег. Вони також впевненіші у 
своїй здатності пройти всі випробування, які відчули на собі їхні колеги. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ СКОЛІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ 
ОБЛАСТІ 

Туристична інфраструктура посідає одне з чільних місць у галузевій 
структурі господарства Сколівського району. «Туристика – це важне джерело 
матеріальних доходів нації», – зазначав з цього приводу В. Кубійович у 1939 
році [1]. На те, що туристично-рекреаційному комплексові належатиме 
«провідна роль у компонентній структурі регіону в майбутньому», вказує у 
студії «Карпатський регіон України» О. І. Шаблій [2]. 

Сучасний господарський комплекс Сколівського району переживає 
період значних структурних трансформацій: зникли старі ринки збуту, 
загострилася конкуренція, застаріли технології, фізично й морально зносилося 
обладнання, зросла кількість банкрутства й зміни форм власності підприємств, 
вивільняється робоча сила, ріст безробіття веде до падіння життєвого рівня 
населення тощо. Розвиток гірничо-видобувної промисловості та екстенсивне 
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лісокористування у всьому Карпатському регіоні породили ряд гострих 
екологічних проблем Сколівщини. Ті та інші проблеми в регіоні можуть 
подолатись при активному  розвитку туристичної індустрії, оскільки природні 
ресурси та інфраструктура для цього є. Існуючу проблему і її вирішення, 
розглядають вчені різних галузей науки і особливу увагу на даний регіон 
звертають науковці з гулузі туризму такі як: М. Мальська, Ю. Зінько, М. 
Рутинський, О.Любінцева, М. Маринін, В. Кифяк, В.Худо, В. Цибух та інші. 
Адже туризм прямо чи опосередковано активізує більшість галузей 
регіональної економіки, в тому числі промисловість, сільське господарство, 
будівництво, транспорт, страхування, зв'язок, торгівлю, громадське харчування, 
житлово-комунальне господарство, сферу побутових послуг, культуру, 
мистецтво, спорт тощо. 

У світовому вимірі, за оцінками ВТО, на початку 2000-х років частка 
туризму складала понад 13% світової торгівлі товарами та послугами, завдяки 
чому з 2000 р. туризм посів перше місце серед галузей товарів і послуг [3]. 

Досліджувати попит на туристичний продукт, представлений 
Сколівським районом, можна за допомогою різних методів. Одним з 
найефективніших таких методів є метод польових досліджень, а саме – 
інтерв’ю. Метод інтерв’ю нині є основою геоекологічно-рекреаційних студій, а 
також широко використовується для соціально-економгеографічного вивчення 
об’єкта безпосередньо на місцевості.  

В процесі застосування цього методу нами було опитано 83 респондентів. 
Серед респондентів не виявилось жодної людини, яка ще ніколи не була на 
Сколівщині, з чого можна зробити висновок, що Сколівський район 
користується неабияким попитом серед бажаючих відпочити, і в ньому є 
туристичний продукт на будь-який смак і ціну. 

Сколівщина представлена великою кількістю туристичних принад – 
ресурсами (природні, історико-культурні, соціально-економічні) та задовільною 
туристичною інфраструктурою, тому кожен турист відвідує цей район з різною 
метою. Оскільки більшість респондентів район відвідували не раз, то і цілі 
подорожі в них були різними. Так, 95,2% респондентів відпочивають з 
пізнавальною (екскурсійною) метою, 80,7% надають перевагу оздоровчо-
спортивному туризму, 20,5%  – курортно-лікувальному, 15,7% – спортивному, 
71,1% – вихідного дня, 8,4% – діловому, 32,5% – релігійному, 54,2% –  
зеленому, 25,3% – аматорському туризму. Що стосується терміну перебування, 
то 15,7% відвідує Сколівщину тільки 1 день, більшість туристів відпочиває тут 
в межах 2 – 5 днів (74,7%), і тільки 9,6% – більше 5 днів. 

У структурі місця відвідування впевнено лідирує смт. Славське (36 осіб). 
Хоча не відстають інші населені пункти (див. рис.1). Згідно з даними 
опитування, смт. Славське попередніми роками відвідувала значно більша 
кількість опитуваних, але внаслідок розвитку інших курортів вони тепер 
відпочивають не тільки у Славську. 
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Рис. 1. Об’єкти відвідування рекреантами у Сколівському районі. 

 
Оскільки через Сколівський район проходить міжнародна траса та 

залізниця, проблем добирання до бажаних об’єктів відпочинку переважно 
немає. Це також пов’язане з невеликою відстанню від обласного центру (м. 
Львів). Саме ці позитивні фактори дозволяють зробити відвідувачам району 
вибір у транспортному засобі, за допомогою якого можна сюди дістатися. 
Більшість рекреантів обирає електропоїзди (45,8%). Основними факторами 
такого вибору респондентів стали: зручність, надійність, порівняно недорого. 

Інші транспортні засоби обирали в таких пропорціях: 27,7% припадає на 
власний транспорт, 22,9% обирають маршрутні таксі (напр., №789 «Львів – 
Сколе») і тільки 3,6% прибувають сюди екскурсійним видом транспорту. 

Важливим при прибутті на місце відпочинку є вибір нічлігу. Тут перевагу 
респонденти надають приватним садибам (див. рис.2). Це пояснюється тим, що 
саме в приватному секторі можна відпочити не тільки від повсякденного життя, 
а й усамітнитися в рідному колі (приватні садиби переважно орієнтовані на 
невелику кількість відпочиваючих –  4-10 осіб). Також тут спостерігається 
найшвидші темпи покращення сервісу, що на даний момент відіграє ключову 
роль при виборі місця відпочинку. Не відмовляються туристи і від 
неорганізованого (дикого) виду відпочинку (намети – 29 осіб, або 18,1%).  

Незважаючи на те, що за останні роки інфраструктура Сколівського 
району активно розвивається, вона не досягла ще того рівня, аби повністю 
задовольняти потреби рекреантів. Тільки 20,5% респондентів повністю 
задоволені сервісом нічліжних засобів Сколівщини, більшість з них (63,8%) 
вважають його задовільним. Проте залишаються і такі, яких сервіс майже нічим 
не задовольняє (15,7%). 
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Рис. 2. Схема вибору нічліжних закладів туристами, що відвідують Cколівський 

район 
 

На запитання, чому саме респонденти після відвідання Сколівського 
району залишаються незадоволеними з приводу готельної індустрії, вони 
відповіли, з якими проблемами найчастіше стикалися. Більшість з них (38 
респондентів) були незадоволені з приводу того, що нічліжні заклади 
переважно надають тільки основні послуги (проживання, харчування), а не 
акцентують увагу на додаткові послуги. Під час відпочинку рекреантів також 
цікавлять такі послуги, як наявність сауни, басейну, тренажерного залу в 
готелях, а також можливість додаткових екскурсій, допомоги з трансфером, 
наявність національної кухні. 

Велика частка опитуваних (31 особа) зустрічалася з санітарними 
проблемами, зокрема, застарілою технікою, відсутністю води тощо. 19 осіб 
переконалися в тому, що не всі господарі приватних садиб чи персонал 
готельних закладів є ввічливими. А відповідальними за це насамперед є 
райдержадміністрація, оскільки без ентузіазму беруться до навчання цих осіб. В 
11 респондентів після відпочинку на Сколівщині залишилися негативні спогади 
через харчування. Це пов’язано з тим, що в деяких закладах  меню не 
відповідає потребам  відвідувачів (відсутність широкого вибору страв або 
відсутність національної кухні). Інші ж переконували, що не у всіх населених 
пунктах  присутні заклади харчування, орієнтовані на туристів. 

Але, незважаючи на ряд проблем на Сколівщині, туристи сюди все одно 
приїжджають і мають бажання робити це максимально часто. Причинами 
цього, чому саме так полюбляють рекреанти відвідувати Сколівський район, є: 
гарна природа (33,7%), перевірені місяця (25,3%), близькість добирання 
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(19,3%), порівняно недорогий відпочинок (14,5%), відносно хороший сервіс 
(7,2%). 

Сьогодні Сколівщина більш відома в державі та за її межами як курортно-
рекреаційний осередок України, центр гірськолижного спорту та туризму. Але 
оскільки таких осередків на території Українських Карпат є кілька, 
адміністрація району не повинена забувати про конкурентоспроможність. На 
даний момент, згідно опитування, Сколівський район за попитом поступається 
тільки Буковелю (27,7% і 32,5% відповідно). Не забувають рекреанти і про інші 
курортні місця Карпат – 15,7% респондентів надають перевагу Яремче і його 
околицям, 9,6% – Драгобрату, 14,6% – іншим місцям (Косів, Коломия, 
Свалява). 

Саме зараз, коли наша держава наближається до ринкової економіки, 
актуальності набуває проблематика регіональної конкурентоспроможності як 
здатності регіону (району) розвивати та захищати свої конкурентні переваги. 
Використання конкурентних переваг дозволяє регіонам не лише зміцнювати 
власний конкурентний статус, а й сприяти підвищенню рівня 
конкурентоспроможності економіки країни на зовнішніх ринках. 
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Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна 

  
ПРОБЛЕМА КУЛЬТУРНОЇ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ УКРАЇНИ 

У ТВОРЧОСТІ ІВАНА ФРАНКА 
Під кінець XIX ст., у зв’язку з піднесенням національної свідомості 

українців та висуненням державницьких програм західноукраїнськими 
політичними партіями, постала життєва необхідність утвердження і втілення на 
практиці ідеї соборності – політичної і культурної єдності українців, які 
перебували у складі Російської та Австро-Угорської імперій. 

Тут слід зазначити, що в 90-х роках XIX – на початку XX ст. відносини 
між Наддніпрянською Україною і Галичиною, освічені верстви яких були 
виховані на різних інтелектуальних традиціях, були сповнені певних 
труднощів. Ця проблема ускладнювала і без того вкрай важкий і довготривалий 
процес консолідації національного руху в масштабах усієї України. Але, 
незважаючи на це, для обох регіонів України співпраця була життєвою 
необхідністю. Для Галичини – тому, що українці під Габсбургами переймали 
творчі ідеї з Наддніпрянщини; для наддніпрянських українців – тому, що 
Галичина була притулком від царських переслідувань. Зокрема, після Емського 



 113

указу 1876 р., який заборонив українську культурну діяльність в Російській 
імперії, впродовж тридцяти років східноукраїнські письменники друкували свої 
твори в Галичині. Не тільки західноукраїнського, але й загальноукраїнського та 
загальноєвропейського резонансу набула діяльність Наукового товариства ім. 
Т.Шевченка у Львові, яке за часів головування в ньому М.Грушевського з 1897 
по 1913 рр. перетворилося на справжню академію наук, що об’єднала навколо 
себе найкращі інтелектуальні сили підросійської і підавстрійської України. 

Важливе значення для усвідомлення єдності українського народу мала 
історична праця М.Грушевського “Історія України - Руси”, яка поєднувала 
історію різних українських земель від найдавніших часів, тим самим 
дозволивши ствердити єдність усієї української нації у просторі й часі. 

Ще одним прикладом гуртування передових кіл Галичини і 
Наддніпрянщини навколо національного принципу є вироблення стандартної 
літературної української мови на основі полтавського діалекту, яка, проте, 
увібрала також важливі галицькі елементи. Показовою у цьому сенсі є позиція 
М.Драгоманова, який у 1894 р. наголошував на нерозривній єдності Галичини і 
Наддніпрянщини, зазначаючи, що Галичина є для нього не менш рідною і 
такою ж духовною батьківщиною, як і Полтавщина, де він народився.  

У 90-х роках галицькі українці прийняли у вжиток терміни “Україна”, 
“українець” як своє національне ім’я замість “русин”. Така зміна у назві була 
продиктована бажанням наголосити на моральній єдності з Наддніпрянською 
Україною. 

Передові діячі зі Східної України чітко усвідомлювали, що саме Галичина 
здатна стати базою національного відродження. Найбільше до реалізації цієї 
ідеї Галичини як “П’ємонту України” спричинилися наддніпрянські діячі, такі 
як В.Антонович, О.Кониський, М.Грушевський та інші. Зокрема, один із 
наддніпрянських лідерів того часу Є.Чикаленко писав у мемуарах про свою 
поїздку до Галичини: “Тоді Галичина була для нас зразком боротьби за своє 
національне відродження, який підтримував в насвіру й надію на краще 
будуще; Галичина була для України справжнім П’ємонтом, бо до 1906 р. тільки 
там могла розвиватися українська преса, музика, і взагалі, національне 
життя…” [1, с.336]. 

Водночас, завдяки потоку з Наддніпрянщини першокласних 
інтелектуалів, галицькі українці глибоко відчули те, що вони – галичани – не є 
малим ізольованим національним угрупованням, а частиною великої нації. 

Величезне значення процесу об’єднання нації чітко усвідомив і Франко, 
який вказував галичанам шлях на Наддніпрянщину – колиску всіх великих 
національних та історичних традицій. Відсутність усвідомлення галицькими 
українцями духовної, національної, мовної єдності з наддніпрянцями призведе, 
на його думку, до сумнівів, чи втримається навіть у Галичині формально 
національний рух і чи не “виллється”, взагалі, у “мертве рутенство”. 

Каменяр зупиняється на певних непорозуміннях суспільного і особистого 
характеру, що час від часу виникали між галичанами і наддніпрянцями. 
Зокрема, він акцентує свою увагу на 70-х роках XIX ст., коли в таких виданнях, 
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як “Правда”, “Друг” та ін. лунали формальні заяви про те, що галичани не 
хочуть мати нічого спільного з наддніпрянцями. Великою мірою це було 
спричинене значним потоком східних українців в Галичину, які привозили із 
собою вільнодумство, високо абстрактні, теоретичні суперечки, революційні та 
атеїстичні ідеї, вільні манери, що абсолютно не сприймалися консервативними 
галицькими народовцями, які цуралися і відмахувалися від цього. Деякою 
мірою, на думку Франка, і Драгоманов у своїх працях про Галичину і для 
Галичини висловлював багато теорій та ідей, які були незрозумілими для 
більшості “скудоумних” галичан. Тому, як зазначає Каменяр, “се була пора, 
коли бачилось, що запанує тип “рутенця”, себто русина, що знеохочений 
сварами про народність, про Шевченка, про язик і про драгоманівські ідеї, 
вмиває руки від усього, не хоче знати нічого поза чорно-жовтими 
(прикордонними – А.Н.) стовпами, що відмежовують Галичину від Росії” [2, 
с.474-475]. 

Франко роздумує про майбутнє української нації, залежність її долі від 
порозуміння саме галичан з наддніпрянцями: “Певна річ, побіда тої течії 
(розмежування східних і західних українців – А.Н.) була б початком смерті 
українсько-руської нації” [2, с.475]. Тобто мислитель переконаний, що без 
взаємної допомоги, без єдності українська нація приречена на загибель, адже, 
як він сам говорить, у новій добі Наддніпрянська Україна опинилась у дуже 
важкому національному становищі: без власних шкіл, без популярного і вищого 
письменства, без преси, без надії на міцну шеренгу свідомих і освічених 
інтелігентів, без міцної опори в масах народу тощо. Якщо такий стан буде 
тривати і надалі, то, на думку Каменяра, “наша Україна готова знов опинитися 
в ролі ковадла, на якому різні чужі молоти вибиватимуть свої мелодії, або в 
ролі кролика, на якому різні прихильники вівісекції будуть доконувати своїх 
експериментів” [3, с.404]. Щоб цього не сталося, потрібна допомога, в першу 
чергу, з Галичини, переконаний Франко, бо тільки Галичина, як маленька 
частина нації, маючи певну свободу слова, руху, діяння, здатна протидіяти 
національному краху українців, їхньому “винародовленню” і денаціоналізації. 

У зв’язку з цим І.Франко виступає зі своєрідним зверненням до 
представників молодої генерації галицьких інтелектуалів, ставлячи перед ними 
велике історичне завдання: допомогти Наддніпрянській Україні у важкі 
переломні моменти, “і потім, у початках, у закладинах великої праці – 
здвигнення нашої національної будови в усій її цілості” [3, с.404]. Мислитель 
продовжує, що однією з їхніх задач і обов’язків є віддячитися Наддніпрянській 
Україні за все те духовне і матеріальне добро, яке вона досі давала нам, адже, 
незважаючи на те, що австрійський уряд протягом багатьох років постійно 
намагався відгородити народ Галичини від їхніх єдинокровних братів на Сході, 
все ж імпульси розвитку на народній основі, нехай і незначні спочатку і не 
безперервні, як пише Каменяр, значною мірою йшли з Наддніпрянщини. Він 
називає, зокрема, “Енеїду” Котляревського, збірки українських народних пісень 
Цертелєва, Максимовича, Лукашевича, “Граматику” Павловського, творчість 
Шевченка, та тощо. 
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На думку Франка, галицькі українці дуже довгий період часу “жили з 
національного погляду крайнє ненормальним життям”. Чим же аргументує 
свою думку Каменяр? Вся справа в тому, що, оскільки, як відомо, лише в 
Галичині відчувалася певна свобода в національно-культурному житті, 
галичанам іноді здавалося, що вони є передовими рядами нації, а то й усією 
українською нацією, її “репрезентантами” перед світом. Франко ж закликає 
галицьких українців навчитися відчувати себе не “піонерами”, а “рядовими” 
української нації, не виставляючи своїх локальних західноукраїнських справ як 
всенародних, як передову лінію загального інтересу, а звикнути до того, що всі 
важливі національні питання і справи будуть вирішуватися не лише у Львові та 
Чернівцях, але і в Києві, Житомирі, Кам’янці-Подільському. 

Франко продовжує, що “тісніші, частіші, ближчі зносини з 
закордоновими українцями мусять виробити у нас ширший, свобідніший 
світогляд, щиріші і свобідніші товариські форми…” [3, с.406]. Каменяр глибоко 
переконаний, що для того, аби досягти цієї єдності, галицькій творчій та 
політичній еліті доведеться “змобілізувати всі свої сили”, з головою поринути у 
працю: здобувати знання – теоретичні і практичні, гартувати свою волю, 
“виробляти себе на серйозних, свідомих і статочних мужів, повних любові до 
свого народу”, які здатні проявити цю любов не “потоками шумних фраз”, а 
невтомною, важкою працею. “Чи і наскільки ми почуємося до того обов’язку, – 
робить висновок Франко, – чи і наскільки совісно, розумно, обдумано 
візьмемося до його сповнювання, від того буде залежати в дуже великій мірі 
наша будущина яко нації, здібної зайняти місце в хорі інших культурних націй” 
[3, с.404]. 

Отже, І.Франко, який народився у західній частині України, висотою 
свого духу ще в молодості вийшов поза вузьке, крайове оточення. Він 
усвідомлював себе не лише представником Галичини, але України взагалі. 
Об’єднання українських земель в одну соборну державу Каменяр вважав 
конечною необхідністю. На початку XX ст. він писав: “Ми мусимо навчитися 
чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими українцями, а 
українцями без офіціальних кордонів. І се почуття не повинно у нас бути голою 
фразою, а мусить вести за собою практичні консеквенції. Ми повинні – всі – без 
виїмка – поперед усього пізнати ту свою Україну, всю в її етнографічних 
межах, у її теперішнім культурнім стані, познайомитися з її природними 
засобами та громадськими болячками і засвоїти собі те знання твердо, до тої 
міри, щоб ми боліли кождим її частковим, локальним болем і радувалися 
кождим, хоч і як дрібним та частковим її успіхом, а головно, щоб ми розуміли 
всі прояви її життя, щоб почували себе справді, практично частиною його” [3, 
с.405]. 

Ідеї Івана Франка сприяють виробленню нового типу політичної 
свідомості, що основується на нових політичних реаліях України. Наше 
сьогодення підтверджує значення української ідеї для життя і повноцінного 
розвитку нації, яка власне, тим і відрізняється від аморфного скупчення людей, 
що має певну систему оцінок власного минулого і на цій базі виробляє 
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уявлення про своє місце в часі, в русі – від минулого через сучасне до 
майбутнього. 
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ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ 

ОБЛАСТІ 
Туристично-рекреаційна галузь проголошена стратегічним напрямом 

розвитку економіки Івано-Франківщини і є важливим чинником стабільного і 
динамічного збільшення бюджетних надходжень, позитивних тенденцій у 
розвитку багатьох галузей економіки. Роль туризму у господарстві краю 
зростає з кожним роком, адже Прикарпаття є одним з перспективних 
туристичних регіонів держави та відіграє важливу роль на українському 
туристичному ринку. Це сприяє підвищенню зайнятості населення, розвитку 
ринкових відносин, міжнародному співробітництву, збереженню екологічної 
рівноваги. Існуюча база санаторно-курортних та оздоровчих закладів усіх форм 
власності (131 одиниць на 13,5 тисяч місць) дає можливість збільшувати 
лікувально-оздоровчі, туристичні, спортивні послуги, в тому числі й для 
іноземних туристів [1]. 

На основі проведеного стратегічного аналізу та маркетингу аудиту Івано-
Франківського регіону лікувально-оздоровчий туризм віднесено до першої 
групи туристичних продуктів області, найбільш перспективних [3]. На Івано-
Франківщині є десять курортних місцевостей, де функціонують 43 санаторно-
курортні заклади загального та спеціалізованого профілю на 4297 місць. Для 
проведення курортної терапії використовуються кліматичне лікування, 
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мінеральні ванни, лікувальні грязі, на базі яких можна розвивати окремі види 
туризму, такі як: бальнеологічний та спа-туризм. 

Основними курортними місцевостями є низькогірні поселення Татарів, 
Яремче та Микуличин Яремчанської міськради, Мислівка і Новий Мізунь 
Долинського району, Косів та Шешори Косівського району, високогірні 
Ворохта і Яблуниця Яремчанської міськради і бальнео-грязевий передгірний 
курорт Черче Рогатинського району. Для курортної терапії найчастіше 
використовуються кліматичне лікування та мінеральні ванни. 

Серед бальнеологічних ресурсів найбільш відомим мінеральним 
джерелом є джерело води ,,Горянка”, аналогічної за дією трускавецької 
,,Нафтусі”, в с. Новий Мізунь Долинського району. Лікувальні властивості 
джерела ,,Буркут” для лікування внутрішніх органів були відомі ще у XIX ст. 
Для лікування опорно-рухового апарату використовуються торфові грязі і 
мінеральні води курорту Черче. Перспективним для лікування є води курорту 
Шешори з високим вмістом органічних речовин. 

Санаторно-курортні заклади, в основному, спеціалізуться на загальному 
оздоровлення та лікуванні органів травлення. Частина закладів проводить 
лікування органів дихання (,,Кремінці”, с. Татарів, Яремче) та опорно-рухової 
системи. У більшості санаторіїв є діагностична база для обстеження пацієнтів 
та бальнеологічні відділення. Для лікування опорно-рухового апарату 
використовуються торфові грязі і мінеральні води курорту ,,Черче” (с. Черче, 
Рогатинський район).  

В області у 2007 р. діяли 43 санаторно-курортних заклади (будинки і 
пансіонати відпочинку, бази відпочинку, санаторії-профілакторії, санаторії 
(табл.1). 

Таблиця 1.  
Показники роботи санаторно-курортних закладів Івано-Франківської 

області за період 1998-2007 рр. [2] 
 1998 р. 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2007 р. 
Усього закладів          
в них 
ліжкомісць: 
- в місяць 
максимального 
розгортання 

 
 
4527 

 
 
4720 

 
 
4670 

 
 
4139 

 
 
4863 

 
 
– 

 
 
– 

 
 
4351 

 
 
4297 

кількість 
оздоровлених 
осіб 

 
43085 

 
39048 

 
38536 

 
39082 
 

 
43936 

 
51659 

 
43163 

 
47474 

 
49000 

Поруч з цим станом на 2007 рік в області діяло 915 дитячих оздоровчих 
таборів (міські, заміські) на 3850 місць, відпочило 91800 дітей. У 4 позаміських 
таборах із загальною кількістю понад 1000 місць оздоровилось 850 дітей (табл. 
2). 
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Таблиця 2.  
Дитячі оздоровчі табори [2] 

Назва показника Одиниця 
виміру 

2001 р. 2002 р. 2003 р. 2004 р. 2005 р. 2007 р. 

кількість таборів одиниць 71 114 222 842 845 915 
у тому числі 
заміських 

Одиниць 15 16 10 8 8 4 

кількість місць у 
таборах 

Місць 3181 2928 2823 4867 3818 4359 

у тому числі 
заміських 

Місць 2681 2928 1718 1460 1480 850 

кількість дітей, які 
відпочивали у 
таборах 

Дітей 10512 14995 23889 93967 96989 91800 

у тому числі 
заміських 

дітей 5735 7481 3691 3710 4047 3400 

Проведений SWOT – аналіз стану лікувально-оздоровчого туризму 
виділяє наступні сильні та слабкі сторони (табл. 3).  

Проблемним моментом Івано-Франківської області є неефективне та 
нераціональне використання ресурсів, в тому числі і санаторно-курортних, 
невідповідність рівня розвитку рекреаційної інфраструктури наявному 
потенціалу. 

Обсяги обслуговування не відповідають можливостям регіону, оскільки 
поступаються оптимальній розрахунковій кількості рекреантів, що може 
прийняти область. Адже за науковими дослідженнями рекреаційна місткість 
Івано-Франківщини сягає понад 2 млн. осіб [2]. 

Таблиця 3. 
SWOT – аналіз стану лікувально-оздоровчого туризму Івано-Франківської 

області 
Сильні сторони Слабкі сторони 

- сприятливий клімат; 
- збереження екологія та природне 
середовище краю у Європі; 
- високий рекреаційний потенціал області – 
лікувальні мінеральні джерела та торфові грязі; 
- наявність 10 курортних місцевостей та 
територій; 
- наявність кадрового потенціалу галузі; 
- історико-культурні, архітектурні місцевості 
та пам’ятки; 
- багата історія традицій розвитку території 
як курортної. 

- низький рівень використання    лікувальних 
ресурсів;  
- незадовільний матеріально-технічний стан 
закладів; 
- низький рівень співпраці закладів із 
туристичними фірмами; 
- низький рівень та асортимент послуг; 
- відсутня доступна інформація про 
пропоновані послуги; 
- несприятливий режим роботи та 
нееластичність пропозицій у відповідності до 
потреб клієнтів. 

Беручи до уваги вищезгадане очевидним є наявність на території області 
достатньої кількості санаторно-курортних закладів. Проте для їхньої успішної 
діяльності необхідна конкуренція із схожими закладами Румунії, Німеччини, 
Франції тощо. Для цього потрібне вкладення значних інвестицій, обладнання 
сучасною технікою та проведення спеціальних маркетингових заходів, чого за 
останні роки майже не спостерігається. 

 
 



 119

Список використаних джерел: 
1. Вісник Івано-Франківської обласної ради та Івано-Франківської 

облдержадміністрації. – м. Івано-Франківськ, 2007 р. – 335 р. 
2. Статистичний щорічник Івано-Франківської області. – м. Івано-

Франківськ, Головне управління статистики Івано-Франківської області, 2008. – 
520 с. 

3. Презентаційний альманах Івано-Франківської області. Рейтингове 
видання ,,Ділова Івано-Франківщина”. Випуск другий. – Івано-Франківськ, 
2009. – 250 с. 

 
А. Панько 

Брестский государственный университет им. Александра Пушкина, Беларусь  
 

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
В последнее время отмечается научный интерес к туризму как одной из 

наиболее динамично развивающихся отраслей хозяйства. Принятая в 
Республике Беларусь Национальная программа развития туризма на 2006-
2010 гг. одним из направлений определила изучение туристских ресурсов 
отдельных регионов и разработку практических рекомендаций по их 
оптимальному использованию. 

В качестве объекта исследования выбрана территория Брестской области 
– регион, уникальный в природном и культурном отношении. Область 
располагается в юго-западной части Беларуси на площади 32,7 тыс. км2 и 
занимает выгодное географическое положение, являясь своеобразным мостом 
между Западом и Востоком. 

В советский период Брест считался западными «воротами» СССР, сейчас 
– важный транспортный узел на международных пассажиро- и грузопотоках. 
Через Брест проходит более двух третьих сухопутного экспорта стран СНГ в 
Западную Европу.  

Географическое положение Брестской области определило своеобразие 
климата, формирующегося в процессе взаимодействия морского и 
континентального влияния и характеризуемого как умеренно континентальный. 
Высокие показатели теплового режима, солнечного сияния, температура воды в 
реках и озёрах, разнообразная растительность обусловили преимущественное  
развитие на территории области летних видов рекреации. 

Брестчина обладает значительными водными ресурсами: примерно 3% 
территории области занято водными объектами. Здесь располагаются 565 
водоемов общей площадью 36,3 тыс. га, из которых 44 озера имеют площадь 
более 100 м2. Протекает более 4000 рек, ручьев и мелиоративных каналов, 
общей длинной 16,4 тыс. км [1]. 

По территории области проходит ряд каналов, имеющих не только 
экономическое, но туристическое значение (Днепровско-Бугский, Огинский). 
Канал королевы Боны (XVI в.) является одной из старейших мелиоративных 
систем Восточной Европы. 
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В наиболее живописных местах созданы зоны отдыха, основное 
рекреационное использование водных объектов – купание, рыбалка, водный 
туризм. Разработан ряд водных туристических маршрутов I к.с. по рекам 
области. Обсуждается проект кольцевого трансграничного маршрута для малых 
и средних судов: Днепровско-Бугский канал – Западный Буг – Нарев – 
Августовский канал – Неман – Щара – Огинский канал – ДБК. 

Рекреационными ресурсами являются значительные запасы торфяных 
грязей и сапропелей  (18 месторождений используются в лечебных целях), а 
также хлоридно-натриево-кальциевые минеральные воды (Брестская-5, Марыля 
и др.). 

Рельеф Брестской области представляет собой пониженную, 
заболоченную, пологую, слабоволнистую равнину. Средние высоты в области 
колеблются в пределах от 140 до 200 м. С атрактивной точки зрения наиболее 
привлекательными считаются территории северо-востока области, где 
преобладают холмистые ландшафты. 

Современная флора Брестской области насчитывает более 1400 видов 
растений, в т.ч. 1371 вид покрытосеменных, 6 видов плаунов, 6 - хвощей, 11 - 
папоротников, 3 - голосеменных. Большинство видов - травянистые растения 
(1243). К первой категории охраны Красной книги РБ относятся 54 вида. 

Натуральный растительный покров занимает свыше 65% территории 
области. Он представлен  лесами (1249,7 тыс. га или 38% от общей площади 
земель области), древесно-кустарниковой растительностью (57,7 тыс. га или 
1,8%), лугами (602,2 тыс. га или 18%) и болотами (269,4 тыс. га или 8,62 %).  

В структуре лесов преобладают сухие сосновые боры, что повышает 
рекреационно-оздоровительный потенциал территории. Леса богаты грибами и 
ягодами. Наибольшие запасы ягодной продукции приходятся на клюкву, а 
также чернику, бруснику, малину и др. «Тихая охота» является основным 
видом рекреационного использования лесов. 

Фауна региона представлена: 
− 77 видами млекопитающих; 
− 298 видами птиц; 
− 7 видами пресмыкающихся; 
− 12 видами амфибий; 
− Более 8000 членистоногих (из которых около 7000 - насекомые) [2]. 
На территории области гнездятся значительные по количеству популяции 

глобально угрожаемых видов птиц – большой и малый подорлик, бородатая 
неясыть, черный аист, коростель, вертлявая камышевка и др.  

Визитная карточка области – старейший заповедный массив Европы – 
Беловежская пуща. В сентябре 2009 г. широко будет отмечено 600-летие 
установления заповедного статуса пущи. Национальный парк включен в список 
всемирного природного наследия ЮНЕСКО, имеет статус биосферного 
резервата. Символ Беловежской пущи – зубр, являющийся крупнейшим 
копытным Европы. 61 вид животных и 39 видов растений занесены в Красную 
книгу РБ. 
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К услугам туристов: экологические экскурсии по лесным массивам и 
зубропитомнику, музей природы, вольеры с животными. Получили развитие 
охота и рыбалка, орнитологические и научные туры.  

Туристический потенциал пущи существенно усилился с открытием здесь 
Поместья Белорусского Деда Мороза. Также на территории пущи присутствует 
ряд объектов историко-культурного наследия. Правительственная резиденция 
«Вискули» обрела мировую славу благодаря подписанному здесь договору о 
роспуске СССР. Сохранились деревянные церкви XVIII-XIX вв., памятники 
гражданской архитектуры. В настоящий момент Беловежская пуща является 
самым посещаемым туристами объектом в Брестской области. 

Почти 9% территории области занимают болотные массивы, являющиеся 
своеобразными «легкими Европы». 

Практически все болотные массивы включены в состав особо охраняемых 
природных территорий. Всего ООПТ области занимают площадь свыше 
485 тыс. га, что составляет 14,8 % территории области. В Республике Беларусь 
Брестская область занимает первое место по площади ООПТ. Все охраняемые 
природные территории области представлены: 

− 1 национальным парком («Беловежская пуща»), площадью 87 тыс. га; 
− 19 заказниками республиканского значения, из них 5 ландшафтных, 12 

биологических и 2 гидрологических, общей площадью свыше 362 тыс. га; 
− 28 заказниками местного значения, общей площадью свыше 33 тыс. га; 
− 34 памятниками природы республиканского значения; 
− 36 памятниками природы местного значения. 
В Брестской области выявлено и взято под охрану более 750 мест 

обитания 52 видов растений и 42 видов животных, включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь [2]. 

Ряд заказников имеют международное значение, им присвоен статус 
Рамсарских угодий, ключевых орнитологических и ботанических территорий. 

Республиканский ландшафтный заказник «Средняя Припять» 
располагается в среднем течении р. Припять на площади 90,5 тыс. га. 
Представляет собой пойму реки со множеством проток, стариц и мелких озер. 
Особую ценность представляет в период массовых миграций водно-болотных 
птиц, когда заказник становится важным экологическим коридором для 
нескольких десятков тысяч особей. 5 видов птиц, гнездящихся на территории 
отнесены к глобально угрожаемым, 52 вида занесены в Красную книгу РБ. 

По территории заказника разработаны пешие и водные туристические 
маршруты, проложена экологическая тропа. Заказник активно использует свой 
туристический бренд «Белорусская Амазонка». 

Ландшафтный заказник «Ольманские болота» образован на площади 
94,2 тыс. га для сохранения уникальных ландшафтов Припятского Полесья – 
одного из крупнейших в Европе массива верховых и переходных болот, 
сохранившихся в естественном состоянии. Является важным местом 
концентрации водно-болотных видов птиц. Ключевое место гнездования 
глобально редкого вида - большого подорлика. 
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Биологический заказник «Званец» является крупнейшим в Европе 
низинным болотом мезотрофного типа с многочисленными открытыми 
минеральными островами. Здесь обитает самая крупная группировка глобально 
редкого вида птиц Европы - вертлявой камышевки, отмечена большая группа 
глобально угрожаемых, редких и охраняемых в Беларуси видов животных и 
растений: большая белая цапля, черный аист, орлан-белохвост, филин, болотная 
сова, венерин башмачок, зубянка и др.     

Среди значительных болотных массивов следует назвать также 
«Спорово», «Дикое», лесо-болотный комплекс «Выгонощанское» и др. Все они 
представляют в первую очередь интерес для организации экологических, 
орнитологических, научных, экстремальных туров. В последнее время 
активизирована работа по разработке и маркировке туристических маршрутов, 
экологических троп. В ареалах заказников созданы сельские туристические 
усадьбы. 

В целях совершенствования системы ООПТ в Республике Беларусь 
принято решение о создании в ряде наиболее значимых заказников органов 
управления. В их функции входит разработка и реализация положений 
менеджмент–планов для охраняемых территорий, содействие развитию 
экологического туризма и научным исследованиям. Благодаря им в области 
стала создаваться упорядоченная система экологического туризма. 

Еще одна природная территория Брестчины имеет статус биосферного 
резервата ЮНЕСКО. В 2004 г. диплом был присужден ландшафтному 
заказнику «Прибужское Полесье», расположенному на стыке границ Беларуси, 
Польши и Украины. Здесь представлены редкие для региона виды 
ландшафтных урочищ, дюны, комплексы верховых и переходных болот, 
лесные озера, нетронутая пойма крупной реки. Выявлено большое количество 
исчезающих видов флоры и фауны. В районе оз.Селяхи находится 
единственное в Беларуси место произрастания чистоуста величавого, 
называемого «королевским папоротником». 

В 2006-2008 гг. проведена работа по объединению «Прибужского 
Полесья», биорезервата «Шацкий» (Украина) и биорезервата «Западное 
Полесье» (Польша) в единый Трансграничный биосферный резерват «Западное 
Полесье». Комиссия ЮНЕСКО приняла решение, последнее слово за 
правительствами трех стран. Появление ТБР «Западное Полесье» позволит 
создать значительный по масштабу и природоохранному режиму защитный 
экран в прирусловой части и бассейне реки Зап.Буг. 

Одной из функций биорезерватов является поддержка экологического 
туризма как способа вовлечения местного населения в биосферно-совместимое 
природопользование и являющегося элементом устойчивого развития. В 
настоящий момент разрабатывается проект создания единой для трех частей 
инфраструктуры активных видов туризма, наиболее оптимальных для 
охраняемых природных территорий. Проект предусматривает единую 
маркировку трансграничных туристических маршрутов, создание сети 
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рекреационных пунктов и стоянок с целью гармонизации рекреационных 
нагрузок на природные комплексы. 

У туристов вызывают интерес различные памятники природы области. К 
ним относятся старовозрастные деревья (Пожежинский «Царь-дуб», 800 лет), 
валуны («Камень филаретов» в Барановичском районе), старинные парки, 
культовые родники, растительные сообщества и др. 

Для систематизированного использования природно-рекреационных 
ресурсов Брестской области разработана схема размещения курортов и зон 
отдыха. На базе Брестской группы озер (оз.Рогознянское и др.) создан курорт 
местного значения «Белое озеро», где находятся санаторий «Берестье» и 10 баз 
отдыха. Кроме того на территории области расположены зона отдыха 
республиканского значения «Лесная» (Барановичский район) и 25 местных зон 
отдыха. 

В настоящий момент в Брестской области действуют 78 санаторно-
курортных организаций, из которых 14 санаториев, и 27 детских 
оздоровительных лагерей. По данным государственной статистики половину 
посетителей брестских санаториев составляют иностранцы, в первую очередь 
жители Российской Федерации [3]. 

Основным фактором, сдерживающим рекреационное использование 
территории Брестской области, является загрязнение радионуклидами 
вследствие аварии на Чернобыльской АЭС. В зоне загрязнения оказалась юго-
восточная часть области. В связи с этим использование ряда зон отдыха и 
отдельных рекреационных объектов функционально ограничено. 

К специфическим видам рекреационного использования территории  
следует отнести охоту и рыбалку. Охотничьими видами на Брестчине являются 
19 видов млекопитающих и 28 видов птиц, функционируют 37 охотхозяйств. 
Промысловым уловом охвачено 28 видов рыб. Значительный процент 
охотников и рыболовов составляют зарубежные туристы. 

Таким образом, перечисленные выше виды природно-рекреационных 
ресурсов обусловили определенную туристическую специализацию Брестской 
области. Традиционным видом является лечение и оздоровление в санаторно-
курортных учреждениях. В последние годы проводится модернизация 
материальной базы санаторной отрасли. В летний период рекреантами активно 
используются водные и растительные ресурсы. 

Наличие уникальных природных комплексов дало толчок развитию 
познавательного, экологического и научного туризма. Быстрыми темпами 
развивается орнитологический, экстремальный и другие виды активного 
туризма. 

Литература: 
1. Волчек, А.А., Калинин, М.Ю. Водные ресурсы Брестской области. - 

Мн.: Издательский центр БГУ, 2002 – 440 с. 
2. Природные ресурсы Брестской области. / под ред. М.В.Маслобоева. – 

Брест: АртЛайнСити, 2007. – 68 с. 



 124

3. Национальный Интернет-портал Республики Беларусь [Электронный 
ресурс] / www.sanatorii.by/ Белорусские санатории 

 
В. Петранівський  

Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка, Україна 
 

ГАЛИЦЬКА КАРПАТСЬКА ТУРИСТСЬКА ІНФРАСТРУКТУРА: 
РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АСПЕКТ  

(ІІ ПОЛ. XIX СТ. – 1939Р.) 
Стаття присвячена дослідженню історії розвитку Галицької карпатської 

туристичної інфраструктури у довоєнний період (до 1939р.). Виокремлено 
періоди розвитку Галицької карпатської інфраструктури: австрійський і 
польський. Зроблено висновок про значення тематики досліджень і проведення 
подальших пошуків в історико-краєзнавчому аспекті спадщини Галицької 
туристики. 

Чудова природа Українських Карпат. Карпати завжди приваблювали 
своїми краєвидами, особливими барвами і красою в різні пори року; 
унікальними фольклорно-етнографічними особливостями етнічних груп 
українців, досить багатим історичним минулим багатьох видатних 
мандрівників, краєзнавців, поетів і просто туристів. Тема карпатських 
мандрівок часто зустрічається в працях іноземних і українських вчених, 
письменників і поетів, художників, відомих громадських діячів. Підвищений 
інтерес до мандрівок галицької інтелігенції, студентської молоді зумовив 
необхідність розвивати карпатську туристську інфраструктуру (транспортні 
засоби, місця для відпочинку мандрівників, марковані туристські шляхи, 
рятувальна служба, курси гірських провідників тощо). 

Карпатський рекреаційний регіон – рекреаційний регіон міжнародного 
значення, що займає територію Українських Карпат у межах Закарпатської, 
Івано-Франківської, Чернівецької і Львівської областей. 

Карпатська туристична інфраструктура – це сукупність галузей і 
підприємств розміщення, харчування, транспорту, екскурсійного 
обслуговування та проведення дозвілля, а також регіональні (локальні) 
туристичні ресурси, які забезпечують функціонування та взаємодію суб’єктів 
туристичної сфери в Карпатському рекреаційному регіоні. 

Карпатська туристична інфраструктура сформувалась у процесі освоєння 
Карпатського рекреаційного регіону туристами і сьогодні визначає рівень 
туристичної освоєності даного регіону. Туристичний профіль території 
сформувався завдяки множини складних інфраструктурних зв’язків між 
окремими об’єктами, необхідними для насиченого і комфортного перебування 
туриста на даній території.  

Аналіз доступних архівних першоджерел та галицьких видань (в т.ч. 
періодичних) дають можливість виділити два основні періоди історії розвитку 
галицької карпатської туристської інфраструктури (ГКТІ):  
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– І період – австрійський: початок і становлення (ІІ пол. XIXст. – 
1914рр.); 

– ІІ період – польський: розвиток у міжвоєнний період (1918–1939рр.) 
Чорногорський хребет є найбільш цікавим, оригінальним і своєрідним 

районом між регіонів Українських Карпат. Крім суто унікального 
природничого значення Чорногора це ще й регіон з багатим на історичні події 
минулим (опришківський рух XVII–XIX ст., події світових воєн і визвольні 
змагання, історія туристичного руху на Гуцульщині тощо); це необхідні 
збережені матеріальна та духовна культура гуцулів, колорит їхнього побуту, 
звичаїв, традиції ведення полонинського господарства. Чорногора володіє 
великим краєзнавчо-туристичним потенціалом. Починаючи з середини XIX ст., 
вона стає місцем відпочинку та лікування не лише у Австро-Угорщини, а 
пізніше Польщі та Чехословаччини, але й з інших країн. Цьому сприяли 
створення Австрійського Альпійського союзу (Osterreichischer Alpenverein) – у 
1869 р., австрійського Туристичного клубу (Osterreichischer Tovristenclub) – у 
1869 р. І Польського Товариства Татранського (Polske Towarzystwo Tatrzanskie) 
– у 1873 р. У 1876 р. було створено відділ РТТ і на Прикарпатті – 
Станіславського у Станіславі (тепер Івано-Франківськ – функціонував до 1892 
р. і пізніше у 1923–1939 рр.), що проводили багато мандрівок по центральних 
горах [6]. 

Стараннями туристичних спілок і була розпочата робота по спорудженню 
захистів для туристів на Чорногорі, що в межах Карпат за своєрідним 
“рейтингом” посідала друге місце після Татр. 

У 1878 р. розпочав роботу перший на території Українських Карпат 
захисток для туристів – в урочищі Гаджина на Чорногорі, що став першим з 
подібних поза Татрами в межах Карпат і якому було надано імя Грегоровича – 
активного діяча Чорногірського відділу в Коломиї. Для цього було використано 
одну з колиб пастухів з примітивними побутовими умовами. У 1880 р. Генріх 
Гоффбауер і Константин Сівіцький обладнали та позначили першу туристичну 
стежку. Маркування туристичних шляхів кольоровими смугами  Чорногірський 
відділ почав у 1904 р., взявши за приклад татранський досвід, і першим 
способом було позначено маршрут: Ворохта – Кукул – Козьмеська–
туристичний захисток на Заросляк, а в 1906 р. Встановлено дороговказ у долині 
Прута, де розходяться стежки на Говерлу та Шпиці (ГТТ, 1906) У наступні роки 
збудовано подібні захистки для туристів в ур. Завоєля по долині Прута, на 
полонині Гропа (у пд.-сх напрямку від г. Піп Іван – 1883 р.) і під горою 
Смотрич (1900р.), в ур. Заросляк під Говерлою (1879р., пізніше 
відбудовувались у 1911 та 1927 рр.). 

У 1884р. Леопольд Вайгель організував виготовлення та встановлення 56 
дороговказів за маршрутом: Красний Луг – Говерла – Данцер – Шпиці–Піп Іван 
– Шибенний – Зелена. [3] 

Ще в кінці XIXст. до туристичних мандрів часто залучались місцеві 
жителі, яким були добре відомі гірські терени. Місцеві провідники за невелику 
плату найчастіше супроводжували туристів на Говерлу з Ворохти або 
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Кузьмеска, Лазещини (по пн-сх гребені Говерли). У той час великої 
популярності здобув гуцул Іван Житенюк – учасник мандрівки Г. Запаловича 
на гору Петрос в  Альпах Роднятинських – 2305м.  

9 грудня 1924 року у м. Львові було створено перше на території 
Галичини карпатське товариство – Карпатський Лещатарський Клуб (КЛК), 
що організовував походи в Карпати. 

У 1908 р. великої активності набув осередок КЛК у Татарові, яким 
керували Мирон Малатинський та Юзеф Снайдер. 

У 1911р. виникло молодіжне товариство “Пласт”, члени якого під час 
туристських походів виробляли навики участі в таборуванні, рятівництві, 
спостережництві тощо. Перший мандрівний табір організував І. Чмола, а 
постійний – П. Франко в 1914 р. Поблизу Підлютого в липні-серпні 1924р. 
розташувався перший пластовий табір [2]. 

З 1926 р. під горою Сокіл при допомозі Андрея Шептицького було 
розпочато спорудження найбільшого табору Українського Пласту. Він зводився 
за проектом І. Чмоли та інженера Ю. П’ясецького. Вже в 1929р. тут були 
чотири житлові приміщення, кухня, “світлиця”, в якій змогло розміститися 500 
осіб, майдан та ігрище. 

У Підлютому, де містилася літня резиденція митрополита Андрея 
Шептицького, стояли два будинки для відпочинку знатних світських людей. 
Популярності Підлютому додавало джерело сірчано-йодистої мінеральної води. 
Сам митрополит, хоч і був хворий, любив подорожувати по своїх гірських 
теренах на спеціальній кінній бричці. Такі подорожі були можливі завдяки 
побудові гірських шляхів – “райшттоків” (“рай шток” – з нім.: шлях для їзди 
верхи). Біля Підлютого були “вакаційні оселі”, популярні в заможних 
рекреантів. Тут був збудований відпочинковий павільйон з центральним 
опаленням, що мав 31 кімнату для гостей. Для розваг функціонували 
стрільниця, дансинг, купальня, тенісні корти. Можна було зайнятися 
рибальством та зорганізувати туристичні екскурсії на навколишні вершини гір. 
У лісах маєтку Галицької митрополії ККЦ у Перегінську було добре розвинуте 
мисливство (ловецтво) і мисливське господарство [2, с.46]. 

На території лісів митрополії в урочищі  “Різарня“ був туристичний 
притулок Польського Товариства Татранського. Усе ж приватна власність на 
землю гарантувала територіальну недоторканість маєтку і значною мірою 
перешкоджала відвідування його території населенням та розвитку туризму. 
Щоб подорожувати по теренах маєтку, потрібний був дозвіл адміністрації. 
Особливо популярною серед туристів була околиця гори Грофа. Туристичне 
товариство “Плай” (К. Паньківський) уже в 1933 р. найняло для туристичних 
потреб (довготривала оренда) 0,75 га землі на мальовничій полонині Плісце в 
Горганах під г.Грофа. Багато зусиль і коштів вклало в будівництво першого 
українського високогірного “захистку” (туристичної бази). Проект будинку 
виготовив інженер О. Пежанський. Завдяки безкорисливій праці десятків 
аматорів туризму впродовж двох років будинок-захисток було споруджено. 
Урочисте відкриття будинку, спроектованого та виконаного в оригінальному 
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бойківському стилі, відбулось у серпні 1935р. Разом з площею під будівництво 
товариство дістало від митрополії дозвіл на ведення туристичної діяльності в 
митрополичих володіннях і на користування ловецькими захистками на цій 
території [6,с.70]. 

У межах державних лісів заборони відвідувань лісів не було. Тому 
особливо популярними в туристів були подорожі на гори Високу та Сивулю. 
Тут будували туристичні притулки. Один такий притулок був у Різарні, а 
другий на південному узбіччі г. Сивулі, біля джерел річки Бистриці 
Солотвинської. Третій притулок був на перевалі “Корівка”, що на північ від 
г.Сивулі. [2,с.46]. 

Популярним видом транспорту у туристів була вузькоколійна залізниця. 
Крім названих у міжвоєнний період захистки в Чорногорі функціонували ще в 
кількох місцях: на полонині Мари шевській (з 1937 р.), на Яблуницькому 
перевалі (з 1932 р.), під Кукулом зі сторони Ворохти, на хр. Кострича 
(Молодіжний), а зі сторони Закарпаття на полонинах Рогнєка та Менчул 
Квасівський (“Merkova chata”), під г. Гутин-Томнатик. Крім цього на 
закарпатському боці для потреб туристів були обладнані         полонинських 
пастухів, лісничівка, сироварня на полонині Квасівський Менчул. [9 с.256] 

Зробимо спробу короткого історичного аналізу розвитку туристської 
інфраструктури в Східних Бескидах Українських Карпат, зокрема гірських 
районів сучасної Львівщини. 

У 1929 році виник Дрогобицький відділ ПТТ. А в 1932 р. У Турці було 
організовано філію Дрогобицького ПТТ, який взяв на себе розвиток туризму у 
Підкарпатті і на Турківщині. Вже в перші роки (1930-1931рр.) біля підніжжя г. 
Пікуй (1408 м.) були закладені перші туристичні притулки Львівщини. У 1934 
р. В Турці засновано філію Львівського Карпатського Лещатарського клубу 
(КЛК), побудовано малий трамплін, створено секцію санного спорту. Недалеко 
від м. Турка розташоване с. Розлуч – один з центрів туризму і лещатарства 
Львівщини. У 1937 р. під керівництвом повітового старости Вагнера був 
розроблений своєрідний генплан розвитку Розлуча і видано технічне завдання 
на аналогічний для Сянока. 

У ці ж роки була розроблена чотириступенева класифікація туристичної 
рекреаційної цінності повіту. До першої групи зараховано Розлуч і Сянки до 
другої – Турку, Бориню, Верхню Соколівку, до третьої – Комарники і Явору, до 
четвертої – Івашківці, Верхнє Висоцьке та Ільник. Однак, порівняно з 
Станіславщиною, навіть з Сколівщиною, це недостатньо, оскільки гірську 
частину останніх вкрила густа мережа туристських баз, навіть готелів. Зокрема, 
на Сколівщині виникли турбази у Славську, Бескиді, Климці, туристичні 
маршрути були у 15 місцях не рахуючи готелів [5,с. 88]. 

За Другої Речі Посполитої Розлуч досить швидко розвивається як 
відпочинково-санаторний центр. В середині 30-х років XXст. у Розлучі 
функціонувало 14 пансіонатів на 400 осіб, 25 вілл і 20 селянських будинків, 
гірська лещатарська база на 200 та табір юнацький на 100 місць. Село 
одноразово могло прийняти 2000-2500 відпочиваючих, а за рік – до 30 000. При 
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сільській гміні працювала відпочинкова комісія, яка займалась проблемами 
приїжджих. До послуг відпочиваючих були впорядковані лижні і сані траси. 
Організовувалися полювання на диких звірів, екскурсії до витоку р. Дністер, по 
екзотичних селах, сходження на гори Пікуй та Галич і т.д. 

13 липня 1933 року відновлено рух спеціальних поїздів Львів-Сянки для 
забезпечення доїзду відпочиваючих в Карпати (Львів-Самбір, 1903 р.; Самбір-
Сянки, 1905 р.; Сянки-Ужгород, 1905 р.), а через 6 років поширився кемпінгів 
туризм (у вагонах) на 3-10 днів з довготривалими зупинками в Ясениці 
Замковій, Розлучі, Соколівці, Сянках [1, с.455-456]. 

Перший поїзд із Самбора до Сянок прибув 24 серпня 1905 року, а через 
кілька місяців – із Ужгорода. Перед війною Сянки стають другим 
лещатарським центром Карпат після Славська. Саме тут було відзнаковано 
першу трасу Львівщини в 1913 році: Сянки – Пікуй, через села Сколівщини до 
Розлуча, а звідти на Турку до Сянок. [7]. 

Надалі Сянки розвиваються як туристично-відпочивальний центр. В 1937 
році тут одночасно відпочивало 1,5 тис. осіб. 16 березня 1936 року 
відкривається найкраща лещатарська база Польщі на 150 місць, функціонує 6 
пансіонатів на 460 місць, 10 дачних будинків на 800 місць та 13 селянських хат 
на 120 осіб. До послуг відпочиваючих були малий трамплін, санні траси, тенісні 
корти тощо. Постійно для любителів мандрівки організовувались походи на 
гори Кінчук, Галич, Пікуй. [1, с.475-476, с. 473] 

Поряд з Сянками лещатарський район охоплював Соколіки Верхні, 
Либохору, Гусне. Найважливішими лещатарськими шляхами були: Сянки-
Пікуй-Климець-Славське-Чорна Ріка та Орів-Манмансталь-Розлуч-Турка-
Сянки. Головним лещатарським центром в Львівських Карпатах було Славське, 
де перший лещатарський дім з’явився ще у  1912 році [5, с. 38-39]. 

У роки Другої світової війни припинили своє існування майже всі 
туристичні споруди і туристичні транспортні шляхи Галицької карпатської 
туристичної інфраструктури внаслідок сильної руйнації. В повоєнні роки 
розпочався новий етап відбудови і подальшого розвитку туристичної 
інфраструктури України. 

Таким чином, туризм і розвиток туристичної інфраструктури на 
українських землях у складі Австро-Угорщини та Польщі у ХІХ-першій 
третині ХХ ст. пройшов кілька етапів. Основними рисами розвитку були:  

− створення туристичних товариств; 
− зародження перших об’єктів інфраструктури – «захистів» (притулків), 

що є прообразами сучасних турбаз та інших сучасних засобів розміщення; 
− створення служби охорони мандрівників під час подорожі; 
− розвинулось видання туристичної та краєзнавчої літератури; 
− чітко виокремились такі види  туризму: пізнавальний, спортивний, 

шкільний, водний, лижний, пішохідний, етнографічний. 
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ЕТНОС З ОГЛЯДУ НА ТУРИЗМ І ТУРИЗМ З ТОЧКИ ЗОРУ ЕТНОЛОГІЇ: 

СУТЬ ПАРАДОКСАЛЬНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 
Історія будь-якого народу так чи інакше пов’язана  із туризмом. І навіть 

якщо цей факт є нез’ясованим, можна сміливо стверджувати про таку 
залежність. Але, чи можна стверджувати про те, що будь-який народ є окремим 
етносом? Безперечно. Підтвердженням цьому можуть слугувати факти із 
історії, сперечатися із якими не має змісту, адже у латиномовній римській 
літературі слово „етнос” вживали стосовно „не греків”, а з XIX століття воно 
увійшло до наукової літератури в значенні „народ”. Крім цього, істотним буде 
зауважити про те, що бурхливі суспільно-економічні процеси XX ст. зумовили 
цілком закономірне розширення, поглиблення і динамізацію взаємозв’язків із 
народами, а це у свою чергу стало поштовхом до запровадження практично у 
всіх гуманітарних університетах світу навчальної дисципліни про народи-
етноси – етнології [1]. Тому, доцільним буде розглянути при порівнянні етапи 
розвитку туризму та, вже не етносу, як окремої сукупності осіб, із спільними 
рисами та особливостями культури й мови, а етнології – дисципліни, котра 
займається розробкою даного питання. 

Тож у цьому контексті, необхідно підтвердити або ж спростувати „теорію 
залежності попередніх двох процесів” – туризму, як багатогранного явища, яке, 
без сумніву, перебуває у тісному контакті із економікою, історією, географією, 
архітектурою, медициною, культурою, спортом та іншими науками чи 
дисциплінами й етнології, як науки про походження та життєзабезпечення 
етносів (тобто їхні головні ознаки, типи стосунків, розселення, культурні 
особливості, етнічна ідентифікація і самосвідомість тощо). 
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Нині поступово закріплюється розуміння етносу, як біосоціального 
явища, слово „етнос” перестали вживати щодо  національних етнічних 
процесів, але воно продовжує застосовуватися для позначення всіх форм 
етнічних спільнот. Це дає можливість продемонструвати парадоксальну 
залежність етнології і туризму через призму часового простору. 

Здавалося б, що спільного між надзвичайно об’ємною формою масового 
подорожування та відпочинку й історично усталеною на певній території 
стійкою сукупністю людей, що має відносно стабільні спільні риси, особливості 
культури та мови, усвідомлюючи при цьому внутрішню єдність та відмінність 
від інших спільнот. Але все набагато простіше, ніж здається. Насправді їх 
об’єднує історія, ті історичні процеси, які стали поштовхом для їхнього 
розвитку й посприяли визначенню пріоритетних напрямків за допомогою яких 
вони прокладали собі шлях крізь невідоме аж до тепер. 

Історичний шлях розвитку туризму є складним і таким, котрий пройшов 
через війни, повстання, міжусобиці, які, без сумніву, його загартували, але 
разом із тим надали йому певної невизначеності на окремих етапах його 
існування. Сучасна наука поділяє розвиток туризму на декілька етапів залежно 
від зміни наступних факторів: мотивації подорожей; способу подорожей і 
розвитку транспортних засобів; кількості подорожуючих і охоплення туризмом 
різних верств населення. 

За цими критеріями історичний шлях формування туризму умовно можна 
поділити на чотири етапи: 

− початковий етап, - до 1841 року; 
− етап становлення туризму як галузі, - 1841 – 1914 року; 
− етап формування індустрії туризму, - 1914 – 1945 року; 
− етап монополізації туристичної індустрії, - 1945року до наших днів [2]. 
Особливості історичного, суспільно-політичного, зрештою, культурного 

розвитку певного народу певним чином зумовили етапність становлення, 
характер і здобутки самостійного, унікального явища, котре сьогодні посіло 
окреме місце в скарбниці світових вчень – етнології. Різні обставини зумовили 
недостатню увагу вчених-інтелектуалів щодо вироблення загальнотеоретичних 
концепцій етнічного розвитку, по тій простій причині, що їх зусилля 
спрямовувалися на вирішення тих одвічних проблем, які стосуються минулого, 
сучасного стану та перспектив розвитку того чи іншого народу. Але чи не варто 
було б більш детально розглянути структуру самого етносу, переглянути його в 
розрізі тих аспектів, котрі впливали безпосередньо на його формування, ті, що 
стояли біля витоків найбільших етнічних спільнот, і все ж таки на основі цього 
побудувати нову, незвичайну концепцію.  

Скористаємось схемою В.Горленка [1], який поділив увесь науково-
етнологічний процес на три великі періоди, в яких виділив окремі етапи: 

− перший – до середина XIX ст.; 
− другий – 60-ті роки XIX ст. – початок XXст.; 
− третій – 20-ті роки XXст. і до наших днів. 
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На перший погляд, етапи розвитку туризму та етапи формування 
етнології суттєво не відрізняються між собою і знаходяться приблизно у 
однакових часових рамках. То в чому ж залежність?  

Звертаючись до історичних фактів, нагадаємо про визначну подію у 
галузі етнологічних вчень – наприкінці 1870 – на початку 1880 рр. 
П.Чубинський очолив наукову експедицію на Правобережну Україну. Цей факт 
говорить сам за себе, бо якраз серед форм краєзнавчо-туристичної роботи 
доволі чільне місце належить науковій експедиції, перевагою якої є те, що вона, 
насамперед, подає практичні розробки для емпіричних досліджень, в даному 
випадку тих досліджень, які пов’язані із формуванням того чи іншого етносу 
або ж питань, що стосуються зникнення його із терен світової етнічної карти. 
Зрозуміло, що звичайна двогодинна прогулянка на території наукового 
призначення аж ніяк не може бути туризмом, але при цьому, її 
цілеспрямованість та мета подорожуючого, що з нею супроводжується, нехай 
навіть наукова експедиція, – це вже, без сумніву, туризм [3].  

З огляду на таке, можна стверджувати, що формування найдавніших 
поселень та виникнення перших етнічних спільнот стало приводом для 
становлення туризму і його початкових проявів. Варто згадати до прикладу 
хоча б кочові племена, котрі довгий час перебували  на території України – 
скіфи й сармати, і ті, що освоювали й завойовували інші світові простори – 
гуни. Кожна, ще не остаточно сформована етнічна група, рано чи пізно 
покидала ареал свого тимчасового існування й знову і знову завойовувала інші 
племена, формуючи при цьому потужний суперетнос, як, наприклад, франки. І, 
найголовніше те, що задовго до виникнення перших туристичних подорожей, 
випадкові етноси ще починаючи із VII ст. вже тоді, не здогадуючись про це, 
перебували у невід’ємній залежності із тоді ще невідомим туризмом. 

Парадоксальним у даній залежності є не що інше, як не просто збіг у часі, 
але, попри все, характерна стійкість, яка не притаманна ні туризмові, ні етносу, 
як окремої сфери знань. Звичайно, із певними дослідженнями, що були 
здійснені у царині етнології, згодом стало досить зрозуміло, що етнос 
безпосередньо пов’язаний із адміністративно-територіальними таксонами 
(одиницями), оскільки даний поділ дозволяє хоча б умовно виділити з-поміж 
інший окремий етнос, із своїми характерними рисами. 

Характеристики етносу пов’язані із антропологічними, етнокультурними, 
психологічними рисами, котрі кожна людина пояснює по-різному. Але, з точки 
зору людини подорожуючої, перелічені риси є найнеобхіднішими та такими, 
що, безперечно, становлять орієнтир, спрямований, в першу чергу, на 
задоволення своїх пізнавальних потреб, бо що ж таке туризм, як не потреба в 
пізнанні, у зміні середовища на нове, недосяжне, просто у пошуках свіжих, 
цікавих, непередбачуваних вражень [1]. 

Не зважаючи на те, що етнологія і туризм знаходяться у абсолютно різних 
просторових вимірах, залежність між ними є настільки суттєвою, що етапи 
їхнього розвитку не просто співпадають, але  при цьому, ще й показують 
важливість непростого збігу. Важливість полягає в тому, що етнос став 
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зрештою на півстоліття складовою частиною туризму хоч це не надає права 
сказати, що туризм виступав у ролі залежної змінної, бо кожне із цих явищ є 
самодостатнім, котре розвивалося в міру певних історичних подій, проте не без 
їхньої участі. Тож, з огляду на історичні факти, які є основою будь-якого 
дослідження, туризм та етнологія, є такими, які себе взаємодоповнюють, і якраз 
у цьому проявляється їх залежність. Із виникненням етносу, туризм, як тоді ще 
невідома форма дозвілля, почав набирати обертів, але разом з тим, із 
формуванням туризму, етнологічні дослідження здійснили крок вперед, і це 
дало змогу, підтвердити думки тисячолітньої давності їх практичним 
застосуванням.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ТУРИСТСКОЙ ТЕРРИТОРИИ В СМИ 

На популярность туристского направления и на качественный уровень 
его развития влияет целый комплекс различных факторов, среди которых 
важную роль играет имидж туристской территории. Индустрия туризма 
опирается на систему целенаправленного создания и продвижения имиджа 
туристских территорий средствами рекламы и PR. 

Образ территории, образ туристской территории и имидж туристской 
территории – основные  понятия, которые необходимо определить и разграничить. 

Образ территории представляет собой субъективное, стихийно 
сложившееся, поверхностное представление о территории, которая в конкретном 
случае не рассматривается в качестве туристского объекта. Такой образ 
произвольно формируется благодаря нескольким факторам (литература, кино и 
т.д.), но преимущественно под влиянием поступающей по каналам СМИ 
отрывочной и/или односторонней информации политического, социально-
экономического, культурного, экологического, криминального, военного, 
санитарно-эпидемиологического характера. Специфика современных СМИ 
такова, что в основном передается новостная информация о нестабильной 
социально-экономической ситуации, политических проблемах, терроризме, 
преступных действиях, неблагоприятной эпидемиологической ситуации, 
экологических и природных катастрофах, вооруженных конфликтах, 
происходящих в регионе или в стране. Так у территории может сложиться  
вызывающий настороженность или негативный образ. Например, неоднократно 
прозвучавшая в СМИ новостная информация о действиях сомалийских пиратов в 
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Аденском заливе способствовала формированию негативного образа Сомали как 
неуправляемой, нестабильной и опасной для жизни страны, в которой не 
действуют нормы права.  

Если же позитивной информации о территории больше, чем  негативной, 
то у нее может сложиться нейтральный или положительный образ, который 
вызывает интерес потенциальных туристов и  становится основой для 
возникновения образа туристской территории.  

Образ туристской территории – это неконтролируемо сложившееся 
субъективное представление о территории, которая имеет какие-либо реальные 
или потенциальные объекты туризма и вызывает туристский интерес. Именно 
наличие туристского интереса заставляет человека искать разнообразную 
информацию о территории в разных источниках, самостоятельно формировать 
представление о ней и делать вывод о ее привлекательности.  

Представления о туристской территории во многом определяются 
национальными стереотипами восприятия, которые воплощают традиционные, 
устойчивые и часто поверхностные суждения народов друг о друге, 
сформировавшиеся на протяжении длительного времени как на основе 
реальных контактов, так и благодаря информации из различных источников. В 
качестве таких источников выступают рассказы путешественников, 
литературные произведения, продукция киноиндустрии, разнообразная 
информация, поступающая через каналы СМИ, рекламно-информационные 
материалы. Ожидания относительно качества предоставляемых туристских 
услуг дополняют образ туристской территории, особенно если человек имеет 
намерение и реальную возможность посетить заинтересовавший его объект 
туризма.  Образ туристской территории может соответствовать или не 
соответствовать действительности, но именно сквозь призму сложившегося 
образа туристы воспринимают реальную туристскую территорию. 

Образы некоторых территорий, традиционно представляющих интерес 
для туристов, складываются столетиями и узнаваемы во всем мире (напр., 
Англия, Франция).  

Образ туристской территории – динамическая категория. Он 
трансформируется с течением времени в процессе туристского освоения 
территории и/или появления новой информации.   

Изменение укоренившихся в сознании людей образов туристских 
территорий требует целенаправленной работы, больших усилий и длительного 
времени. Одна и та же туристская территория может обладать несколькими  
образами, что особенно затрудняет достижение положительного результата в 
процессе внедрения ее целенаправленно сконструированного имиджа. Кроме 
того, новый имидж используют, когда по каким-либо причинам необходимо 
переломить консервативное представление о туристской территории. 

Имидж представляет собой целенаправленно формируемый образ 
(какого-либо лица, явления, предмета), призванный оказать эмоционально-
психологическое воздействие на кого-либо, с целью популяризации, рекламы, 
обретения устойчивого признания, авторитета [1, с.154]. 
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При этом следует учитывать, что имидж – всегда искусственный образ, в 
котором сочетаются как реальные свойства объекта, так и вымышленные. 
Имидж наделяет объект так называемыми дополнительными психологическими 
ценностями, которые часто не имеют отношения к его функциональным или 
качественным достоинствам, а отвечают социально-психологическим 
стремлениям и ожиданиям личности. Между имиджем и реальностью всегда 
существует разрыв достоверности.  

Следовательно, имидж туристской территории можно определить как 
целенаправленно формируемое представление о привлекательной для туристского 
освоения территории. Имидж туристской территории – это сконструированный 
символический образ, целостное восприятие (понимание и оценка) территории 
различными целевыми группами, формирующееся на основе эмоциональных и 
рациональных представлений, ассоциаций, сопоставления признаков, 
собственного опыта, предпочтений и мнений людей.  

Имидж туристской территории – один из основных факторов развития 
международного, национального и регионального туризма, поскольку он 
обеспечивает привлекательность территории и информированность о ней. 

Цель формирования имиджа туристской территории – создание (как во 
внутренней, так и во внешней среде) благоприятного отношения к региону, а 
также к его совокупному туристскому продукту. 

При формировании имиджа используют устойчивые символы территории 
– образы природы, исторические достопримечательности, гений места, местный 
фольклор, традиции, сформировавшиеся стереотипы. Имидж должен 
передавать особенную отличительную информацию о главных преимуществах 
территории. Целенаправленное формирование правильного имиджа – 
медленный процесс, а его результат проявляется только тогда, когда имидж 
устоится в сознании целевой аудитории. 

Возможно определить основные принципы конструирования 
благоприятного имиджа туристской территории: 

1) основа имиджа – реальные достоинства туристской территории; 
2) имидж туристской территории должен быть привлекательным для 

определенных целевых аудиторий; 
3) чем больше имидж сконцентрирован на аутентичном, на национальных 

особенностях, тем больше устойчивости и уверенности в будущем приобретают 
туристские территории; 

4) имидж туристской территории должен быть целостным, 
оригинальным, легко распознаваемым, правдоподобным, конкретным, 
запоминающимся и эмоционально окрашенным; 

5) необходимое качество имиджа – динамичность: сохраняя целостность, 
он должен корректироваться в случае социально-экономических, политических, 
культурных изменений. 

Процесс конструирования имиджа туристской территории 
осуществляется в ходе нескольких последовательных этапов:  

1) оценка туристского потенциала территории;  
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2) определение целевой аудитории и ее основных характеристик;  
3) разработка концепции имиджа (принципы, ценности, приоритеты, 

значимые для туристской территории и для потребителей туристского 
продукта);  

4) создание имиджа;  
5) внедрение и закрепление необходимого имиджа. 
В индустрии туризма имидж территории выступает в трех ипостасях [2]:  
1) сконструированный вымышленный идеальный имидж, который надо 

донести до потенциального потребителя;  
2) соответствующий имиджу PR-продукт (послание);  
3) итоговая совокупность представлений потенциальных туристов о 

территории. 
Имидж туристской территории целенаправленно формируется 

средствами PR и рекламы (как части PR). Основная задача в процессе 
составления PR-послания состоит не в том, чтобы отразить уникальность места, 
а в том, чтобы сотворить образ, привлекательный для определенной целевой 
аудитории, создать зримый имидж территории, опираясь на её 
непосредственное визуальное представление.  

Информация, содержащаяся в PR-послании, должна быть сгруппирована 
в тематические блоки. Каждый блок должен иметь свой запоминающийся 
символ (напр., объект, событие) и «портрет» туристской территории, 
насыщенный яркими деталями. Чаще всего, «портрет» формируется 
посредством комбинирования страноведческого текста, фотоизображения и 
комментария, в котором устанавливаются приоритеты. Символ и «портрет» 
должны раскрывать основную тему и вызывать как можно больше позитивных, 
эмоционально насыщенных ассоциаций.  

Затем PR-послание и рекламные сообщения распространяются через 
СМИ, имеющие выход на целевую аудиторию туристского продукта. В 
результате успешного продвижения благоприятного имиджа через СМИ 
туристская территория приобретает широкую известность, и именно она, а не 
природные и культурные особенности, привлекает новых туристов. Кроме того, 
наличие на территории уникальных объектов не делает их привлекательными 
для туристов до тех пор, пока информация о них не начнет распространяться 
через каналы СМИ и посредством неформальной вербальной коммуникации. 

Как правило, при конструировании имиджа приходится принимать во 
внимание уже сложившийся образ. Однако формирование благоприятного 
имиджа туристской территории – процесс менее трудоемкий и потенциально 
более успешный, чем исправление уже существующего стихийно 
сложившегося негативного образа. Если известно, что у целевых групп уже 
сложился определенный нежелательный образ территории, то целесообразно 
соотнести его с планируемым имиджем и предусмотреть коррекцию 
негативных черт. 

Имидж туристской территории внедряется посредством СМИ: газет, 
журналов, телевидения, радио, Internet. СМИ тиражируют имидж туристской 
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территории как внутри страны, так и за ее пределами. Средства массовой 
информации активно участвуют в формировании общественного мнения, 
ускоряют ломку старых стереотипов и создание новых. Известно, что СМИ 
формируют «вторую реальность», которая является преобразованным 
отражением объективной действительности. Поэтому в результате успешной 
PR-кампании внедренный благоприятный имидж туристской территории 
вытесняет ее стихийно сформированные образы и начинает восприниматься  
как естественная, целостная и устойчивая реальность. 
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РОЛЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТУРИСТИЧЕСКОМ 
БИЗНЕСЕ  

Усиление роли информации в социально-экономическом мировом 
обществе влияет на формирование и развитие инновационного и 
информационного отечественного общества. Такие модифицирования 
обусловили необходимость пересмотра эволюционных аспектов развития 
информационных систем, связанных с процессами виртуализацией. 
Современные информационно-коммуникационные технологии являются 
движущейся силой развития социально-экономического общества, 
необходимыми инструментами жизнедеятельности общества. К наиболее 
распространенной массово-глобальной и информационно-коммуникационной 
технологии можно отнести Интернет, Decnet, FIDO, Usenet и т.д.    

С возникновением глобальной компьютерной сети Интернет зарождается 
новое информационное общество, новые возможности потенциала во 
всевозможных социокультурных, экономических, политических сферах жизни 
инновационного общества.  

Как заметил Моисеев Н.Н., что под термином «информационное 
общество» каждый понимает свое [1, с. 3]. В частности, в туристической сфере, 
среда глобальной информационной сети Интернет – это взаимосвязанные 
компьютеры посредством коммуникационного оборудования и программ, 
активное взаимодействие субъектов в данной среде, при этом сети Интернет 
проявляют себя как уникальное, открытое, интегрированное, универсальное, 
мобильное  пространство.  

К информационным технологиям в туризме можно отнести:  
− системы бронирования и резервирования; 
− электронные информационные системы; 
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− информационные системы стратегического менеджмента; 
− концентрационные процессы информационных систем маркетинга; 
− глобальные распределительные системы; 
− мобильные системы связи; 
− услуги компьютерной сети.  
Причем в среде Интернет субъективную активность (под субъективной 

активностью понимаем сотни, миллионы всеохватывающих деятельных людей 
взаимодействующие в одном общем глобальном пространстве) удовлетворяют 
коммуникативную, познавательную и игровую потребности.  

В информационном обществе информация является одним из дорогих и 
существенных ресурсов развития общества, повышением 
конкурентоспособности туристических фирм, стимулированием инноваций, 
стимулятором видоизменения качества жизни. Вследствие этого под 
коммуникативной потребностью активных субъектов разумеем виртуальное 
общение продавцов предоставляемой информации об услугах туризма для 
клиентов на горизонтальном и вертикальном уровнях.  

Познавательная потребность активных субъектов – это исследование и 
анализ информации о туристических операторах, туристических агентах, 
туристических услугах на региональном, национальном и международном 
рынках. По-сравнению с различными видами экономической деятельности 
туристическая деятельность является самой информационно 
концентрированной, поэтому максимальный социально-экономический эффект 
достигается путем внедрения разных информационных технологий.  

Игровая потребность активных субъектов. Туризм является частью жизни 
людей, как развлечения, отдых и приобретения новых впечатлений, а все наше 
бытие – это «театр, где мы являемся актерами». Такая информационная 
технология, как Интернет, позволяет сближать в позволительных границах 
культуры разных стран, интернационализировать их, воздействовать на 
культурогенез, обеспечивать сотрудничество, синергию.  

Участниками информационного туристического рынка как важнейшим 
механизмом управления туризма являются:  

− продавцы туристических услуг (туроператоры и турагенты); 
− производители туристического продукта (транспортные предприятия, 

экскурсионные бюро и т.п.); 
− потребители (турклиенты).  
Информационные технологии в туризме можно отнести к составляющим 

информационного рынка. Однако не следует забывать, что основными 
факторами использования Интернета в туристической среде являются 
«размывание национальных границ» туристических фирм, предоставляющее 
собой мощное средство пропаганды, а также снижение трансакционных 
издержек, издержек коммуникации. Можно считать, что туристическая среда с 
использованием Интернета – это среда взаимодействия людей в 
информационно-телекоммуникационном пространстве с отсутствием 
географических границ, а также возможность обширного доступа к имеющимся 
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информационным ресурсам и сокращением «информационного» расстояния 
(времени доступа к необходимой информации и использования ее в будущем).  

Внутренняя среда туристических фирм, которые используют Интернет, 
имеют сбалансированный жизнедеятельный характер:  

− экономия затрат (на помещение, персонал и т.п.); 
− применение гибкой организации и гибкого штата; 
− увеличение производительности (устранение помех для работы, 

сокращение потерь времени на переезды); 
− новая мотивация (рост доверия между туристическими продавцами и 

клиентами); 
− улучшенный сервис для клиентов (круглосуточно, без оплаты 

сверхурочных). 
Развитие украинского туристического бизнеса невозможно без внедрения 

модернизированных информационных технологий, которые обеспечивают:  
− улучшение качества предоставляемых услуг; 
− возможность учитывать потребности каждого индивидуального 

клиента; 
− стремительность в обслуживании и эффективное взаимодействие 

туристических фирм и клиентов; 
− интеграцию.  
Для автоматизации управления и создания в туристических фирмах 

интегрированной управленческо-информационной системы необходима 
реструктуризация с учетом ее организационной структуры и видоизменений 
всевозможных внешних реакций.  

Тем не менее, на сегодняшний день существует «болезненное» внедрение 
сети Интернет и недостаточный уровень применения модерных прогрессивных 
технологий в деятельность субъектов туристического рынка. Основные 
причины затруднений глобальной информатизации отечественного 
туристического рынка следующие:  

− отсутствие базы данных туристического профиля, турагентов и 
туроператоров в отдельных регионах страны;  

− низкий уровень развития информационно-коммуникационной 
инфраструктуры и рекламы туристического продукта;  

− слабый механизм информационного обмена между субъектами 
хозяйствования и внешней средой с помощью сетей;  

− отсутствие государственной поддержки электронной системы;  
− отсутствие государственной оперативной информации об участниках, 

предоставляемых услугах и информационных технологиях.  
И все-таки, несмотря на многочисленные препятствия, отечественный 

туристический бизнес постепенно осваивает пространство сети Интернет, 
осознавая его громадный потенциал в сфере трансформации общественного 
сознания своих клиентов. Итак, отечественная туристическая среда должна 
быть все более «активной» в использования широкого применение Интернет-
технологий, туристические фирмы в большей степени должны заменять 
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традиционные формы деятельности новыми, основанными на использовании 
Интернет-технологий, при этом создавать сетевые формы организаций и 
адаптироваться к различным возможностям общеэкономических и 
общесоциальных инфраструктур глобальных сетей, реструктуризации 
управления туристическими фирмами.  
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СТВОРЕННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОГО 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ В 
УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

В сучасних умовах інтеграції України у європейський простір 
надзвичайно актуальним питанням є створення конкурентоспроможного 
національного туристичного продукту, який би міг задовольнити потреби та 
вимоги внутрішніх та іноземних туристів. Однак, на жаль, на державному рівні 
досі не надається важливого значення вирішенню цього актуального на 
сьогоднішній день питання. Зокрема, згідно “Звіту про туристичну 
конкурентоспроможність 2007 р.”, державна туристична політика України у 
напрямі розуміння важливості розвитку туризму зайняла одні з останніх місць у 
рейтингу з 124 країн, а саме: визначення туризму пріоритетною галуззю на 
рівні національних інтересів – 114 місце; визначення на державному рівні 
пріоритетності стійкого розвитку туризму – 114 місце; ефективність державної 
туристичної маркетингової політики  – 106 місце [3]. Очевидно, що такі 
реалістичні дані є яскравим відображенням відсутності необхідної державної 
підтримки активного розвитку вітчизняного ринку туристичних послуг. Іншим 
аспектом такої ситуації є той факт, що держава  лише декларативно бере участі 
у створенні та реалізації національного конкурентоспроможного туристичного 
продукту в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів. 

У зв’язку із такою несприятливою державною туристичною політикою, за 
індексом туристичної конкурентоспроможності в 2008 р. Україна зайняла лише 
78 місце у рейтингу з  124 країн. Відповідно, в Україні частка туризму у ВВП за 
даними Європейської Ради туризму  становить, 1,6%,  а частка експорту 
туристичних послуг в загальному експорті послуг – 3,3% [1]. На жаль, такі 
невтішні дані свідчать  про надто низький рівень розвиток туризму на 
державному та місцевому рівнях, що й безпосередньо негативно впливає на 
конкурентоздатність українських туристичних послуг.  

Виходячи із цього, постає гостра необхідність у проведенні комплексного 
аналізу основних чинників, які на даний момент позитивно та негативно 
позначаються  на конкурентних перевагах національного туристичного 
продукту на європейському ринку туристичних послуг. Очевидно, що такий 
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аналіз дозволить визначити необхідні вектори покращення державної 
туристичної політики у цьому напрямі.  З цією метою нами проведений 
комплексний SWOT-аналіз національної конкурентоздатності туристичного 
продукту в контексті інтеграції України у європейський простір                    
(див. таблицю 1).  

Так, проведений SWOT-аналіз справедливо доводить, що формування та 
реалізації національного конкурентоспроможного туристичного продукту 
потребує значної державної підтримки та вимагає розв’язання великої кількості 
проблем у цьому напрямі. Саме тому, вирішення такого питання на державному 
рівні потребує нагального використання економічних стимулів як для 
формування сучасної вітчизняної інфраструктури туризму, так і для 
стимулювання розвитку усього ринку туристичних послуг в Україні.  Зокрема, 
серед першочергових заходів у цьому напрямі слід виділити: 

−  зниження ставки оподаткування туризму. Для прикладу, в Хорватії 
туристичні послуги взагалі звільнені від сплати ПДВ. В Польщі  туристичний 
бізнес має найнижчу ставку оподаткування в Європі – 7%, тоді коли ПДВ на всі 
інші види підприємницької діяльності становить 22%. В [3]; 

− надання різних видів податкових пільг тим суб’єктам підприємництва, 
що здійснюють модернізацію основних фондів, реконструкцію діючи та 
будівництво нових туристичних об’єктів, на період проведення робіт 
(зменшення відсотку на кредит до 5-7%,  пільгове оподаткування протягом 
перших років діяльності на ринку туристичних послуг України, встановлення 
пільгових тарифів на комунальні послуги та ін.); 

− розроблення бізнес-проектів з будівництва нових та реконструкції 
діючих туристичних об’єктів в зонах автомобільних шляхів, міжнародних 
транспортних коридорів та в місцевостях розташування туристично-
рекреаційних можливостей  України з метою  залучення іноземних та 
вітчизняних інвестицій; 

− розроблення мережі цікавих туристичних маршрутів  міжнародного 
значення на території  країни з урахуванням  потреб та інтересів іноземних 
туристів, потенціалу туристичних ресурсів із подальшим наданням 
комерційних пропозицій іноземним та вітчизняним суб’єктам туристичної 
діяльності для їх використання [4]; 

− поліпшення транспортної інфраструктури прикордонної зони, в зонах 
автомобільних шляхів та міжнародних транспортних коридорів,  а також їх 
облаштування  усіма необхідними об’єктами.   
 Створення постійно діючої WEB сторінки з повним переліком 
інформації про туристично-рекреаційні можливості Україну. Відповідно до 
цього, створення електронних інформаційних довідників з переліком існуючих 
суб’єктів туристичної діяльності, асортиментом та вартістю туристичних 
послуг, що ними надаються,  переліком туристичних маршрутів та їх 
транспортним забезпеченням  тощо. 
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Таблиця 
          SWOT-аналіз національної конкурентоздатності туристичного продукту 

 
(власна розробка) 

Сукупність вищеозначених заходів, на наш погляд, дозволять подолати 
такі конкурентні недоліки національного туристичного продукту як низький 
рівень розвитку туристичної інфраструктури;  низька інвестиційна 
привабливість; відсутність реальних механізмів стимулювання розвитку 
туризму; відсутність розроблених туристичних маршрутів міжнародного 
значення. Крім цього, такі кроки дозволять також усунути більшість загроз, які 
можуть погіршити конкурентоспроможність туристичних послуг в Україні.  

Крім цього, до першочергових заходів  в напрямі реалізації національного 
туристичного продукту України на європейському ринку туристичних послуг 
слід віднести:  

− проведення регулярних рекламних кампаній в ЗМІ з метою 
позиціонування туристичних можливостей регіонів України на цільових 
європейських ринках; 

• позитивна динаміка збільшення 
кількості іноземних туристів; 
• постійна робота щодо лібералізації 
іноземного туризму; 
• постійне розширення міжнародного 
співробітництва України в галузі туризму; 
• запровадження обов’язкової 
сертифікації, ліцензування та 
стандартизації у  туристичній  та 
суміжних сферах діяльності; 
• удосконалення системи підвищення 
кваліфікації туристичних кадрів України; 
• організація міжнародних виставкових і 
науково-практичних заходів в Україні; 
• загальна туристична відкритість та  
привабливість України 
 

• низький рівень розвитку вітчизняної туристичної 
інфраструктури  
•  недостатнє фінансування туристичної галузі та 
відсутність належного контролю за раціональним 
розподіленням бюджетних коштів; 
•  значна декларативність пріоритетності туризму  без   
реальних механізмів стимулювання його розвитку; 
• невідповідність рівня сервісу та якості 
загальноприйнятим міжнародних стандартам; 
• відсутність розроблення туристичних маршрутів 
міжнародного значення; 
• політична та економічна нестабільність; 
• низька екологічна безпека; 
• не виваженість державної туристичної політики; 
• низький туристичний імідж  України; 
• низька інвестиційна привабливість країни 

Основні конкурентні переваги Основні конкурентні недоліки 

Можливості Загрози 

• проведення Євро-2012 в Україні, що 
дозволить покращити туристичний образ 
України та підвищити довіру в’їзних 
туристів до неї  
• модернізація туристичної 
інфраструктури  згідно вимог УЕФА та з 
цією метою покращення інвестиційної 
привабливості України; 
• подальше розширення  співробітництва 
України з ЄС  
• підписання угоди між Україною та ЄС 
про поглиблену зону вільної торгівлі. 
• значні перспективи розвитку туризму; 
• можливість України стати одним із 
європейських туристичних центів 

• загострення економічної кризи в країні; 
• погіршення економіко-політичної ситуації; 
• невиконання вимог УЕФА щодо модернізації 
інфраструктури туризму та як результат погіршення 
туристичного образу України закордоном; 
• зношення туристичної інфраструктури; 
• поступова руйнацій природних ресурсів України; 
• знищення  історико-культурної спадщини України; 
• можливість занепаду більшості туристично-
рекреаційних об’єктів без необхідного фінансування 
• зменшення реальної кількості  іноземних туристів 
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− залучення на пільговій основі вітчизняних суб’єктів туристичної 
діяльності до  участі у міжнародних та особливо європейських туристичних 
виставках та організація різних типів салонів, ярмарків та бірж в Україні. 

− відкриття туристичних представництв України на цільових 
європейських ринках та забезпечення їх необхідною кількістю різноманітних 
інформаційно-рекламних матеріалів про туристично-рекреаційні можливості 
України; 

− суттєве збільшення державного фінансування на розвиток туристичної 
галузі України та розроблення ефективної системи контролю за використанням 
бюджетних коштів, асигнованих на розвиток туризму. 

− активне залучення вітчизняних суб’єктів туристичної діяльності до 
обслуговування іноземних туристів, особливо із європейських країн (створення 
пільгового оподаткування діяльності у цьому напрямі або відновлення нульової 
ставки ПДВ на обслуговування нерезидентів, створення консультаційного бюро 
та інше) 

Для просування національного туристичного продукту на європейському 
ринку доцільно створити відповідальний орган, який буде відповідати за 
здійснення та координацію маркетингової діяльності, як це практикується у 
більшості європейських державах. Наприклад, в Іспанії залученням іноземних 
туристів займається інститут туризму “Turespaca”, який здійснює рекламну 
діяльність та популяризацію  іспанських курортів закордоном. Дана організація 
має широку мережу інформаційних офісів в Іспанії та 29 представництв у 21 
країні світу. Інститут повністю фінансується з держбюджету  країни [1].  

Отже, реалізація вище запропонованих заходів сприятиме формуванню та 
реалізації конкурентоспроможного туристичного продукту та безпосередньо 
активізує розвиток іноземного туризму у вітчизняному туристичному бізнесі. 
Крім цього, варто зазначити, що такі заходи дозволять належним чином  
виконати вимоги УЕФА щодо проведення в Україні Євро-2012, що сприятиме 
створенню позитивного туристичного іміджу України на європейському ринку 
туристичних послуг. 
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АНАЛІЗ ПРИРОДНО-РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КАРПАТСЬКОГО 

РЕГІОНУ УКРАЇНИ ДЛЯ ЦІЛЕЙ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО 
ТУРИЗМУ 

Досліджуваний регіон Західної України має велику кількість 
різноманітних природних і культурних туристичних ресурсів. З фізико-
географічного положення – це гори Карпати (Бескиди, Горгани, Полонинсько – 
Чорногірські, Верховинські, Вулканічні Карпати), Передкарпаття та 
Закарпатська низовини, Опілля, Розточчя, долини Дністра і Бугу, як комплексні 
природні утворення. Наявність таких територій дає можливість розвиватись 
пізнавальному туризму у всіх його проявах (див. рисунок) 

Типізація видів пізнавального туризму зроблена на основі об’єктно-
ресурсного підходу, не залежно від способів та засобів пересування, вікової 
категорії туристів, сезонності тощо. Звичайно, враховуючи об’єктний підхід 
можна визначити і інші види та підвиди пізнавального туризму, проте, 
важливим у цьому аспекті є регіональний підхід, тобто кожному туристичному 
регіону країни чи світу властивий певний набір видів пізнавального туризму.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. Спрощена схема диференціації пізнавального туризму. 
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Наявність історико-культурних та природно-географічних ресурсів поряд 
з вигідним міжнародним транспортним положенням сприяють зростанню 
туристичного потенціалу регіону. 

Для розвитку туристичної галузі, зокрема пізнавального туризму, в межах 
Українських Карпат розроблення стратегії розвитку є невід’ємною справою. 

Враховуючи унікальну специфіку Карпатського регіону України – його 
багатий природно-ресурсний потенціал – на нашу думку слід провести аналіз 
стану цього потенціалу, оскільки він поряд з історико-культурним потенціалом 
є одним з найважливіших факторів розвитку пізнавального туризму (таблиця 
1). 

Природно-ресурсний потенціал Українських Карпат вирізняється своєю 
унікальністю та привабливістю стосовно впровадження турпродукту 
пізнавального туризму на ринок. Про це свідчить багатство території лісами, 
унікальною флорою та фауною, що дає можливості для створення 
природоохоронних територій, котрі і є потенційними осередками 
функціонування пізнавального туризму (еко- та геопізнавального). 

Таблиця 1.  
Загальні характеристики сильних і слабких сторін, можливостей та загроз 

природно-ресурсного потенціалу в Українських Карпатах 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- наявність значної кількості мінеральних 
сировинних ресурсів, у т.ч. нетрадиційних для 
України; 
- найвищі в Україні запаси лісових ресурсів; 
- високий рекреаційний потенціал регіону; 
- одні з найвищих в Україні та різноманітні запаси 
мінеральних джерел; 
- високий гідроенергетичний потенціал; 
- наявність різних ландшафтно-кліматичних зон; 
- багата флора і фауна, в т.ч. наявність унікальних 
видів, занесених у Програми захисту ЮНЕСКО. 

- малоземелля; 
- практична відсутність власних енергетичних 
ресурсів. 

Можливості Загрози 
- підвищення рівня використання  мінерально-
сировинної бази регіону, задіяння у виробництво 
нових родовищ корисних копалин; 
- можливість використання гідроресурсів в 
енергетичних цілях; 
- покращення координації, управління та 
відтворення лісових ресурсів; 
- формування територій ефективного 
землекористування; 
- залучення інвестицій у розвідку корисних 
копалин; 
- використання природно-ресурсного потенціалу у 
розвитку рекреаційно-туристичної сфери. 

- нестабільність законодавчої та нормативно-
правової бази, особливо у частині ліцензування 
використання мінерально-сировинних ресурсів; 
- надмірне використання та вичерпання 
природних ресурсів; 
- надмірне використання і порушення 
відтворення лісових ресурсів; 
- руйнування природних ресурсів внаслідок 
настання стихійних лих; 
- недостатній контроль за використанням 
природних ресурсів (несанкціоноване 
вирубування лісів, використання кар’єрів, 
мисливство, рибальство). 

Поряд з цим, існує ряд лімітуючи факторів, котрі зумовлюють 
недостатній рівень використання природно-ресурсного потенціалу у цілях 
розвитку пізнавального туризму. До них відносимо стан навколишнього 
природного середовища та рівень природно-техногенної небезпеки (таблиця 2). 
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Таблиця 2.  
Загальні характеристики сильних і слабких сторін, можливостей та загроз 

стану навколишнього природного середовища та рівеня природно-техногенної 
безпеки в Українських Карпатах 

Сильні сторони Слабкі сторони 
- наявність унікального природного середовища; 
- наявність законсервованих і недоторканих 
екологічних систем; 
- відносно якісні поверхневі і підземні води; 
- порівняно велика кількість національних 
парків і заповідних територій; 
- порівняно незабруднене навколишнє 
середовище та відносно стабільна екологічна 
ситуація; 
- діяльність орієнтованих на дослідження 
навколишнього середовища неприбуткових 
організацій; 
- посилення уваги з боку обласних органів 
державної влади та місцевого самоврядування 
до екологічних проблем, поступове 
впровадження екологічного принципу в систему 
стратегічного планування та практику 
оперативного управління; 
- наявність регіональних та державних цільових 
природоохоронних програм, у т.ч. 
протипаводкових; 
- використання можливостей  прикордонного 
співробітництва щодо вирішення спільних 
екологічних проблем. 

- недосконалість системи моніторингу за станом 
довкілля; 
- зростання забруднення поверхневих вод 
внаслідок скидання неочищених стоків у 
водойми, що пов’язано з фізичним та 
моральним зносом водопровідно-каналізаційних 
систем, відсутністю асигнувань для їх 
утримання, ремонту та реконструкції; 
- недостатня насиченість водогосподарських 
систем захисними гідротехнічними спо-рудами; 
- незадовільний санітарний стан водоохо-ронних 
зон та прибережних смуг водних об’єктів, 
порушення природоохоронного режиму 
використання земель водного фонду 
(розорювання берегів, несанкціо-новане 
видобування піску та гравію, влаштування 
стихійних сміттєзвалищ тощо); 
- відсутність достатньо потужної системи 
переробки та утилізації зростаючих відходів 
виробництва та споживання; 
- наявність проблеми знешкодження та 
захоронення токсичних відходів; 
- збільшення викидів шкідливих речовин в 
атмосферу як стаціонарними, так і пересувними 
джерелами забруднення; 
- значні обсяги еродованих та ерозійно 
небезпечних земель; 
- порушення природного балансу за рахунок 
просторово нераціональної вирубки лісів; 
- розпорошеність лісового фонду серед різних 
лісокористувачів; 
- недосконалість системи обліку, збереження та 
відтворення рідкісних видів флори і фауни; 
- недостатній рівень екологічної культури 
господарюючих суб’єктів та населення. 
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Можливості Загрози 
- соціально-економічна і екологічна 
збалансованість розвитку продуктивних сил; 
- активізація розвитку екологічно спрямованого 
підприємництва, зокрема, в сфері комплексного 
використання ресурсів, переробки та утилізації 
відходів, альтернативної енергетики, зеленого 
туризму тощо; 
- застосування енерго-, ресурсо- та 
природозберігаючих технологій та 
впровадження екологічних підходів у лісо-, 
земле- та водокористуванні; 
- рекультивація та відновлення природних 
ландшафтів; 
- поглиблення зв’язків між владними 
структурами та науковими установами в галузі 
екологічної безпеки та природокористування; 
- поглиблення прикордонного співробітництва 
щодо вирішення спільних екологічних проблем. 

- сейсмічність території, екологічно небезпечні 
екзогенні та ендогенні процеси (паводки, зсуви, 
селі, ерозія); 
- наявність потенційно небезпечних підприємств 
(газо-, нафтопроводи); 
- транскордонне перенесення шкідливих 
речовин; 
- розходження національних законодавств 
різних країн у сфері охорони навколишнього 
середовища; 
- невиконання міжнародних зобов’язань, 
міждержавних угод у сфері охорони 
навколишнього середовища українськими та 
зарубіжними суб’єктами; 
- хронічне недофінансування державних, 
галузевих та регіональних екологічних програм, 
в т.ч. протипаводкових та протизсувних; 
- територіальна нерівномірність техногенного 
навантаження.  

Регіональна стратегія розвитку пізнавального туризму Українських 
Карпат на недалеку перспективу базується на врахуванні конкурентних переваг 
та обмежень, які представлені у вигляді СВОТ-аналізу (таблиця 3, 4). 

Таблиця 3.  
Загальні характеристики сильних і слабких сторін, потенційних можливостей 

та загроз розвитку пізнавального туризму в Українських Карпатах 
Потенційні внутрішні переваги Потенційні внутрішні недоліки 

- туризм та рекреація традиційно провідна сфера 
діяльності регіону в Україні; 
- багаті природно-рекреаційні ресурси регіону: 
лікувальні мінеральні води, лісові, ландшафтні, 
гідрологічні, спелеоресурси, об'єкти природного 
заповідного фонду; 
- сприятливе географічне розташування області 
для залучення іноземних туристів; 
- позитивна динаміка розбудови матеріально-
технічної туристично-рекреаційної бази (в т.ч. 
сучасного рівня); 
- багата історико-культурна спадщина; 
- наявність відповідного кадрового забезпечення; 
- наявність унікальних туристично-рекреаційних 
продуктів (в т.ч. національні традиції та 
промисли, фестивалі); 
- наявність громадських організацій підтримки і 
розвитку туризму (в т.ч. сільського, 
пізнавального). 

- відсутність затверджених в установленому 
порядку природних територій рекреаційного 
призначення, генеральних планів їх забудови і 
механізму освоєння територій; 
- низький рівень розвитку соціальної та 
виробничої інфраструктури в рекреаційно-
туристичних центрах; 
- неоптимальна структура сезонних видів 
туризму; 
- недостатність системної організації 
інформаційно-рекламного забезпечення 
рекреаційного комплексу; 
- нестача інформаційних центрів та центрів 
просування туристичних послуг; 
- недостатність висококваліфікованих кадрів у 
закладах рекреаційно-туристичної сфери; 
- непідготовленість сільських жителів до 
прийому туристів; 
- нерозвиненість спільного для усього 
Карпатського регіону туристичних продуктів, в 
т.ч продукту пізнавального туризму; 
- недостатня кількість місць підвищеної 
комфортності для обслуговування туристів. 

Потенційні зовнішні можливості Потенційні зовнішні загрози 
- вдосконалення законодавства щодо розвитку 
курортів, рекреаційних територій та туризму; 
- створення при консульствах України за 
кордоном державних туристичних офісів; 

- недостатня нормативно-правова база для 
розвитку пізнавального та інших видів туризму; 
- погіршення екологічної ситуації, в т.ч. 
внаслідок впливу техногенних факторів; 
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- реалізація регіональної програми розвитку 
пізнавального туризму на основі багатства 
ресурсів; 
- зростання інвестиційних пропозицій щодо 
розбудови туристично-рекреаційних комплексів; 
- потенційні низькозатратні можливості 
створення робочих місць в туризмі; 
- розвиток окремих напрямків туристично-
рекреаційної сфери (гірськолижний, сільський, 
еко-геопізнавальний тощо). 

- висока конкуренція з боку сусідніх регіонів та 
країн; 
- потенційне зменшення інвестиційних 
пропозицій. 

Проведені аналітичні дослідження дають змогу констатувати факт 
територіальної диференціації розвитку видів пізнавального туризму, котрий 
поряд з високим потенціалом та можливостями має і певні загрози. 
 

С. Романів 
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна 

 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ У 
ҐРУНТАХ ВИСОКОГІР’Я УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ 

Ґрунт є найбільш чутливою оболонкою геосфери до антропогенного 
впливу. З усіх оболонок Землі ґрунтовий покрив - найтонша оболонка, 
потужність найбільш родючого шару гумусованого профілю навіть у 
чорноземах не перевищує, як правило, 80-100 см, а у багатьох ґрунтах 
більшості природних зон вона складає всього лише 15-20 см. Пухке ґрунтове 
тіло при знищенні багаторічної рослинності та оранці легко піддається ерозії і 
дефляції.  

При недостатньо продуманому антропогенному впливі і порушенні 
збалансованих природних екологічних зв'язків у ґрунтах швидко розвиваються 
небажані процеси мінералізації гумусу, підвищується кислотність або лужність, 
посилюється соленакопиченість, розвиваються відновлювальні процеси - все це 
різко погіршує властивості ґрунту, а в граничних випадках призводить до 
локального руйнування ґрунтового покриву. Висока чутливість, вразливість 
ґрунтового покриву зумовлені обмеженою буферністю і стійкістю ґрунтів до 
впливу сил та факторів, не властивих йому в екологічному відношенні. Одним з 
таких факторів є фактор забрудненості ґрунтів мікроелементами та важкими 
металами різноманітного походження. 

В даний час ризик забруднення ґрунтів важкими металами і стійкими 
органічними забруднювачами, його наслідки та взаємозв'язок між 
техногенними навантаженнями і стійкістю ґрунтів вивчені недостатньо. На 
сучасному етапі не існує загальноприйнятих підходів і апробованих шляхів 
вирішення цієї вкрай складної проблеми. Створення концепції ризику 
забруднення ґрунтів, методів його оцінки та управління знаходяться ще на 
стадії становлення.  

Географічно склалося так, що ризику забруднення важкими металами все 
частіше піддаються особливо цінні території: біосферні заповідники, 
національні природні парки тощо. Спробуємо виявити деякі аспекти процесів 
забруднення важкими металами ґрунтів високогір’я Українських Карпат. 
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У результаті аналізу літературних джерел стосовно проблем акумуляції, 
вмісту, розподілу, впливу на біоту мікроелементів у ґрунтах Карпат 
встановлено, що проблема досліджена не в повній мірі. Дані про вміст окремих 
мікроелементів та важких металів у ґрунті не дозволяють одержати цілісну 
картину про особливості їхньої міграції та акумуляції у системі ґрунт-рослини в 
умовах як посиленого антропогенного навантаження, так і у квазістаціонарних 
природних ландшафтах високогір’я Карпат. Особливо це стосується 
висотнопрофільних, так званих катенарних, досліджень акумуляції та розподілу 
мікроелементів у ґрунтах.  

У світі привертається достатня увага вивченню проблем вмісту 
мікроелементів у ґрунтах гірських заповідних територій [5; 6]. 

Дані щодо природного геохімічного фону більшості елементів, в першу 
чергу елементів-індикаторів техногенного забруднення - Pb і Cd – практично 
відсутні, за винятком досліджень деяких авторів [3]. У той же час дослідження 
в межах інших природоохоронних об’єктів показали, що інтерпретація даних 
щодо антропогенного забруднення повинна базуватися на знанні тієї 
геохімічної обстановки, куди з атмосферними опадами, аерозолями, 
потрапляють хімічні елементи, частина з яких може мати техногенне 
походження.  

На основі аналізу фізико-хімічних властивостей буроземів – основного 
типу ґрунтів району досліджень встановлено, що ґрунти є чутливими до 
аеротехногенного забруднення важкими металами та кислотними опадами. За 
певних умов можливе нагромадження металів у ґрунтовому профілі, 
збільшення кількості їхніх рухомих форм і, як наслідок - підвищення вмісту в 
рослинному покриві. Нашими дослідженнями встановлено, що вміст форм Pb, 
зв’язаних з органічною речовиною є високий (18,9 – 33,4 мг/кг ґрунту) у 
гумусовому горизонті буроземів Чорногірського масиву Українських Карпат. 
Вниз по профілю вміст Pb різко знижується. Це деє підстави стверджувати, що 
цей елемент має високу здатність до біогенної акумуляції. 

Разом з тим, є підстави вважати, що рівень надходження хімічних 
елементів антропогенного походження на досліджувану територію з 
атмосферними опадами достатньо значний [1]. Це підтвердили також 
дослідження В.І. Козловського, котрий констатував, що найдоступнішими 
способами встановлення і контролю рівня надходження важких металів є аналіз 
снігового покриву та біогеохімічна індикація середовища за допомогою 
спорових рослин. Автор констатує лише про значне перевищення над 
кларковими значеннями (на порядок величини і більше) вмісту Cd та Pb. 
Відомо, що цей елемент належить до групи елементів сильного і середнього 
біотичного накопичення [2]. Дослідженнями О. Марискевич і В.Козловського 
[7] в екосистемах Чорногори також встановлено підвищену акумуляцію свинцю 
деякими рослинами і мохами. 

З цього приводу виникає потреба у більш детальній увазі при 
дослідженнях ґрунтового покриву та рослинності в межах екосистем 
Українських Карпат, тим паче у висотному профілі.  



 149

На основі оцінки вмісту важких металів у мохах і лишайниках В.І. 
Козловським встановлено, що концентрації металів у чорногірських зразках є 
вищими, ніж середні значення для фонових екосистем Європи. [4]. Однак, 
стверджувати про більший рівень забруднення Чорногірського масиву немає 
достатніх підстав. Вищий рівень концентрації ВМ у нижчих судинних рослинах 
Чорногори може бути результатом не лише атмосферного забруднення, а й 
сприятливіших для накопичення ВМ атмохімічних умов гірських територій 
взагалі. 

Увага до цієї проблеми зумовлена необхідністю глибшого пізнання ролі 
цього металу в природі, як можливого екорегулятора токсичної дії в системі 
грунт-рослина-тварина і чинника пов’язаного з виникненням тих чи інших 
екологічних ризиків. Для виконання таких досліджень унікальною є Карпатська 
гірська провінція, зокрема її заповідні екосистеми, яким надається особлива 
увага з боку як українських так і польських колег, результати досліджень яких 
будуть корисними для обґрунтування поставленої мети. 

До цієї проблеми посилюється увага ще й тим, що у буроземах 
Українських Карпат (головно гірських територій), порівняно з іншими 
ґрунтами України, вміст Плюмбуму сягає аномально високого вмісту. Це без 
сумніву важливо для вивчення специфіки процесів забруднення педосфери та й 
екотоксикологічних аспектів цього елемента. З іншого боку, не дивлячись на 
часто значне перевищення загальноприйнятого фонового вмісту Pb в системі 
грунт-рослина заповідних територій Карпат, не виявлено яких-небудь 
серйозних відхилень у структурно-функціональному стані біотопів і стресу 
(зменшення біопродуктивності) у рослин, що свідчить про їх високу 
резистентність до цього елемента.  
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ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗАКЛАДІВ: ПОЯВА І 
РОЗВИТОК SPA-КУРОРТІВ 

Серед українських дослідників питання наукового вивчення 
рекреаційного потенціалу SPA-курортів практично не розроблене [див. 2]. 
Натомість, за кордоном теорія SPA-курортів активно розробляється у 
фундаментальних публікаціях європейських вчених з медичної курортології й 
фізіотерапії та теоретичної географії дозвіллевої рекреації і туризму останніх 
десятиріч [див. 3, 4, 5]. 

Історію виникнення SPA-курортів західні вчені трактують неоднозначно 
[4]. Сучасна концепція “SPA” сформувалася у США й Західній Європі в кінці 
1980-х – на початку 1990-х рр. Однак історія SPA-рекреації налічує ось уже 
понад два тисячоліття. 

Найвищого щабля розвитку курортна справа сягнула в епоху Римської 
імперії. Римляни успадкували кращі традиції еллінської системи дозвіллевих 
цінностей і на цій основі вибудували власну концепцію життєдіяльності, де 
рекреація поряд з освітою і працею посідала одне з чільних місць.  

Зазвичай, давньоримські курорти були приурочені до виходів на 
поверхню джерел термальних та мінеральних вод. Наявність цих гарячих 
джерел відображалася у їх назві – “Терме”. Чимало з тих прадавніх, заснованих 
ще понад дві тисячі років тому курортів у передгір’ях Аппенін процвітають до 
сьогодні як найпрестижніші у світі SPA-комплекси (Абано-Терме, Сан-
Джуліано-Терме, Сан-Кашіано-Терме, Баньї-ді-Кашіана, Монтекатіні-Терме, 
Монсуммано-Терме, Сан-Пелегріно-Терме, Сірміоне-Терме тощо). 

Давні римляни сформулювали аксіому підтримування здорового способу 
життя, що в наші дні стала крилатим висловом. Латинське “sаnіtаs pro aqua”, 
тобто “здоров’я через воду” лежить в основі найпрогресивніших сучасних 
технологій курортного оздоровлення і релаксації. Адже таке популярне нині 
SPA – це не що інше як абревіатура латинської фрази “sаnіtаs pro aqua”. 

Відвідування терм було невід’ємною частиною римського способу життя. 
Крім свого основного призначення терми включали відкриті дворики для 
повітряних і сонячних ванн (аеро- і геліотерапія), плавальні басейни та 
лікувально-релаксаційні ванни, кімнати для відпочинку і масажу після лазні, 
екседри для відпочинку і дружнього спілкування, німфеї з фонтанами, 
гімнастичні зали, бібліотеки і приміщення для музичних, сценічних і 
літературних виступів.  

Минули тисячоліття. Однак основні функціональні елементи 
водооздоровче-курортного комплексу залишилися майже незмінними й з 
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успіхом запроваджуються у наші дні в архітектурному оформлені “a la classic” 
сучасних респектабельних SPA-курортів світу. 

SPA – це спосіб відновлення гармонії духа й тіла шляхом водних купелей 
та пов’язаних із ними оздоровчих заходів; це комплекс процедур для 
оздоровлення всього організму з використанням води (звичайної прісної, а 
також мінеральної і морської), мінеральних солей, мінеральних і торфових 
грязей, морських водоростей і преформованих препаратів. 

За останніх п’ятнадцять років у ЄС відбулася справжня “SPA-революція”. 
Адже, якщо до 1990-х років поняття “SPA” у свідомості пересічного європейця 
асоціювалося з групою фінансовово недоступних елітних курортів в унікальних 
рекреаційних місцевостях світу, то вже нині мода на SPA-оздоровлення 
опановує помисли широких верств європейського суспільства. 

Існування стійкого попиту на SPA, що в сотні разів перевищував 
пропозицію, спонукав рекреаційний бізнес “прийти” в осередки найвищого 
попиту – столиці і найбільші міста континенту. Простіше виявилося 
транспортувати оздоровчі природні компоненти у центри потенційного попиту, 
а не відправляти клієнтів в оздоровчі тури у віддалені курортні місцевості. 
Ефект очевидної економії часу і зусиль споживача обернувся колосальним 
успіхом SPA-центрів в усьому цивілізованому світі. 

Сучасні трансформації курортних центрів зумовлені, насамперед, зміною 
характеру попиту на лікувально-оздоровчі послуги. У моду входить здоровий 
спосіб життя, і в усьому світі росте кількість людей, які хочуть підтримувати 
гарну фізичну форму і мають потребу у відновних програмах. В основному це 
люди середнього віку, які віддають перевагу активному відпочинку і часто 
обмежені в часі. Саме споживачі цього сегменту будуть головними клієнтами 
курортів і гарантією процвітання лікувально-оздоровчого туризму в XXI ст. 

У боротьбі за масового споживача курорти світу стали на шлях 
перекваліфікації на геронтологічні цінності сучасної цивілізації. Оздоровниці 
змушені диверсифікувати свій продукт, щоб виходити на нові сегменти 
споживчого ринку і залучати додаткових клієнтів. Зберігаючи лікувальну 
функцію, провідні курорти світу запроваджують більш різноманітну програму 
перебування пацієнтів, пропонують ширший вибір комплексів оздоровчих і 
відновлювальних послуг. Повсюдне запровадження програм “вродливе 
обличчя”, “струнка фігура”, “антицеллюліт”, “схуднення”, “омолоджена шкіра” 
і т. і. є закономірною відповіддю сучасного курортного ринку на структуру 
суспільних запитів.  

На думку експертів, новітні SPA-технології визначатимуть завтрашній 
день рекреаційно-готельного бізнесу. На міжнародних конгресах з лікувально-
оздоровчого туризму відзначається важливість розвитку цього виду туризму 
для сучасного суспільства [4]. Адже постіндустріальна цивілізація у ХХІ 
столітті активно переходить до сповідування філософії “wellness”. 

Wellness – це процес гармонійного розвитку людини, в якому 
враховуються всі сфери її життя. Існує вісім вимірів “wellness”: 
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інтелектуальний, духовний, суспільний, середовищний, культурний, 
професійний, емоційний, фізичний. 

Сферою діяльності “wellness” є продукти та послуги, які реалізують 
потреби людей у всіх цих вимірах. Серед головних течій філософії виділяють: 
біологічне оновлення, фен-шуй, фітнес, здорове харчування. У 2000 р. в США 
видатки у сфері “wellness” склали 200 млрд. доларів, у тому числі 24 млрд – 
фітнес і 70 млрд – харчові біодомішки [1]. Усі основні елементи wellness-
філософії нині реалізуються у SPA-центрах. 

Діяльність SPA-центрів ґрунтується на використанні виключно 
ефективних природно-оздоровчих компонентів, які транспортуються з 
всесвітньо відомих рекреаційних місцевостей світу. Транспортування 
здійснюється з дотриманням технології збереження цілющих властивостей цих 
природних компонентів. Так, зокрема, здійснюється перевезення й зберігання 
грязей Мертвого моря з дотриманням необхідних біохімічних показників. 
Поряд з використанням природних компонентів SPA-центри взяли “на 
озброєння” найновіші досягнення й технології апаратної медицини, що значно 
підвищують ефективність комплексних SPA-процедур. 

Серед курортних SPA-центрів виділилися два підтипи: стаціонарні та 
круїзні. Спеціалізовані SPA-круїзи ще тільки-но входять у моду, проте з огляду 
на вартість доступні вони лише обмеженому колу респектабельних споживачів. 

Основною ж організаційною формою SPA-курорту у сучасному світі є 
Hotel Resort & SPA. 

Hotel SPA – це готельно-курортний комплекс, розташований у курортній 
місцевості, де використовуються природні лікувальні ресурси й функціонує 
центр SPA-рекреації; західний еквівалент вітчизняних санаторіїв з лікуванням, 
оснащених сучасним апаратним комплексом фізіотерапії та відповідно 
обладнаними SPA-процедурними кабінетами. (На даний час в Україні кращим 
взірцем даного типу курортних закладів є готелі & SPA “Palmira Palace Resort & 
SPA” в Ялті та “Rixos-Прикарпаття”  у м. Трускавці). 

У рекреаційний комплекс курортних SPA-готелів неодмінно включають 
такі складові: відкриті і закриті басейни з термальною, морською чи звичайною 
водою (часто з ефектом гідромасажу), душі з ефектом масажу, грязева й парна 
лазні, лежаки з підігрівом для мокрого масажу. Між сеансами SPA гості можуть 
скористатися освіжаючими душами із регульованим струменем води. Душі 
бувають двох видів – тропічного або холодного полярного дощу. 
Альтернативою також є “крижаний туман”. За бажанням до води додають 
аромоекстракти лимона, маракуї тощо. 

Геопросторова організація SРА-курортів у світі невпинно ускладнюється 
за рахунок відкриття дедалі нових курортних та клубних SРА-центрів. Проте 
осердя геопросторової організації SРА-рекреації складає мережа престижних 
оздоровче-відпочинкових курортів, що здобули популярність завдяки 
унікальним цілющим властивостям місцевих природних ресурсів: мінеральних 
чи термальних вод, грязей, клімату і т. і. Це, зокрема, курорти Альпійського 
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поясу Європи (Швейцарія, Австрія, Франція) та низько- і передгірні 
бальнеокурорти Італії, Німеччини, Чехії й Угорщини [див. 5]. 

Альпійські SРА-курорти притягують десятки тисяч відвідувачів 
термальними водами, мінеральними розсолами, багатством мінеральних 
торфових грязей, біологічно активними фіторечовинами, а також власними 
екологічними плантаціями і фермами, які забезпечують лікарськими травами, 
дієтичними й вітамінними фітококтейлями, молоком, йогуртами, сирами з 
лучноальпійсько різнотрав’я, медом і іншими продуктами бджільництва.  

Лідером серед європейських країн за кількістю й престижністю 
альпійських SРА-курортів є Швейцарія. Згадаємо хоча б прославлений 
курортний комплекс SРА-Alpentherme у м. Санкт-Моріці, Давос, Кран-
Монтану, Лейкербад, Церматт, Інтерлакен, Арозу та інші курортні центри 
Швейцарських Альп. Мало чим поступаються їм не менш прославлені 
французькі Віші, Евіан, Ла-Боль, Кодалі. 

На даний час конкуренцію іноземним SРА-курортам можуть скласти 
менше десятка вітчизняних курортних центрів. А висококонкурентний 
курортний SРА-сервіс нині в Україні пропонують клієнту лише “п’ятизіркові” 
готельно-рекреаційні центри Великої Ялти – “Palmira Palace Resort & SPA” і 
парк-отель “Приморський парк” – та Трускавця – “Rixos-Прикарпаття”. 

Переконані: з огляду на новітні тенденції розвитку курортної галузі, 
курорти України просто зобов’язані модернізуватися й зарекомендували себе 
на європейському ринку як курорти wellness-типу.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВИЇЗНОГО ТУРИЗМУ 

ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ ПОДОРОЖУЮЧИХ З ЯПОНІЇ 
Серед давніх традицій Японії – подорожування. За часів періоду Едо, 

коли країна перебувала у стабільності, японці були активними мандрівниками. 
На сучасному етапі держава підтримує розвиток як виїзного, так і виїзного 
туризму, здійснюючи програми і створюючи сприятливі умови для розвитку 
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туризму. На країну припадає третина усіх виїздів з Азійсько – Тихоокеанського 
регіону. 

На світовому туристичному ринку Японія відома перш за все як країна із 
значним переважанням виїзного туризму над в’їзним, а японський турист 
вважався ( до кризи ) одним з “ наймарнотратніших “ ( тратять у середньому в 2 
– 3 рази більше, ніж туристи з іншої країни ). До 1991 р. в Японії активно 
реалізовувалася, так звана, “Програма  10 мільйонів“ направлена на розвиток 
виїзного туризму. Це стало можливим через позитивний баланс зовнішньої 
торгівлі Японії,  та намагання завдяки туристичному обміну змінити 
негативний імідж країни, що склався в роки Другої світової війни. Вже в 1990р. 
кількість закордонних поїздок перевищила 10 млн., а витрати на туризм 
досягли понад S 23 млрд. 

Проте інтенсивний розвиток виїзного туризму закінчився у 1997 р., коли 
виїзд з Японії досяг 17 млн. чоловік. Це пояснювалося валютно – фінансовою 
кризою країн Азійсько – Тихоокеанського регіону у 1997 – 1998 рр., стагнацією 
економічного розвитку країни і падінням курсу йєни.  

Винятком став лише 2000 р. – 18 млн. відбуттів, що в першу чергу 
пояснюється компенсацією за попередні роки і ажіотажним попитом на 
новорічні поїздки у Міленіум. 

Початок XXI століття характеризувався значним скороченням виїзного 
потоку з Японії. Це пояснюється тим, що японський турист відрізняється 
дуже високою вимогливістю до безпеки подорожей. Терористичні акти 11 
вересня у США, епідемії атипової пневмонії і пташиного грипу, війна в Іраку і 
падіння курсу долара призвели до того, що з 2003 р. кількість туристичних 
відбуттів з країни склала понад 13 млн. чоловік, що було нижчим за рівень 
1994р. У результаті Японія поступилася лідерством у виїзному туризмі країн 
Азійсько – Тихоокеанського регіону Китаю. 

В останні роки Японія знову наближається до відмітки 18 млн. 
виїжджаючих, в той час, як кількість міжнародних відбуттів з Китаю складає 
приблизно 14 млн. ( 2005 р. ). Зараз японські мандрівники – головні гравці на 
Азійсько – Тихоокеанському туристичному ринку, і багато країн хотіли би мати 
якомога більше японських туристів. Кількість виїжджаючих збільшилася за 
рахунок туристів, які подорожують раз або два рази на рік. Ця категорія складає 
66% всіх подорожуючих за кордон. Серед них переважають чоловіки. Це можна 
пояснити тим, що велику частку у виїзному туризмі складає діловий туризм. 
Основний вік подорожуючих чоловіків від 30 до 50 років. 

Особливою категорією серед японських туристів є покоління “бебі буму“ 
або данкаїв.  Данкаї – це люди, які народилися в 1947 – 1950 роках. Це завзяті 
туристи, які мають час і гроші подорожувати за кордон, щоб побачити, як 
живуть інші люди цього покоління. Данкаї потребують туристичних послуг 
високої якості. 

За останні 15 років зросла частка виїзних туристів категорії “сеньйори“ 
(60 – 69 рр. ). У 2005 році ця категорія становила 90 тис. чоловік. 
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Прогнозується, що до 2012 року буде також зростати кількість туристів 
категорії 70+. 

Сім’ї з дітьми  стають все частіше потенційними виїзними туристами. Ця 
категорія становить понад 4 млн. чол.. Окрім традиційних груп “ батьки + діти 
“, також популярні такі категорії виїжджаючих за межі Японії: три покоління 
сім`ї разом; пенсіонери та їх онуки; мати з дитиною; декілька сімей разом. 

Частка туристів – одинаків від загальної кількості становить 16%. Не 
одружені чоловіки та чоловіки віком 45 – 59 років подорожують частіше за все. 

Що стосується сезону, на протязі якого здійснюється найбільша кількість 
зарубіжних поїздок, то це безперечно літо, а саме період з 20 липня до 31 
серпня – пора літніх відпусток. Також на цей період припадає головне релігійне 
свято – Обон ( шанування предків ). Воно відмічається з 13 по 15 день сьомого 
місяця за місячним календарем. Тиждень Обону в Японії ( у 2008 р. це період з 
12 по 17 серпня ) є одним із трьох головних святкових періодів і саме це 
спричиняє велику кількість подорожей, як всередині країни так і за її межами. 
Іншими активними туристичними періодами є вересень, період з 29 грудня до 3 
січня ( за даними Японської асоціації туристичних агенцій ). 

Туристичні  поїдки з метою відпочинку, включаючи “ медовий місяць “, 
складають 69% всіх закордонних відбуттів з Японії. На другому місці – ділові 
подорожі, які становлять 18%. На подорожі з метою відвідування родичів та 
друзів припадає 6%. Можна деталізувати діяльність туристів у зарубіжних 
дестинаціях. Перелік активностей здійснюється згідно надання йому переваги 
японськими туристами в певній країні або регіоні. 

На прикладі Європи ранжувальний ряд становить: відвідування 
історичних та культурних атракцій; природних об’єктів; музеїв та арт – 
галерей; “ шопінг “; дегустація місцевих страв. Коефіцієнт популярності видів 
діяльності японських туристів у зарубіжних дестинаціях у загальному 
найбільший у відвідуванні природних об’єктів. “ Шопінг “ на другому місці ( 
що зумовлено традицією привозити усім родичам, друзям та колегам сувеніри “ 
оміяге “ ). Особливою популярністю користуються екзотичні вироби народних 
промислів. Особливо багато грошей на покупки витрачає категорія “сеньйорів“.  

Пізнавальний туризм є дуже актуальним для японських туристів. Вони з 
великим ентузіазмом і втіхою знайомляться з народним мистецтвом країни 
перебування, яке більше ніде не можна побачити. Виходячи з цього необхідна 
розвинена інформаційна служба про музеї, виставкові зали, де представлена 
історія і культура країни. Бажана наявність гідів – перекладачів і буклетів 
японською. Враховуючи те, що послуги перших відшкодовуються при певному 
числі туристів, спочатку доцільно обмежитися випуском буклетів англійською 
або японською мовою.  

Для багатьох японських туристів метою подорожі є знайомство з 
іноземною кухнею. Слід пам`ятати, що є певні вимоги до страв ( менші порції, 
менше олії, більше овочів ). Обов’язкова наявність соєвого соусу, негазованої 
мінеральної води, сіль і перець – за бажанням. 
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Щодо мотивації зарубіжних подорожей з Японії відносно Європи, то тут 
переважає відпочинок – 71%, бізнес – 16%, відвідування родичів та друзів – 7%. 
За кількістю туристичних прибуттів японських туристів до країн Європи 
найбільш популярною дестинацією за даними ВТО 2005 року є Франція. 
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ТУРИЗМ І КРАЄЗНАВСТВО В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ШКОЛИ І 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ДУМКИ 
За даними різноманітних літературних джерел [1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13], 

краєзнавство зародилося в глибоку давнину. Історичні, географічні, 
етнографічні, біологічні дослідження своєї місцевості краєзнавцями-
любителями становили комплекс основ краєзнавства, а з інтенсивним 
розвитком різних наук почалося диференційоване, детальне вивчення 
краєзнавства. 

Знання про рідний край відіграють особливу роль у вихованні молодої 
людини, на що вказувалось у працях А. Дістервега, Т. Кампанелли, Я. 
Коменського, Т. Мора, Р. Оуена, І. Песталоцці, Ф.Рабле, Ж.-Ж. Руссо та ін. 
Дидакти всіх часів пов’язували питання про використання місцевого матеріалу 
з принципами наочності, доступності навчання, з дидактичними правилами: 
від відомого до невідомого, від близького до далекого. 

Інформацію про свій край у далекому минулому містять археологічні 
знахідки, різні державні документи та літописи, які складали служителі 
монастирів.  

За часів Київської Русі втілювались у життя краєзнавчі ідеї: підлітки 
залучалися до ремесел і домашньої роботи, вивчали побут, етнічну 
національну культуру рідного краю, видовий склад та особливості місцевої 
флори і фауни. Навчальний і виховний вплив на дітей мали промови, написані 
монахами на честь князів, де звеличувалися їхні воєнні перемоги, описувалися 
найважливіші мандрівки землепрохідців і купців, усна народна творчість тощо. 
Формування краєзнавчих понять нерозривно пов’язувалося з образним 
розкриттям історичних подій, географічних та етнографічних особливостей  
рідного краю, що підсилювало їхній виховний вплив на дітей. 
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У ХVI—XVII столітті в братських школах південно-західної Русі широко 
пропагувалися краєзнавчі ідеї. Навчальні посібники того часу були насичені 
фактами про історичні події, етнографію, географічні особливості рідного 
краю. З метою засвоєння учнями елементів природничих знань, проводилися 
спостереження за погодними умовами, сезонними змінами в природі. Тоді ж у 
навчальний процес проникають наукові ідеї, які поєднуються з дослідженням 
навколишнього середовища. 

Один із видатних педагогів України другої половини XVII століття – А. 
А. Прокопович-Антонський вважав, що яким би сильним не було суспільство, 
але коли його опорою не є виховання, то воно рано чи пізно буде зруйноване. 
Він виступав проти зневажливого ставлення до рідної мови і культури та 
пропагував ідею навчання дітей рідною мовою, застосовуючи елементи знань 
про рідний край. Велику роль у навчанні, вихованні він відводив учителеві, 
стверджуючи, що вчитель повинен прищеплювати любов до мови, традицій і 
звичаїв свого народу, тобто фактично виступав за краєзнавчу основу в освіті.  

Творчий підхід до краєзнавчо-педагогічної спадщини дозволяє 
стверджувати, що одне з чільних місць у ній належить могутньому освітньо-
виховному потенціалові української козацької педагогіки, головна мета якої – 
формування в сім’ї, школі чи в громадському житті козака-лицаря, мужнього 
громадянина, захисника рідної землі, з яскраво вираженою українською 
національною свідомістю і самосвідомістю, дійовим патріотизмом, високим 
рівнем духовності. Тоді в Україні діяли різні типи навчально-виховних 
закладів (академії, колегіуми, братські, церковні школи, народні професійні 
школи мистецтв і ремесел, січові й козацькі школи). Головне місце 
відводилось ідеям і засобам народної педагогіки, українознавства і 
краєзнавства. Усі вихованці разом із батьками, педагогами брали активну 
участь у впровадженні в життя народних традицій, звичаїв, обрядів, 
досліджували особливості рідного краю, навчалися військової справи, зокрема 
вміння орієнтуватися на місцевості, складати її прості плани тощо [12]. 

Подальший розвиток краєзнавства пов’язаний із запровадженням 
викладання в школах географії (початок XVIIІ ст.). «Розвиток географічних 
досліджень дав певний поштовх розгортанню краєзнавчої роботи» [14]. Один 
із перших провінційних журналів — «Уединенный пешеходец» — був 
краєзнавчим. Він видавався в Ярославлі в 1786 р. У цьому ж році в статуті 
перших російських шкіл, написаному під керівництвом Ф. І. Янковича, 
говорилося про необхідність збирання природних речей зі всіх трьох царств 
природи, потрібних для пояснення і очевидного пізнання природної історії, 
особливо ж усіх домашніх, притаманних тій губернії виробів, у якій 
знаходиться головне народне училище. 

Прогресивні педагоги і вчителі-практики завжди розглядали 
краєзнавство як одну з форм зв’язку навчання з навколишнім життям. М. В. 
Ломоносов у 1761 році організував наукове краєзнавче вивчення рідного краю. 
З цією метою в різні місця були розіслані анкети з 30 різними питаннями про 
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особливості рідного краю. Це був перший програмовий краєзнавчий матеріал 
для вивчення місцевості. 

Ідею про необхідність дослідження учнями рідного краю підтримав А. 
Дістервег, який закладав в основу розвивального навчання три головних 
принципи: 1) природовідповідності; 2) культуровідповідності; 3) 
самодіяльності. Розвиток краєзнавчої діяльності, на його думку, неможливий 
без обґрунтування цих принципів. З огляду на це А. Дістервег писав: «Де, 
наприклад, географія вивчається без родинознавства, без створення наочних 
уявлень засобами карт, малюнків і т. ін., де історія викладається без 
конкретних життєвих образів, у вигляді абстрактної схеми, яка нав’язується 
пам’яті... там існує старий, негативний, умертвляючий формалізм» [7].  

Я. Ф. Головацький констатує, «як важко подорожувати по нашій 
батьківщині, точніше, як важко збирати пам’ятки та описувати їх. Немає у нас, 
як це буває в інших краях, ані по селах, ані в містах, ні в містечках 
письменника, ученого, любителя рідної минувшини. Високопанська польська 
еліта байдуже ставиться до краю. Родовиті українці, виховані з наймолодших 
літ між чужими, вивчені чужинними мовами, так мало знають свою рідну 
землю, свій рід, його долю й боротьбу, що не вміють їх цінувати, а тим більше 
— любити. Ми є чужинцями на предковічній нашій землі, у нашій землі, у 
власній своїй батьківщині» [6]. Це свідчить про те, що краєзнавчій роботі тоді 
не приділялася належна увага. 

У другій половині ХІХ століття важливу роль у поповненні даних про 
рідний край відіграло «Російське географічне товариство» (1845 р), до якого 
залучалось і місцеве населення. За основними напрямками роботи цього 
товариства з метою збирання стародавніх книг, рукописів, усного фольклору в 
різні куточки України виїжджав великий український поет Тарас Шевченко. 

Інтенсивна розробка питань з краєзнавства, яке в ті часи називалося 
родинознавством і батьківщинознавством, припадає саме на 60-ті роки ХІХ ст. 
і пов’язана з іменами К. Д. Ушинського і Н. Х. Весселя, які були авторами 
перших методичних посібників із краєзнавства. Так, К. Д. Ушинський 
включив, наприклад, у «Рідне слово» (1861 р.) вказівки щодо «вивчення 
околиць», а в 1863 р. він запропонував ввести в початкову школу 
«батьківщинознавство», підкреслюючи, скільки яскравих, правильних, дійсних 
образів, зовсім конкретних, зберігається в душах дітей після такого живого, 
наочного, відчутного курсу. З викладанням батьківщинознавства пов’язувалося 
початкове знайомство дітей з географією, історією, природою, вивченням 
рідної мови. К. Д. Ушинський наголошував на значенні краєзнавчої діяльності 
як засобу і форми навчання та виховання дітей і відводив велику роль у цьому 
«місцевому елементові» краєзнавства. Це одна з частин його принципу 
народності  у вихованні. 

«Вітчизнознавством» називав краєзнавство Н. Х. Вессель і бачив у ньому 
основу всієї освіти. Він писав про те, що «весь курс навчання потрібно 
будувати на базі використання місцевого конкретного матеріалу, тобто на 
основі краєзнавчого підходу, краєзнавчого принципу» [5]. 
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Ідеї навчання на краєзнавчому принципі знаходять свій подальший 
розвиток у системі поглядів методистів-географів Д. Д. Семенова, І. Н. Бєлова, 
М. В. Овчиннікова, методиста з біології А. Я. Герда, який пропонував 
створювати умови, у яких учень ставав би «маленьким дослідником». 
Розглядаючи екскурсії в природу як метод викладання біологічних дисциплін у 
гімназіях та початкових школах, А. Я. Герд обґрунтовує важливість 
туристсько-краєзнавчої роботи з учнями як засобу навчання та виховання. 
Поділяючи думку А. Я. Герда, в «Педагогічних нотатках для вчителів» (1864 
р.) Д. Д. Семенов доводить необхідність розпочинати викладання географії з 
вивчення місцевості, де живуть діти, а в третє видання першого російського 
підручника з географії (1867 р.), написаного П. Н. Бєлохою, була включена 
«Програма для вивчення місця проживання, або батьківщини» [2].  

На території України краєзнавство набуло свого розквіту в ХІХ столітті. 
Воно мало різні напрями і було широко представлене в працях учених, 
письменників, дослідників — Т. Шевченка, П. Куліша, А. Метлинського, Я. 
Марковича, В. Полетики. 

Краєзнавчі ідеї пропагувались у діяльності Кирило-Мефодіївського 
братства (1845—1847 рр.). У публікаціях кирило-мефодіївців - В. 
Білозерського, М. Гулака, М. Костомарова, П. Куліша, О. Маркевича, а з квітня 
1846 року Тараса Шевченка — піднімаються ідеї українського національного 
відродження і панславізму, побудови майбутнього суспільства на засадах 
християнської моралі, зрівняння в правах усіх слов′янських народів щодо їх 
національної мови, культури й освіти. Члени братства вели активну громадську 
діяльність, піклувалися про розвиток народної освіти, поширювали ідеї 
краєзнавчого вивчення міст і сіл України, міста Києва, традицій, історичних 
пам’яток, мовних діалектів. 

Ми розглянули лише невеликий відрізок у ретроспективі розвитку 
туризму й краєзнавства в нашій державі. Потребують подальшого вивчення 
питання їх змін у часі і просторі на теренах України. 
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ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ ЯК ФАКТОР 
РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 

Готельне господарство є однією із складових туристичної індустрії. 
Якість проживання та відповідне обслуговування рішуче впливають на рівень 
туристичного сервісу. Привабливість для українських та іноземних туристів 
забезпечується багатим історико-культурним та природно-ресурсним 
потенціалом, вдалим географічним розташуванням. Привабливість для 
українських та іноземних туристів забезпечується багатим історико-культурним 
та природно-ресурсним потенціалом, вдалим географічним розташуванням. 
Але туристичні потоки значною мірою стримуються нерозвиненістю 
туристичної інфраструктури, передусім незадовільним станом її 
найважливішого елементу - готельного господарства.  

Тому саме зараз стає актуальним питання відновлення та приведення 
готельного господарства країни до європейських стандартів, що активізує 
приїзд до нашої країни бізнесменів, туристів та людей у справах з різних країн 
світу. Значний внесок у розгляді даного питання зробили Акофф А.І., Байлик 
С.І., Вітавська Г.П. та інші вчені.  

Індустрія туризму є однією з небагатьох галузей нашої економіки, в яку 
можна за короткий час залучити іноземний капітал. Термін будівництва 
туристичних об’єктів іноземними фірмами складає 1-2 роки, а окупність готелів 
міжнародного класу - 3-5 років. Але в даний час важко розраховувати на 
великий приплив іноземного капіталу, зважаючи на те, що західних інвесторів 
стримує економічна нестабільність в країні, відсутність правових гарантій. З 



 161

підвищенням ділової активності країни зростає потреба і у більшій кількості 
готелів, оскільки кожного гостя турбує питання: «де зупинитися у незнайомому 
місті?». Більшість готельних підприємств в Україні не відповідають 
міжнародним стандартам, якість наданих ними послуг залишає бажати 
кращого. Також напередодні таких значних подій в Україні як Євробачення та 
Євро-2012 зростає потреба в нових готелях, якість послуг в яких будуть 
відповідати міжнародним стандартам. У такому випадку Україні може заявити 
про себе, як про європейську державу. В Україні на сьогоднішній день вже 
відбулося усвідомлення важливості розвитку туризму як одного з ефективних 
засобів лікування національної економіки завдяки здатності цього сектору 
забезпечувати значні валютні надходження, створювати значну кількість нових 
робочих місць та іншим перевагам. Розроблені загальнодержавна та регіональні 
програми розвитку туристично-рекреаційної галузі, які передбачають істотну 
державну підтримку. Однак задекларовані положення не завжди знаходять своє 
практичне втілення [2, 34]. 

В державному регулюванні готельного бізнесу в Україні можна виділити 
такі проблеми: високий рівень оподаткування; обов’язкова сертифікація 
готельних послуг; недосконала система обліку поселення в готель;  існування 
обмежень у наданні готельних послуг; відсутність готелів міжнародного класу 
та незначні обсяги інвестування у будівництво нових готелів; низький рівень 
інформатизації; відсутність кваліфікованих фахівців у галузі готельного 
господарства [4, 56].  

Можна запропонувати наступні шляхи розв’язання проблеми низького 
рівні капіталовкладень в розвиток готельного господарства:  

− звільнення нових готелів від сплати готельного збору протягом 
кількох років з початку експлуатації; 

− запровадження пільгових ставок для малих готелів, які у своєї 
більшості можуть скласти конкуренцію в якості обслуговування та 
домашньому затишку великим готелям; 

− надання підтримки при будівництві невеликим підприємтсвам – 40-50 
місць, бо вони швидше реагують на вимоги різних категорій клієнтів, та 
економічно рентабельніші; 

− створення спільних підприємств. Іноземні інвестори будуть більш 
зацікавлені в будівництві нових готельних комплексів, якщо прибут буде 
ділиться пропорційно внескам; 

− сертифікація повинна бути добровільною, бо вдосконалення 
конкурентних позицій можна досягти і завдяки іншим засобам стимулювання, 
вдосконаленням пропозиції послуг; 

− суб’єкти готельного бізнесу повинні мати більше самостійності у 
здійсненні підприємницької діяльності, а встановлення порядку поселення та 
здійснення бронювання має бути прерогативою кожного готелю, тому що 
обов’язковість пред’явлення паспорту є однією з причин звернення 
потенційного клієнта до послуг приватного сектору, на чому втрачає як готель, 
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так і бюджет через скорочення податкових надходжень від надання готельних 
послуг;  

− укладання франчайзингових угоди та контрактів на управління. Цей 
підхід передбачає наступну схему: держава володіє землею, приватизований 
державний готель або готельна компанія володіє майном, а іноземна компанія 
інвестує гроші на реконструкцію чи відновлення готелю, в подальшому 
повертаючи їх за рахунок частки у прибутку;  

− створення локальних вільних економічних зон туристичного профілю 
із встановленням для обмежених територій пільгових економіко-правових, 
фінансово-кредитних, митних та інших умов господарювання. Це дало б 
значний поштовх в інфраструктурному облаштуванні територій, забезпечило б 
приплив вільної конвертованої валюти у місцеві бюджети, збагатило б 
управлінський досвід і, в кінцевому підсумку, прискорило б вихід на 
міжнародний ринок туристичних послуг. Такі зони мають створюватись на 
територіях, туристичні ресурси яких користуються попитом на світовому 
ринку; 

− створити при вузах, які готують фахівців в галузі готельного бізнесу, 
систему підвищення кваліфікації кадрів готельної індустрії; 

− залучати іноземних фахівців для навчання наших працівників 
готельного бізнесу [5, 43]. 

За умови усунення вищевказаних перешкод розвитку готельного бізнесу, 
готелі могли б підвищити якість готельних послуг, збільшити обсяги їх 
надання, що дало б поштовх формуванню розвиненого ринку туристичних 
послуг в Україні.  

Таким чином, державне регулювання готельного бізнесу сприятиме 
підвищенню рівня його конкурентоспроможності та більш повному 
задоволенню потреб споживачів готельних послуг. 
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СТВОРЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ КОМПЛЕКСІВ 

СПЕЦІАЛЬНИХ ТУРИСТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ЯК ВАЖЛИВЕ 
ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ ВІТЧИЗНЯНОЇ 

ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ 
Сучасний туризм – одна зі сфер економічної та культурної діяльності 

світового суспільства, що найбільш стабільно розвивається, незважаючи на 
економічну та політичну нестабільність у окремих регіонах світу, природні та 
техногенні катастрофи. Так, кількість туристичних відвідувань у 2006 -  2007 
роках зростала в середньому на 5,5% щорічно, cягнувши в 2007 році цифри 903 
млн. прибуттів. Кількість надходжень від туризму зросла відповідно на 3,2 та 
4,3% і в 2007 році склала 856 млрд. ам.доларів ( 600 млрд. євро). В 2008 році 
кількість міжнародних відвідувачів досягла 923 млн. і забезпечила близько 900 
млрд. ам. дол.. надходжень до бюджетів країн-учасниць туробміну.[1] 

Туристична сфера відіграє велику роль у справі розбудови економіки, 
культури та соціальної політики незалежної України. Туризм в Україні на 
сучасний момент вийшов із стану глибокої кризи, в якому опинився на початку 
90-х років, і поступово перетворюється на провідну галузь національної 
економіки, важливий чинник зростання популярності країни в світі, створення 
відкритого суспільства, підвищення якості життя громадян, рівня національної 
культури. Нині український туризм демонструє стабільні темпи розвитку і 
займає достойне місце на світовому туристичному ринку. У 2007 році Україна 
увійшла у першу десятку країн-лідерів за кількістю іноземних відвідувачів (23,1 
млн.прибуттів), а за темпами зростання турпотоку (22,1%) вийшла на перше 
місце в світі.[2] 

Водночас стан туристичної сфери залежить від комплексу умов, що 
склалися в суспільстві, та існуючих факторів ризику – як загальних, так і 
специфічних для туризму. Одним з п’яти специфічних факторів ризику в 
туризмі Всесвітня туристична організація  визначила недостатню підготовку 
туристичного персоналу, що пізніше було закріплено у міждержавному 
стандарті, який діє на території України. Усунути цей ризик можна шляхом 
вдосконалення професійної освіти майбутніх фахівців туризму, їх системної 
підготовки, формування професійних орієнтирів діяльності, професійного 
мислення та світогляду.  

Кількість працівників туристичних підприємств в Україні становить 
близько 60 тисяч, а з урахуванням суміжних галузей господарства, що беруть 
участь в обслуговуванні туристів – близько 2 млн. осіб. Серед них є „унікальні 
фахівці туризму”, як визначають навіть експерти Всесвітньої туристичної 
організації, але це визначення застосовується до так званого „покоління 
Інтуристу”, „старої гвардії”.[3] 

Але більшість працівників туристичних підприємств України – молоді 
люди, які почали свою професійну діяльність в незалежній Україні. Їх 
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професійна кваліфікація залежить як від загальної, так і від спеціальної 
профпідготовки, яка, спираючись на фундаментальні засади освітнього 
процесу, доповнює їх конкретними спеціалізованими знаннями, що 
відображають особливості конкретної професії. Тобто професійна підготовка 
майбутнього менеджера туристичної індустрії, формування його світогляду та 
професійної компетентності відбуваються значною мірою в процесі вивчення 
спеціальних туристичних дисциплін. Сюди входять: організаційно-технологічні 
(організація активного туризму, організація обслуговування у готелях і 
туристичних комплексах, організація обслуговування у закладах ресторанного 
господарства, анімація в туризмі, організація екскурсійної діяльності, 
організація транспортних перевезень та подорожей, спеціалізований туризм), 
ресурсознавчі (туристичне краєзнавство, туристичне країнознавство, 
рекреалогія, музеєзнавство), організаційно-управлінські (організація 
туристичної діяльності, світовий туризм та готельне господарство, актуальні 
проблеми туристичної галузі) та професійно-орієнтаційні дисципліни (основи 
туризмознавства, історія світового та вітчизняного туризму, туристична 
картографія). 

Нині в Україні працюють близько 100 навчальних закладів різного рівня 
акредитації, які здійснюють підготовку кадрів для туризму. З 2006 року згідно 
постанови Кабінету Міністрів України № 1719 „Про перелік напрямів, за якими 
здійснюється профпідготовка фахівців у ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем бакалавра” визнано три напрями підготовки фахівців з туризму: це 
галузь знань 0306 „Менеджмент та адміністрування”, в якій затверджено 
напрям 030601 „Менеджмент”(42 навчальних заклади різної спеціалізації, в 
тому числі – „Менеджмент туристичної індустрії”)), галузь знань 0201 
„Культура”, куди перемістився напрям 020107 „Туризм” та галузь знань 1401 
„Сфера обслуговування”, в межах якої з 2007 року діє напрям 140101 
„Готельно-ресторанна справа”. Кожен зі згаданих напрямів знайшов своє місце 
на ринку освітніх послуг та займає певну нішу. Так, менеджерський напрям 
зорієнтований на підготовку фахівців для сфери туризму, які планують 
обіймати посади керівників функціональних підрозділів як підприємств-
виробників (готельні комплекси, заклади ресторанного господарства, 
транспортні перевізники), так і підприємств-посередників в туризмі 
(туроператорів, турагентів, тур бюро) та здійснювати свій кар’єрний  ріст за 
управлінськими сходинами. А напрям „Туризм” і „Готельно-ресторанна 
справа” базуються на технологічних аспектах всіх рівнів: від виконання суто 
технічної роботи до частково управлінських функцій в організації.[4] Таким 
чином, кожний напрям займає свою нішу на ринку праці, при чому перший 
орієнтується на управлінський, а два других – технологічний аспект, що 
відповідно зумовлює наповнення інваріантної частини стандартів, розроблених 
для цих напрямів. 

Саме для напряму „Менеджмент”  спеціальні туристичні дисципліни 
складають варіативну частину і є прерогативою вибору вузу. Нажаль, при 
приблизно однаковому доборі дисциплін, їх зміст є дуже різним, часто 
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ґрунтується на компіляції або механічному перенесенні зарубіжного досвіду 
без належного його осмислення й обробки, відірваний від потреб туристичної 
практики, характеризується невизначеністю підходів, недосконалістю 
понятійного апарату, що зумовлює необхідність наукових досліджень у цьому 
напрямку. 

У другій половині 2000-х років проблема професійної підготовки 
фахівців для сфери туризму стала предметом уваги фундаментальної 
педагогічної науки, професійної педагогіки, з’явилися наукові дослідження та 
праці з питань теорії та практики туристичної освіти таких вчених, як 
Федорченко В., Кнодель Л., Зязюн І., Ничкало Н., Конох Н., Хмілярчук, 
Пазенок В., Поважна Л., Лозовецька В., Нохріна Л., Олійник Я., Скрипник М., 
Цехмістрова Г., Любіцева О.та ін. Але власне питання змісту професійної 
підготовки фахівців туристичної індустрії, її науково-методичного та 
навчально-методичного забезпечення, розробки навчально-методичних 
комплексів спеціальних фахових дисциплін в педагогічних дослідженнях 
практично не розглядались.  

Дослідник Лук’янова Л.Б. розглядає науково-методичне забезпечення як 
бінарне поняття, в якому рівноцінно поєднуються науковий і методичний 
підходи [5]. У той же час навчально-методичне забезпечення по відношенню до 
науково-методичного нами розглядається як більш вузьке (видове) поняття, що 
втілюється у комплексі навчально-методичної документації. При цьому, зміст 
освіти втілено у трьох провідних документах: навчальному плані, навчальній 
програмі і підручнику, додатковий матеріал складають хрестоматії, 
комп’ютерні конспекти і програми, роздатковий дидактичний матеріал тощо. 

Ядром навчально-методичного комплексу багатьма дослідниками 
визнається підручник, який визначає обсяг і зміст знань, послідовність і певною 
мірою – методики вивчення навчального матеріалу. Таким чином, навчально-
методичний комплекс є комплексом засобів навчання, згрупованим навколо 
підручника і розглядається як цілісна система, що в свою чергу є окремим 
елементом загальної педагогічної системи. 

 Нажаль, в списках рекомендованої  студентам літератури зі спеціальних 
туристичних дисциплін все ще переважають російські видання, хоча вже 
активно почали з’являтися українські підручники. Але принципи відбору та 
структурування змісту підручників з фахових туристичних дисциплін 
практично не досліджувались у вітчизняній педагогічній науці, хоча подібні 
дослідження необхідні з метою створення науково вивірених вітчизняних 
підручників.  

Таким чином, створення науково-методичних комплексів спеціальних 
туристичних дисциплін залишається одним з актуальних питань вдосконалення 
підготовки кадрів працівників туристичної індустрії і потребує свого 
дослідження.  
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СОЦІАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНІ АСПЕКТИ ТА ПОТЕНЦІАЛ РОЗВИТКУ 
ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

На сьогоднішній день туризм є однією з найбільш прибуткових галузей 
світового, національного, регіонального господарства. Темпи розвитку туризму 
в окремих країнах та регіонах світу досягають 25-30% [6]. В регіонах України 
та світу має місце швидка зміна просторової картини туризму, напрямків та 
інтенсивності туристичних потоків [2; 14]. До таких регіонів належить і 
Одеська область. Характерними рисами економіко-географічного положення 
Одеської області є її приморське та прирічкове положення, порівняно значна 
площа території, накладання культур різного етно-географічного спрямування, 
що спричинено історичним розвитком території тощо. Географічне 
розташування регіону та наявність безпосереднього виходу до найбільших 
річкових та морських шляхів визначає особливості господарської структури 
українського Причорномор’я. Для Одещини характерний приморський тип 
функціонування та розвитку продуктивних сил. Крупні морські та річкові 
порти, могутні перевантажувальні комплекси, провідні промислові об’єкти 
розташовані у приморсько-гирлових ділянках регіону. Такий стан речей 
спонукає до сприйняття Одеської області як потужного промислового, 
портового, торгівельно-економічного регіону. Але в теперішній період все 
більша увага приділяється структурно-функціональному аналізові передумов 
розвитку та потенціалу території для потреб туристичної галузі. 

Регіон багатий на рекреаційні ресурси, він має великий потенціал для 
розвитку лікувально-оздоровчого туризму [4; 8; 13]. Цьому сприяють наявність 
морських та річкових пляжів, мінеральних вод, лікувальних грязей тощо. В 
дельті річок Дунаю і Дністра, на лиманах, морських узбережжях, шельфовій 
зоні розташовані високоцінні та унікальні природні комплекси, водно-болотні 
угіддя, екосистеми, які формують високий біосферний потенціал регіону, що 
має національне та міжнародне значення [7]. 

Розташування регіону сприяє розвиткові екологічного туризму. Протягом 
останніх років туроператори області активно використовують потенціал 
території у сфері екологічного туризму. Екологічний туризм включає в себе не 
лише сумісність з природою (охорону ландшафтів, водойм, флори, фауни), але 
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й сумісність із здоров’ям людей та соціальну сумісність (злагоду з місцевими 
звичками, традиціями). Діяльність регіону в цій сфері була започаткована 
Дунайським біосферним заповідником, який розташований на території м. 
Вилкове Кілійського району [17]. 

Гості району з близького та далекого зарубіжжя проходять екологічною 
стежкою «Лебединка», мають змогу спостерігати життя пеліканів у природних 
умовах. Розроблені також інші цікаві туристичні маршрути. Так звані «зелені 
стоянки» де пропонується відпочинок на березі Дунаю, для бажаючих може 
бути організована риболовля. Крім того, пропонується традиційний 
рибальський обід, який складається зі смаженої риби, риби відварної та юшки, 
яку готують за традиційними рибальськими рецептами. Протягом всього сезону 
– солоний дунайський оселедець, а в сезон (березень-травень) – свіжий 
оселедець варений за унікальним місцевим рецептом, та оселедець смажений з 
капустою та мамалигою. 

Сільський зелений туризм протягом останніх років набув розвитку в 
Кілійському, Ізмаїльському, Татарбунарському, Болградському та Білгород-
Дністровському районах. 

Великий вклад у становлення та подальший розвиток сільського зеленого 
туризму в області вносять Одеське обласне відділення Спілки сприяння 
розвитку сільського зеленого туризму України (с. Стара Некрасівка, 
Ізмаїльський район), Придунайський туристичний інформаційний центр (м. 
Вилкове, Кілійський район), громадська організація “Перлина” (С. Миколаївка, 
Білгород-Дністровський район), а також такі туристичні підприємства області 
як: “Велком”, “Вилкове-Тур”, “Бессарабія - Тур”, “Ганеж” тощо [17]. 

Активну роботу щодо розвитку сільського зеленого туризму в районах 
українського Придунав’я, починаючи з 2004 року, здійснює Придунайський 
туристичний інформаційний центр. 

Релігійний туризм. Одеса довгий час була центром паломництва, що веде 
до святинь Палестини, Риму, Константинополя, Синаю, Афона.  

Роки незалежності ознаменувалися відродженням релігійного життя в 
Одесі. Крім традиційної Православної Церкви Московського патріархату, на 
території регіону активно почали створюватися і діяти релігійні громади інших 
конфесій: Українська Православна церква Київського патріархату, Українська 
автокефальна Православна церква, римсько-католицька церква, протестантські, 
іудаїстські громади, ісламські та деякі нетрадиційні релігійні об’єднання [5].  

Починаючи з 1992 р. православній церкві були повернуті сотні 
приміщень храмів, які були реквізовані у радянські часи. Туроператори та 
турагенти області дають змогу ознайомитися з історією народження, знищення 
і відродження численних одеських храмів, історією одеських святинь, відвідати 
Успенський Собор (чудотворна ікона Касперівскої Божої Матері), Свято-
Успенський чоловічий монастир і Духовну семінарію, Свято-Михайлівський 
жіночий монастир, Одеський Кафедральний Спасо-Преображенський Собор, а 
також храми і церкви різних релігій: синагога, польський костьол, Греко-
католицька церква й Арабський Культурний Центр [17]. 
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Активний туризм. В Одеській області в силу її багатого природно-
географічного та суспільно-історичного потенціалу активний туризм 
представлений багатьма видами: 

− полювання та риболовля; 
− кінний туризм, одним із координаторів якого є Одеський іподром; 
− стрибки з парашутом (аероклуб «Одеса»); 
− дайвінг (острів Зміїний Кілійського району); 
− яхтовий туризм (ТОВ «Яхт-тур»); 
− круїзний туризм; 
− культурно-пізнавальний туризм, елементами котрого є пішохідні, 

водні та комбіновані маршрути до природно-географічних та історико-
культурних об’єктів регіону [3; 17]. 

Одещина багата на історико-культурні пам’ятки. Своєрідністю 
туристського потенціалу регіон зобов’язаний багаточисленним пам’яткам 
давніх часів з відомими історико-архітектурними заповідниками, пам’ятниками 
і музеями. Тут зосереджені пам’ятки епох палеоліту та неоліту, античної 
культури, культури скіфів та сарматів. Одещина пережила період турецького 
панування та бурхливий розвиток економіки і культури протягом XІX століття. 
Пам’ятки цих часів збереглися й до сьогодні. Зокрема це розкопки міст Тіри та 
Ніконії, фортеця в м. Білгород-Дністровському, пам’ятки культової архітектури 
міст Одеси, Ізмаїлу, Рені, Кілії [1; 11; 12]. 

Етнічна історія краю відрізняється динамізмом. Через землі 
Причорномор’я пройшла велика кількість народів: скіфи, фракійці, сармати, 
кіммерійці та інші, які частково піддавалися процесу асиміляції та витісняли 
один одного. Вони брали участь в етногенезі багатьох народів, які населяли ці 
землі. Тому сьогодні регіон є багатонаціональним, кожна нація якого зберегла 
свої звичаї, традиції та культуру. Це привертає зацікавлення закордонних 
туристів [1; 17].  

Однак на території Одеської області недостатньо інституцій, які б 
відігравали провідну роль у координації та стандартизації культурної і 
туристичної діяльності. У зв’язку з тим, що розміщення більшої частини 
промислових центрів, різного роду інфраструктур та великої кількості 
населення збільшує навантаження на регіон, для збереження його потенціалу та 
розвитку туризму необхідно створювати установи, які мають розробити 
стратегію охорони унікальних ресурсів. 

Серед основних чинників, які стримують розвиток туризму на Одещині є: 
− відсутність достатньої підтримки туристичної діяльності з боку 

місцевої влади; 
− недосконалість інфраструктури та задовільний стан об’єктів 

туристичної сфери; 
− відсутність рекламних акцій та кампаній щодо пропозиції 

туристичного продукту; 
− проблеми з кваліфікованими кадрами, які приводять до низького рівня 

обслуговування туристів; 
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− нестача інвестицій у туристичний бізнес; 
− слабкий рівень розвитку природоохоронних заходів. 
Все це підтверджує необхідність вибору правильної стратегії для 

поєднання народногосподарського комплексу та функціонування туристсько-
рекреаційного сектору. З цього приводу доцільно вживати заходів стосовно 
координування менеджменту, управління туризмом на державному та 
регіональному рівнях. Потрібно вдосконалювати систему підготовки кадрів, 
котрі забезпечують функціонування туристичної інфраструктури регіону. 
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ПРИРОДО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ТУРЕЧЧИНИ 

Туреччина одна з небагатьох країн, що розташована у двох частинах 
світу: у Європі та Азії. Тому Туреччину, як правило географи, відносять до 
групи азійських країн. Разом з тим за особливостями туристичних ресурсів та 
станом розвитку туристичного ринку Світова організація туризму включила цю 
країну до туристичного району Південна та Середземноморська Європа. 

Туреччина є надзвичайно популярною на туристичному ринку світу. Про 
стан розвитку туризму в Туреччині свідчать показники наведені в таблиці 1 та 
на діаграмі 1. 

 

Таблиця 
Стан розвитку туризму в Туреччині 

Рік 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 
Чисельність 
відвідувачів, млн. 

4,7 7,08 10,4 13,4 17,5,8 20,2 18,9 23,1 

 
 

Діаграма 
Стан розвитку туризму в Туреччині 
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Постійному зростанню туристичного потоку з 4,7 млн. у 1990 р. до 23,11 

млн. у 2007 р. сприяють різноманітні природно-рекреаційні ресурси країни. 
Традиційно на українському ринку використовуються ресурси для 

рекреації на морському узбережжі та водних видів спорту. Виділяється кілька 
основних зон: Середземноморське узбережжя; Егейське узбережжя, Мармурове 
узбережжя, Чорноморське узбережжя.  
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Середземноморське узбережжя простяглось на 1200 км. Ця зона відома як 
Бірюзовий берег має сприятливі можливості для занять вітрильним спортом, 
яхтінгом. Тут розташована «Турецька Рів’єра» з основними центрами: мм. 
Анталія, Кемер (пляж має голубий прапор за чистоту води), Патара (22 км пляж 
з дрібним білим піском), Алан’я, Белек, Сіде, Кас, Мерсі, Авсаллар, Ташуджу.  

На стику Егейського та Середземного морів знаходяться мм. Мармаріс та 
Фетхіє (його гавань з численними островами вважається однією з найбільш 
мальовничих в Туреччині). 

Егейське узбережжя відоме центрами відпочинку: Ізмір, Бодрум, Чесме, 
Іліджа з піщаними пляжами; затока Едреміт, відома як Олівкова Рив’єра з 
курортами Кючюккую, Алтинолук, Едреміт, Орен, Акчай, Кушедасе. 

На Мармуровому узбережжі виділяються курортні центри: Чинарджик, 
Ердек (один з найстаріших та відомий курорт). 

На Чорноморському узбережжі центри відпочинку лише формуються. 
Можна виділити Шилі, Карасу, Керпе-Кефкен, Кованагзи, Силівні.  

Необхідно зазначити, що більше 50% турпотоку іноземних відвідувачів 
концентрується на Середземноморському узбережжі. Узбережжя Егейського 
моря привертає увагу близько 30 % всіх туристів, що прижають з метою 
відпочинку. Також відмітимо, що найбільшим попитом користуються ділянки в 
південній частини Егейського моря від Ізміру до Мармарісу та західна частина 
Середземного моря від Мармарісу до Анталії. 

Разом з тим на туристичному ринку досить обмежено представлені 
можливості країни для розвитку яхтінгу, гірськолижного туризму, бальнеології, 
екотуризму в національних парках. 

За останні роки в Туреччині побудована велика кількість портів для 
прийому яхт вздовж всього узбережжя між Стамбулом та Анталією. Найбільш 
відомими є порти в: Стамбулі, Мармарісі, Ізмірі, Чешме, Кушедасе,  Бодрум, 
Айвалік, Мерсіні, Датчі, Гьоджеку, Фетхіє, Калкані, Каші, Фініке, Кемері, 
Анталії. Великою популярністю користуються «голубі круїзи» , що 
здійснюються між Бодрумом та Анталією із заходом у бухту Гьокова та 
навколо півострова Датча. Ці круїзи унікальна можливість відвідати лагуни, 
печери, в які можна потрапити лише з боку моря. 

У зв’язку з гірським характером рельєфу (середня висота над рівнем моря 
складає 1132 м.) сніговий покрив в горах зберігається на різних територіях від 3 
до 6 місяців утворились сприятливі умови для розвитку гірськолижного 
туризму взимку та альпінізму та прогулянок в горах влітку. До найвідоміших 
гірськолижних курортів країни відноситься: Улудаг, Ерджиес, Паландокен, 
Сарикамиш, Карталкас. Улудаг, розташовано в 36 км від Бурси та 150 км від 
Стамбула. Лижний сезон триває 120 днів. Найбільш сприятливим є період для 
відпочинку з 20 грудня по 20 березня. Товщина снігового покриву становить до 
3 м. Центр має 5 крісельних та 7 бугельних підйомників; Ерджиес, знаходиться 
в 25 км на південь від Кайзері. Зимовий сезон більш тривалий та становить 150 
днів. Сприятливий період для відпочинку з 20 листопада по 20 квітня. Траси 
прокладені на висоті 2200-3100 м, тому товщина снігового покриву може 
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сягати до 2 м. В центрі працюють крісельні та бугельні підйомники, пункт 
прокату гірськолижного спорядження; Паландокен розташувався на сході гори 
Паландокен Анатолійського регіону (в 5 км від м. Ерзурум). Лижний сезон 
триває 150 днів на рік (з 10 грудня по 10 травня). Гірськолижна зона 
прокладена на висоті 2200-3200м. Сніговий покрив становить 2-3 м. Курорт має 
3 крісельних та 1 бугельний підйомник. Саме тут тренується збірна Туреччини 
з гірських лиж; Сарикамиш, знаходиться на сході країни. Сезон становить 120 
днів, проте високий період припадає на 20 грудня - 20 березня. Траса 
прокладена на висоті 2600-2200 м. Центр швидко розвивається; Карталкас, 
розташовано на заході Чорноморського регіону, в горах Кьороглу, в сосновому 
лісі Національного парку Кьороглу. Тривалість лижного сезону становить 120 
днів на рік. Найкращий період від 20 грудня до 20 березня. Гірськолижна траса 
прокладена на висоті 1800-2200 м. Товщина снігового покриву до 3 м.; 
Встановлено як крісельні так і бугельні підйомники. 

Територія Туреччини за виключенням Анатолійського плоскогір’я 
(Конійської рівнини) вкрита густою річковою мережею. Але всі річки мають 
гірський характер, з численними водоспадами та порогами, тому 
несудноплавні. Країна має великі можливості для проведення рафтінгу, 
захоплюючого спуску по гірській річці на каное чи спеціальних плотах. Одним 
з популярних міст рафтінгу є Капрюлю-каньон. 

В Туреччині, що розташована в межах геотермального поясу  
нараховується більше 1000 термальних джерел, температура яких коливається 
від 20ºС до 110ºС. Країна посідає сьоме місце в світі за своїм багатством та 
потенціалом природних лікувальних властивостей свої вод.  

Більшість курортів, а їх понад 200, розташовані в західній Анатолії 
(райони Егейського та Мармурового моря. В районі Мармурового моря 
знаходиться відомий термальний курорт Туреччини Генен, що 
використовувався ще за часів Давнього Риму. Вода виходить з колодязю 
глибиною 500 м, а температура становить 82ºС. Сірчані джерела м.Чан, їх 
цілющі властивості відомі з давніх часів. Незвичним курортом є «Баліклі 
капліка», розташований на сході країни біля Болу; води багаті кальцієм, 
магнієм, мають температуру 36ºградусів С., тут живуть невеликі рибки 2-10 см 
довжиною, які грають важливу роль в лікування різноманітних шкіряних 
захворювань; Бурса-Керкіж - лікувальні властивості води цієї місцевості почала 
використовувати візантійська імператриця Теодора. Температура води сягає 
58ºС, їй лікують ревматизм, нервові захворювання. Відомі курорти: Афьон – 
відомий курорт, лікувальні властивості його вод використовувала ще 
Клеопатра, Ялова, має температуру води 50-60ºС, курорт спеціалізується на 
лікуванні ревматичних захворювань (розташовано на березі Мармурового моря; 
Ізмір Балчова температура води сягає 60-80ºС, Ізмір Чесме (кесме в перекладі 
фонтан) з температурою 55ºС; Мугла; Кьотахі (західна Анатолія), (Кізілхамам, 
Хаймана) в Анкарі; м. Іглін (Конья); Афон-Омер; Балікесір–Гьонен (регіон 
Мармурового моря); і звичайно перлина Туреччини - місто Памуккале 
(бавовняна фортеця), з температурою 36º-38º С. Мінеральні води мають 
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кальцієво-сульфатно-магнієві води; Ізмір-Агамемнон (Терми Агамемнона) 
відвідують більше 6 млн. осіб; Бергама-Асклепіон. Серед інших термальних 
центрів, що слід зазначити міста Сандиклі, Генен, Кестабол, Ілгін, 
Кизилджахаммам, Харунья, Айдладік, Хасанабдал, Білоріс.  

Флора Туреччини включає близько 6700 видів рослин, вона багата та 
різноманітна. Виділяють дві великі рослинні зони – приморську та внутрішню. 
Берегова лінія приморської зони (культурна ділянка: сади, городи, рілля). На 
узбережжі досить багата субтропічна рослинність. Широколистяні ліси з 
вірменського дубу, східного буку, грабу, клену, рододендрон, мирт, дикі оливи. 
Серед чагарників розповсюджені кизил, самшит, ліщина. Дерева та чагарники 
перевиті ліанами - плющ, дикий виноград. Верхні схили гір вкриті хвойними 
лісами. Вище яких розташовані альпійські луки. Внутрішня зона – зона степів з 
ксерофільною та ефемерною рослинністю (ковил, полинь, верблюжа колючка), 
на південному сході степи поступово переходять на напівпустелю. На 
зовнішніх схилах гір – вічнозелені ліси (всього 25 % території країни вкриті 
лісом).  

Фауна характеризується багатством пустельно-степових і гірських видів 
тварин. Історичні хроніки згадують про левів, але вони не зустрічаються в 
сучасній Туреччини. В гірських лісах зустрічається благородний олень, 
муфлон, гірський  козел. Багатий та різноманітний світ птахів. Країна розвиває 
екологічний туризм в національних парках. Опікується національними парками 
на території Туреччини – відділ національних парків та дикої фауни Лісового 
управлення Міністерства сільського господарства. На основі закону про ліс, 
прийнятого в 1956 р. у Туреччині було виділено понад 30 національних парків. 
До найбільш популярних національних парків країни відносять: Реліболі-
Яримадасі, розташовано на узбережжі Сароської затоки Егейського моря (сосна 
звичайна та італійська, кипарис, східний платан); Ділек-Яримадасі, охороняє 
середземноморську флору (кабани, куниця, дикобраз, птахи); Едиглер – букові, 
дубові, хвойні ліси, в озерах зустрічається форель; в лісу косуля, кабан, вовк, 
лисиця; Каратепе-Арелантас (південні відроги Тавру. Долина р. Джейхан) – 
косуля, кабан; Мунзур-Вадісі – займає гірську долину річки та каньйони в 
східній частині країни, охороняються ділянки лісу з платанами, дубами та 
тваринний світ (ведмідь, муфлон, вовк); Олімпос-Бейдагларі, уявляє собою 
гірський масив Тахталиг та узбережжя Середземного моря, ліси із сосни, піхти, 
кедру; Улудаг – гірський масив (поблизу Бурси) вкритий лісом гірський район з 
кількома рослинними поясами: каштанові, букові та хвойні ліси; відомий 
гірськолижний центр Туреччини; Согуску – ландшафти хребта Кьороглу, 
термальні джерела, ліси з чорної сосни; Кепрюлю-Каньон, створено для 
охорони каньйону гірської річки Кьопрюлючай та її каньойоноподібної долини; 
Памуккале (біля міста Денізлі); КазДаги (біля Чанаккале, Мармурове море), 
зелені діброві мальовничі пейзажі, горячі джерела); Мілі – парк, розташований 
на півострові Ділек, лісові ділянки лавр, сосна, на узбережжі тюлені та 
черепахи; Манавгат - водоспади, штучні водосховище та мальовничі ліси з пінії 
(хвойна), екскурсія на яхті по річці, джип-сафарі. На території Туреччини 



 174

знаходиться унікальна територія – Кападокія (місцевість в центральній 
Анатолії), що визнана ЮНЕСКО пам’яткою природи світового значення. 
Кападокія утворилась внаслідок активності вулкану Ерджияс, що викидав 
попіл, залишки лави на площу 5 тис. кв. км. На протязі тисячі років повітряні та 
водні потоки (ерозія) руйнували вулканічний матеріал - туф. Долина Гьоремьо 
найбільш відвідуємо туристами ділянка Кападокії. Збереглися печерні церкви 
Кападокії (V ст. н.е.). 

Отже наявність різноманітних ресурсів країни сприятиме диверсифікації 
пропозицій турпродукту Туреччини на протязі цілого року. 
 

А. Ховалко, І. Жук, Т. Завадовський 
Львівський національний університет ім. Івана Франка, Україна 

 
ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РЕКРЕАЦІЙНО-БАЛЬНЕОЛОГІЧНИХ 

РЕСУРСІВ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 
Бальнеологічний комплекс Передкарпаття є сформованим 

територіальним соціально-економічним утворенням, що має чітку локалізацію, 
визначені межі та місце в оздоровчій системі України. Разом з тим він може 
розглядатися як складова рекреаційного комплексу. Його основна суспільна 
функція – максимальне задоволення потреб населення у лікуванні, реабілітації 
та оздоровленні, підвищенні фізичного та духовного потенціалу. Окрім того, 
важливими є й інші функції, зокрема підвищення  загального рівня 
економічного розвитку регіону, максимальне використання наявних природних 
і трудових ресурсів. Варто зазначити, що функціонування бальнеологічного 
комплексу як підгалузі рекреаційного господарства є цілком екологічно 
безпечним. Всі ці переваги свідчать про об’єктивну необхідність його 
активного подальшого розвитку [4]. 

Використання природних лікувальних ресурсів у бальнеолікуванні 
потребує певних матеріальних, інтелектуальних і фізичних затрат. Будучи 
природною підсистемою бальнеологічного комплексу регіону, ці ресурси 
набувають суспільних рис. У результаті використання матеріально-технічної 
бази, суспільних затрат праці, інтелектуального потенціалу, фінансових витрат 
формується курортно-господарська інфраструктура, пов’язана з облаштуванням 
території, тобто будівництво санаторно-курортних об’єктів, закладів культури 
та дозвілля, прокладанням вигідних шляхів сполучення, ліній зв’язку тощо. 
Спеціалісти різного фаху залучають у процес надання бальнеологічних послуг 
природні лікувальні ресурси й обслуговують інфраструктурні об’єкти. Вони 
складають людську (кадрову) підсистему комплексу – фаховий працересурсний 
потенціал. Названі елементи формують бальнеологічну соціоекосистему, 
відкрите і дуже складне утворення з винятковим домінуванням еколого-
регенеративних функцій [3]. 

Підходи до соціально-економічної оцінки бальнеологічних ресурсів. 
Бальнеологічні ресурси мають важливе значення для національної 

економіки, на їх базі формується та функціонує економічно вигідна, соціально 
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потрібна лікувально-оздоровча підгалузь рекреації, яка, як складова системи 
охорони здоров’я, належить до невиробничої сфери. Якісні та кількісні 
показники цих ресурсів не розривають їх справжньої вартості, тому необхідна 
соціально-економічна оцінка. 

Використання бальнеологічних ресурсів, як і всіх інших рекреаційних 
ресурсів, має три основні функції: економічну, соціальну, природоохоронну та 
міжнародну інтегративну. 

Соціальна включає задоволення специфічних потреб громадян держави в 
оздоровленні та реабілітації, сприяє укріпленню фізично-духовного та 
морального здоров'я суспільства; підвищення фахового рівня населення, 
зайнятого реалізацією рекреаційних послуг, а також розвиток, реконструкцію 
та модернізацію соціальної інфраструктури бальнеологічного комплексу [6]. 

Економічна полягає у зростанні надходжень до державного та міських 
бюджетів за рахунок створення вільної економічної зони введення плати за 
природні лікувальні ресурси; залучення інвестицій у розвиток курортних 
територій, розширенні сфери застосування праці (збільшенні кількості робочих 
місць),за рахунок чого зростатимуть прибутки населення. 

Природоохоронна зводиться до попередження загальної деградації 
природних комплексів у місцях поширення бальнеологічних ресурсів; 
резервування перспективних екологічно чистих територій для використання в 
майбутньому. 

Міжнародна інтегративна забезпечує входження оздоровниць регіону в 
Європейську та Світову організації бальнеологічних курортів підвищення рівня 
лікування та сервісного обслуговування хворих; піднесення курортної 
інфраструктури до світових стандартів [4]. 

Пропозиція включення останньої викликана, перш за все, входженням 
України у світове господарство, налагодженням світових зв'язків з іншими 
країнами, створенням динамічної економіки ринкового типу. Висока           
матеріало-, енерго- та працемісткість вітчизняного виробництва відображається 
у низькій якості та конкурентоспроможності товарів. Це, в свою чергу, гальмує 
вихід України на світовий ринок. Ситуацію можна покращити, насамперед, за 
рахунок рекреації та сфер послуг, використавши, по-перше, вигідне            
політико-географічне положення у центрі Європи на перехресті основних 
трансєвропейських торгівельних і транспортних шляхів; по-друге, значні запаси 
рекреаційних ресурсів, використання яких не потребує значних інвестицій, часу 
для задоволення вимог міжнародного ринку рекреаційних послуг. Вигідним у 
цьому відношенні для нашої держави є специфіка забезпечення потреб 
населення розвинутих країн у санаторно-курортному лікуванні за допомогою 
природних ресурсів і умов. Вчені Інституту економіки промисловості НАН 
України (м. Донецьк) узагальнили попит і пропозицію на внутрішніх ринках 
рекреаційних послуг окремих країн. У деяких з них (США, ФРН. 
Великобританії та інших) санаторно-курортна галузь забезпечує власні потреби 
населення лише на 20 %. Решта рекреантів шукає такі установи за кордоном, де 
вартість санаторного лікування значно нижча. Враховуючи не стабільне 
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політичне становище в країнах колишньої Югославії, Лівані, Єгипті та інших, 
де розвинута курортна справа, Україна має можливість зайняти свою нішу на 
ринку рекреаційних послуг. 

Усі види природних лікувальних ресурсів, у тому числі й бальнеологічні, 
є продуктами природи. Однак, на їх освоєння та підготовку до споживання 
затрачається праця і кошти. Тому вони стають носіями не лише споживчої, але 
й цінової вартості, як і всі інші дефіцитні види природних ресурсів (нафта, 
вугілля, газ тощо). Дефіцитність їх полягає в тому, що всі вони обмежені в 
просторі, а також належать до вичерпних природних ресурсів. Так, серед 
наявних у Передкарпатті мінеральних вод до найдефіцитніших в першу чергу 
належать „Нафтуся”, залізисті та йодо-бромні, які мають локалізоване 
поширення та високі лікувальні властивості [5]. 

Економічна оцінка природних ресурсів необхідна, насамперед, для 
врахування впливу рекреаційного чинника на майбутній господарський профіль 
району, а також для їх ефективного використання. Для здійснення такої оцінки 
М. С. Нудельман (1987 р.) пропонує два взаємодоповнюючих підходи. „Мета 
першого – провести економічну оцінку того чи іншого територіального 
поєднання рекреаційних ресурсів. Мета другого – розкрити максимальні 
можливості використання природно-ресурсної бази рекреаційною галуззю та 
кількісно оцінити сумарний природний рекреаційний потенціал різних 
таксономічних одиниць рекреаційної системи”. Економічна оцінка повинна 
здійснюватись на єдиній методологічній основі, у якій головним критерієм є 
максимальний сукупний господарський ефект, що приноситься ресурсам. 

Підходів та принципів, методик та ідеологій економічної оцінки 
рекреаційних, в тому числі бальнеологічних ресурсів, існує багато, вони 
викладені у працях Л. С. Гринів (1992 р., 1995 р.), В. П. Жука (1985 р.),            
М. С. Нудельмана (1987 р.) та інших авторів. За останні 50 років в Інституті 
регіональних досліджень НАНУ було розроблено три державні програми (в 
тому числі Програма „Раціональне використання рекреаційного потенціалу 
Карпат” і „Державна програма соціально-економічного розвитку Карпатського 
регіону”), завданнями яких були оцінка рекреаційного потенціалу, 
можливостей розвитку на його базі рекреації та інше. При цьому були 
використані всі існуючі методики вивчення та дослідження рекреаційних 
ресурсів. 

У відповідності до методології оцінювання природних ресурсів, 
первинним об’єктом їх вартісної оцінки виступає цілісний об’єкт 
природокористування, після чого проводиться оцінка його одиничних 
природних ресурсів. Під одиничним природним ресурсом, за К. Г. Гофманом, 
розуміється „конкурентний (якісно однорідний і кількісно визначений) вид 
природного ресурсу”, наприклад запаси мінеральних вод певного типу. 
К.Г.Гофман (1977 р.) зазначає, що об’єктом природокористування є 
територіальне поєднання одиничних природних ресурсів, в нашому випадку 
бальнеологічних, і умов природного довкілля. Для нього характерні 
функціональна рекреаційна (галузева) спеціалізація, відносна однорідність 
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природно-економічних умов, визначений рівень матеріально-технічної бази і 
трудових ресурсів. Цей етап досліджень забезпечує інформаційну базу для 
економічної оцінки об’єктів природокористування та одиничних ресурсів. 
Об’єктом рекреаційного природокористування є територіально-рекреаційні 
комплекси, одиничними ресурсами – рекреаційні, в нашому дослідженні 
відповідно – бальнеологічний комплекс і ресурси мінеральних лікувальних вод 
і пелоїдів. Таким чином, перш за все, оцінюється територіальний комплекс 
бальнеологічних ресурсів у сукупності з умовами природного довкілля. 
Бальнеологічні системи як просторові господарські структури є цілісними 
об’єктами природокористування. 

Ефект від використання природних лікувальних ресурсів визначаються 
результатами, а не витратами. Визнано, що затрати на вивчення, освоєння, 
доведення до споживача цих ресурсів настільки малі, що можуть бути 
критеріями оцінки. Оцінювання повинно проводитись за „кінцевим 
продуктом”, який включає здоров’я, працездатність, тривалість життя людини, 
а це визначити в грошах практично неможливо. Проблема охорони здоров’я і 
збереження трудової активності за актуальністю та гостротою займає одне з 
перших місць у системі людських цінностей. Здоров’я – важлива якісна 
характеристика робочої сили, яка, як сукупність фізичних і розумових 
здібностей людини, є головною умовою суспільного виробництва. Соціальне 
значення здоров’я можна оцінити через показники працездатності, інвалідності, 
смертності. Збільшення трудового потенціалу безпосередньо пов’язане з 
пониженням рівня захворюваності, інвалідності та смертності [6].  

Попередження захворювань шляхом організації рекреаційної діяльності, 
за дослідженнями В. І. Зоріна (1979 р.), веде до „зменшення втрат від 
тимчасової непрацездатності на 3-4 дні: зниження втрат робочого часу від 
скорочення смертності у працездатному віці; скорочення тривалості 
перебування на стаціонарному лікуванні на 2-3 дні; підвищення продуктивності 
праці на 3%; зменшення кількості відвідувань поліклініки на 2 випадки в 
розрахунку на кожного зайнятого”. 

Таким чином, санаторно-курортне лікування слід розглядати, перш за все, 
як важливу складову соціальної політики спрямовану на укріплення здоров’я 
громадян країни. Тому в оцінку лікувальних ресурсів закладаються показники 
економічної діяльності хворого та скорочення витрат держави на його 
лікування. Це приріст продукції за одиницю часу, яку отримує суспільство від 
громадянина, що лікується за допомогою бальнеоресурсів, зменшення витрат 
на оплату тимчасової непрацездатності, лікування тощо. Тобто, господарський 
ефект від оздоровлення в санаторно-курортних умовах, що відображає 
суспільну корисність природних лікувальних засобів. Таким чином, адекватним 
показником кінцевих результатів використання бальнеоресурсів є економічний 
ефект курортно-оздоровчого процесу. Крім того, в сумарну оцінку, необхідно 
включити затрати на охорону, збереження та відтворення ресурсів, утримання 
заповідних об’єктів, пошук, вивчення й експлуатацію нових родовищ, 
впровадження науково-технічних розробок у цій галузі.  
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За даними зарубіжних економістів оздоровлення за допомогою слабо 
мінералізованих лікувальних вод, якими багате Передкарпаття приноситиме 
значні прибутки за умови правильної організації справи. Попередньо проведені 
розрахунки вчених (Л. С. Гринів, В. І. Мацола, 1995) доводять, що особливо 
високоприбутковою може стати експлуатація родовищ слабо мінералізованих 
вод типу „Нафтуся”, яка може збагатити бюджет, наприклад Верхнього 
Синьовидного на 20 млн. грн. за рік, Східниці – 3, Трускавця – 1,7, Шешорів – 
0,5-1,5. 

Вартісне вираження економічного ефекту курортно-оздоровчого процесу 
(А. В. Живицький, 1998 р.) досягає приблизно 200 грн. за рік у розрахунку на 
одного рекреанта, що лікувався чи оздоровлювався в санаторних закладах. 
Економічний ефект від використання запасів цінних лікувальних пелоїдів 
курортів і рекреаційних територій оцінюється в розмірі понад 1000 грн. у 
розрахунку 1м3 цього виду ресурсу, від використання мінеральних вод питного 
призначення - до 4 тис. грн. на 1м3 , вод зовнішнього застосування – до 50 тис. 
грн. на 1м3. При освоєнні ресурсів для оздоровлення іноземних рекреантів 
показники цих видів питомого ефекту зростають у 2-3 рази і більше [4].  

Соціально-економічна оцінка природних рекреаційних, зокрема 
бальнеологічних, ресурсів необхідна для ефективного їх використання з метою 
максимального задоволення потреб населення санаторно-курортному лікуванні 
й оздоровленні. 

Застосування різних наукових підходів і методів вивчення 
бальнеологічних ресурсів дає змогу виявити шляхи їх використання. 
Перспективи освоєння родовищ мінеральних вод і пелоїдів повинні 
визначатись їх ПРП у залежності від виду і запасів кожного з ресурсів.  

Соціально-економічна оцінка цих ресурсів показує сукупний економічний 
ефект курортно-оздоровчого процесу. Він визначається за „кінцевим 
продуктом”, який включає здоров’я, працездатність, тривалість життя 
населення, від чого прямо залежать економічні показники його діяльності, а, 
отже, певною мірою і рівень розвитку економіки. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В РФ 

С развитием мирового туризма все возрастающий интерес к поиску путей 
эффективного развития этой отрасли появляется и в России, причем со стороны 
как государства, так и предпринимателей. В настоящее время это одна из 
наиболее динамично развивающихся отраслей экономики, хотя по сравнению с 
другими государствами она пока не является высокодоходной индустрией и 
заметным источником дохода в бюджете страны. На долю России приходится 
около 1% мировых турпотоков. 

Общее число прибытий иностранных граждан в РФ, за период с 1995 по 
2008 г. удвоилось, составив около 22 млн. человек. Доля посещений РФ с 
туристскими целями пока составляет не более 12 - 15% от общего числа 
прибывающих к нам иностранцев. Отрицательное сальдо туристского баланса 
сохранялось и в 2008 г. по показателям соотношения въезжающих к нам 
иностранцев с туристскими целями (2,6 млн. поездок) и выезжающих граждан 
РФ за рубеж по линии тура (5,8 млн. поездок), - 3,2 млн. прибытий. 

По данным Всемирной туристской организации, в 2008 г. количество 
прибытий увеличилось на 10% и впервые составило 760 млн. человек, а доходы 
в этой сфере в мире составили более 620 млрд. долларов США, также 
увеличившись на 10%. К 2010 г., по прогнозам ВТО, их число достигнет 
миллиарда, причем все население планеты составляет около 6 млрд. человек. С 
учетом внутреннего туризма, объемы которого превышают международный в 
несколько раз, можно говорить о том, что почти половина людей на планете 
ежегодно оказывается непосредственно вовлекаемой в туристский бизнес. 
Принимающий туризм называют «невидимым экспортом». Причем значение 
его постоянно растет.  

В федеральном бюджете 2007г. Правительство РФ выделило 
финансирование на поддержку развития туризма в 110 млн. рублей, в бюджете 
на 2008 г. предусмотрено финансирование в объеме более 400 млн. рублей с 
учетом финансирования инфраструктуры туриндустрии по федеральным 
целевым программам. Конечно же, эти объемы несравнимы с затратами 
ведущих туристских держав, и наши предложения по повышению 
финансирования рекламно-информационного обеспечения, продвижения 
российского турпродукта пока не нашли должной поддержки в Правительстве, 
но мы намерены продолжать эту работу, потому что без финансовой поддержки 
развитие туризма невозможно. 

Для того чтобы получать от туриндустрии доходы в бюджет, необходимо 
вкладывать средства и в исследования наших территорий с точки зрения 
выявления туристского потенциала и рационального туристского обустройства, 
подготовки на этой основе программ развития туристского бизнеса, проектов 
необходимой для этого инфраструктуры туристских центров и курортных 
регионов, и в обучение и переподготовку кадров, и в информационное 
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обеспечение, рекламу. Средства должны быть как государственными, так и 
привлеченными. Но государство должно делать взнос первым, как это 
существует в мировой практике.  

А пока наши соотечественники, отправляясь на отдых, вывозят и тратят 
суммы, по объему сравнимые с «нелегальным вывозом капитала» за рубеж, о 
котором так много говорят. По оценкам Центрального банка России и 
экспертов Всемирной торговой организации, предоставленные в 2008 г. 
иностранцам услуги по статье «Поездки2 оценивались в 4,3 млрд. долларов 
США (в 2001 г. - 3,56 млрд.). Расходы россиян на поездки за рубеж в 2002 г. 
составили по различным оценкам от 11 до 12,3 млрд. долларов. 

Таким образом, необходимо и в России предоставить возможность 
российским гражданам и иностранным туристам потратить средства на 
российских курортах и в других туристических центрах нашей страны. 

Специалистами Всемирной туристской организации проведены 
исследования развития туризма, в которых определены самые перспективные 
туристские направления мира в 2020 г.: первое место займет Китай, затем 
США, Франция, Испания, Гонконг. Россия - на 9-м месте. 

С начала 90-х гг. РФ приступила к формированию национального 
туристского рынка, который в настоящий момент активно становится частью 
международного. По оценкам Всемирного совета по туризму и путешествиям, 
туристический рынок нашей страны в ближайшее десятилетие будет «бурно 
развиваться, переживет бум инвестиций, войдет в тройку мировых лидеров по 
объемам капиталовложений в туристскую отрасль». Россия будет лидировать 
по среднегодовому росту капитальных инвестиций в туристский сектор, 
который может составить 9,8%, и в итоге может превратиться в один из 
ведущих центров международной индустрии гостеприимства. Действительно, 
при научно обоснованном, эффективном использовании имеющегося 
потенциала, учитывая российские традиции и международный опыт, наши 
отечественные туристские центры и курорты смогут на современном уровне 
удовлетворять потребности российских, а также зарубежных граждан. Однако 
система государственного регулирования этой отраслью находится только в 
стадии становления. И если не решать существующие проблемы, эти прогнозы 
могут и не сбыться. 

Россия обладает огромным и уникальным рекреационным потенциалом, и 
в этом она абсолютно конкурентоспособна. В Карелии проведено 
исследование, согласно которому эта отрасль по вкладу в бюджет с учетом 
мультипликативного эффекта может превосходить лесодобывающую и 
обрабатывающую. В этой Республике туризм уже определен одной из 
приоритетных отраслей экономики и становится одним из важнейших стимулов 
экономического роста. В Калининградской области курортно-туристская сфера 
уже перешла из расходной части в доходную, причем бюджетообразующую 
отрасль этого региона. Успешно развивается туриндустрия и в Москве, в 
Московской области, в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, на Байкале. 
На Дальнем Востоке, обладающем огромным природно-рекреационным 
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потенциалом, также активно развивается туристская сфера. В сентябре 2008 г. в 
Хабаровске совместно с Комитетом Государственной Думы по экономической 
политике, предпринимательству и туризму был проведен Первый 
Дальневосточный туристический форум «Перспективы развития туризма на 
Дальнем Востоке».  

Главными темами обсуждения на форуме стали проблемы, 
затрагивающие вопросы совершенствования правового регулирования туризма 
в Российской Федерации, взаимодействия власти и бизнеса, состояния и 
перспектив развития туризма на российском Дальнем Востоке и Забайкалье. 
Рекомендации в виде решений участников были направлены в Правительство 
РФ и Государственную Думу ФС РФ. А в сентябре 2005 г. состоялся уже 
Первый Дальневосточный международный экономический конгресс, который 
проводился при поддержке Парламента России. Туризм и здесь показал, что он 
является локомотивом и влияет как на социальное и экономическое, так и на 
политическое развитие регионов. В рамках конгресса был поведен круглый 
стол «Развитие индустрии туризма на Востоке России». Обсуждение вопросов 
развития туризма в Российской Федерации продолжилось на IV 
Международном экономическом форуме «Кубань-2005». Был проведен 
круглый стол «Перспективы и возможности инвестиций в объекты 
туристической инфраструктуры Краснодарского края». Таким образом, 
рассмотрение проблем развития туризма на востоке и юге России на таком 
высоком уровне становится ежегодной традицией. 

На обоих мероприятиях приняты рекомендации, в которых приняты 
обращения в Правительство и Государственную Думу РФ по скорейшему 
принятию изменений и дополнений к Федеральному закону «Об особых 
экономических зонах в Российской Федерации», касающихся туристско-
рекреационных особых экономических зон, а также программ развития туризма 
в Дальневосточном и Южных федеральных округах. 

В Краснодарском крае, самом известном и крупном рекреационном 
регионе в России, туризм действительно является одним из важнейших 
источников доходов наряду с сельским хозяйством, промышленностью. Объем 
услуг курортно-туристского комплекса составляет третью часть от общего 
объема платных услуг населению края. Ежегодно растут налоговые платежи, 
только в 2007 г. они составили более 1,5 млрд. рублей с ростом по сравнению с 
2006 г. на 32,6%. Увеличились они и в 2008 г. до 2,1 млрд. рублей, в крае 
отдохнули более 7 млн. человек, что на 16,4% больше предыдущего года. 
Общий объем услуг курортно-туристского комплекса превысил 21 млрд. 
рублей, составив 110% к уровню 2008 г.  

Для того чтобы российские туристские центры и курорты достигли 
международного уровня, необходимо, конечно же, привлечение отечественных 
и зарубежных инвестиций. Российским и зарубежным инвесторам должно быть 
выгодно вкладывать средства в этот вид бизнеса. Ведь капитал идет туда, где 
ему выгодно и где он защищен. 
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Правительством РФ будет определяться соответствующий набор льгот и 
преференций для инвесторов. Это могут быть не только налоговые и 
таможенные льготы, но и упрощение визовых формальностей, а также 
предоставление доступных кредитов и другие меры правового и 
экономического характера. Причем такие механизмы успешно используются в 
ряде стран, имеющих известные курорты и туристские центры, в том числе и 
членах ВТО. Смысл не столько в освобождении от налогов, сколько в том, что 
государство создает систему стимулов для инвесторов - участников ОЭЗ. 
Причем главное преимущество в предсказуемости всех расходов, связанных с 
ведением бизнеса на долгосрочную перспективу. Это и конкретный механизм 
государственных гарантий под инвестиции, которые обеспечивали бы как 
российским, так и иностранным инвесторам уверенность в защите их прав 
собственности. Сюда же можно отнести упрощение порядка регистрации 
предприятия в ОЭЗ, ускоренную процедуру согласования и экспертизы 
инвестиционных проектов по принципу «единого окна», таможенные льготы и 
др. 

Создание современной высокодоходной и конкурентоспособной 
туристской индустрии в нашей стране возможно только при постоянной 
совместной работе Государственной Думы, Правительства, Торгово-
промышленной палаты РФ, регионов, представителей туристской 
общественности. Отрадно отметить, что такие примеры совместной работы у 
нас уже есть. Поэтому необходимо их продолжать. Нужны только 
профессиональный, комплексный, научно обоснованный подход и желание и 
настойчивость со стороны администрации регионов и турбизнеса заниматься 
вопросами развития туристской индустрии. С нашей стороны вы встретите 
понимание и поддержку, тем более что многие проблемы развития российского 
туризма еще остаются и требуют своего решения, в том числе и в ближайшее 
время. Принятие нового федерального закона «О туризме» - всеобъемлющего 
кодифицированного акта, соответствующего современным международным 
стандартам и учитывающего отечественные традиции регулирования сферы 
социального, внутреннего и въездного туризма, и внесение изменений в другие 
правовые акты, которые могут повлиять на развитие российской национальной 
туриндустрии. 

 
Е. Шаш 

Інститут географії ПНУ ФПН, Угорщина 
 

АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙ ПРИЙОМУ ГОСТЕЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ З 
СІЛЬСЬКИМ ЗЕЛЕНИМ ТУРИЗМОМ У БЕРЕГІВСЬКОМУ РАЙОНІ 

ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
1. Вступ. Туризм у наші дні в економіці багатьох країн є однією з галузей, які 

розвиваються найбільш динамічно і одночасно найбільш чутливо реагують на 
зміни в світі. За останні декілька років зростає інтерес до Закарпаття, як туристично 
привабливого регіону. Область відвідує все більше туристів, завдяки чому почався 
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динамічний розвиток її, внаслідок якого все більше уваги звертають на якість 
туристичної сфери. Однак, незважаючи на цей прогрес, туризм ще не став 
провідною галуззю в області, оскільки Закарпаття вимушене вирішувати багато 
проблем, які також впливають і на туризм. 

Розквіту міжнародного туризму найбільше перешкоджають: погана якість 
доріг та довге оформлення документів при перетині кордону. Також можна 
зарахувати до проблем і політичну нестабільність, негативний міжнародний 
імідж України, корупцію, недодержання природоохоронних вимог, мовні 
бар’єри та ін. Поряд з цими негативами непередбачувані наслідки для туризму 
Закарпаття, яке має кордони з країнами Європейського Союзу протяжністю 
467,3 км, може мати ймовірне скасування Україною безвізового режиму з 
країнами-членами ЄС. 

Природні умови Закарпаття, багата історія, а також багатонаціональний 
характер краю, при належній маркетинговій діяльності, дослідженні туристичних 
ринків, а також інвестиції капіталу, надає відмінну можливість для створення 
різноманітних туристичних пропозицій. Сьогодні на природних умовах Закарпаття 
базуються такі види туристичних послуг: пішохідний туризм на природі, походи на 
конях та велосипедний туризм, туризм на термальних та лікувальних водах, водний 
туризм, мисливство, а також зимовий туризм (Сіладі Ж.–Шаш Е.–Генці Ш., 2006). 
Окрім цього, в області, виходячи з її географічного положення, присутній транзитний 
туризм, ділові поїздки, відвідування родичів, шопінговий туризм. Туристи з 
Угорщини із задоволенням користуються можливістю відпочити в рамках сільського 
зеленого туризму, який найбільш поширений, переважно, в угорськомовних регіонах 
Закарпаття. 

2. Географічне обмежування території дослідження. Дане дослідження 
проводили у населених пунктах Берегівського району (Берегівщина), де 
здійснюється найбільший обсяг сільського зеленого туризму на Закарпатті. 
Територія Берегівського району (654 км2) складає 5,1% території області, а кількість 
населення, разом з містом Берегово, за даними перепису населення, проведеного у 
2001 році — 6,4% (80616 осіб) від загальної кількості населення області, 25% 
(20506 чоловік) жителів краю українці, а 67% (53948 осіб) по національності — 
угорці. 

Адміністративним центром Берегівського району є місто Берегово (яке 
починаючи з 17 травня 2001 року є містом обласного підпорядкування). На території 
району розташовані 1 селище міського типу та 42 села, де діють 30 сільських рад. 

В Берегівському районі організованим3 сільським туризмом займаються в 
11 населених пунктах (села Дийда, Косонь, Бене, Вари, Геча, Четфалва, Велика 
Бакта, Оросієво, Боржава, Квасово, Мужієво). В цих селах 135 сімей приймає 
туристів, як з України, так із-закордону. Понад 70% господарів пройшли фахові 
підготовчі курси. Структурно, більш ніж половину названих населених пунктів 
об’єднує Берегівська районна спілка сільського «зеленого» туризму. 
                                                 
3 У кожному угорському селі, яке займається сільським зеленим туризмом, як і в Берегівському, так і в інших районах є один або декілька організаторів. 
Завданням організаторів є: 

• організація людей до сільського «зеленого» туризму; оцінка якості сервісу, який може надати господар будинку; постановка перед ним необхідних 
вимог; 
• реклама населеного пункту; підтримка зв’язків із туристами, яких цікавить сільський «зелений» туризм, з туристичними агентствами, спілками та ін. 
• організація програм, розробка маршрутів, координація групи туристів чи індивідуальних туристів при прибутті в село; надання їм корисних порад. 
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Поняття сільського зеленого туризму фахова література розглядає у кількох 
аспектах. Автори, серед інших його позитивних, сприятливих рис виділяють 
ознайомлення з природними та культурними цінностями краю, продаж власноруч 
вироблених предметів, розвиток сільських місцевостей, згуртування місцевої 
спільноти (Сабо Г. 2000; Ковач Д. 2003). Під терміном сільського зеленого туризму 
в Берегівському районі розуміється: прийом туристів у приватних будинках (при 
потребі з харчуванням), організація туристичних маршрутів чи інших програм. 

3. Мета та завдання. Основна мета дослідження: 
− формування картини кола осіб, які займаються сільським зеленим 

туризмом в Берегівському районі; 
− аналіз готовності будинків для прийому туристів. 
Під час аналізу, який мав здебільшого описовий характер, шукалися 

відповіді на наступні питання: 
− Який соціодемографічний склад групи господарів, які приймають 

гостей в рамках сільського «зеленого» туризму в Берегівському районі? 
− Яка підготовленість будинків до прийому гостей? 
− Як оцінюють умови проживання гості? 
− Чому люди почали займатися сільським зеленим туризмом і на яких 

туристичних ресурсах базують свій бізнес? 
− Яких туристів чекають господарі, які приймають гостей та звідки 

приїжджають гості? 
4. Методи дослідження. Для проведення опитування розробили анкети, які 

респонденти заповнювали від грудня 2008 року до лютого 2009 року. Опитування із 
залученням опитувачів проведено в 6 селах з 11, де в Берегівському районі 
займаються сільським «зеленим» туризмом. 

До анкетування залучені всі господарі, що займаються прийомом гостей в 
досліджуваних селах. Респондентів знайшли за допомогою Берегівської районної 
спілки сільського туризму та інтернету (http://www.turizmus.karpatinfo.net/szervezok). 

Заповнено 79 анкет, в тому числі: в селі Бене — 17, у Варах — 29, в Косоні — 
10, в Гечі — 11, в Четфалві — 10, у Великій Бакті — 2, які проаналізовано за 
допомогою софтвера SPSS 8.0. Дані були оброблені кількісно, в даній праці коротко 
висвітлюємо отримані результати. 

Із 79 опитаних майже 100% складають жінки, адже сільським зеленим 
туризмом переважно займається «прекрасна половина» людства. Це жінки у віці 
40–49 років (40,5%), а найменше залучені до сільського туризму жінки у віці 
понад 60 років (3,8%). 

Серед опитаних більшість має середню освіту (70,9%), 19,0% — вищу, а 
10,1% — початкову. Сільським «зеленим» туризмом на Закарпатті першими почали 
займатися педагоги, це пояснює значну частку людей з вищою освітою. За родом 
занять другу найбільшу групу (29,1%) складають представники розумової праці, а 
найбільшою є частка домогосподарок (38,0%). У зв’язку з відсутністю постійного 
місця роботи, домогосподарки мають найбільше часу займатися гостями 
(приготувати кімнати, їжу, характерну для даного регіону, розмовляти з гостями, 
супроводжувати їх в якості гіду та ін.). Для них — це головне джерело прибутку. 
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Більшість опитаних живе у шлюбі (91,1%). Отримані доходи 79,9% опитаних 
вважають середніми  і тільки 15,2% дотримуються думки, що їхні доходи вище 
середніх. 

86,1% опитаних відповіли, що крім рідної угорської мови володіють іншими 
мовами, в основному російською (73,5%) та українською (69,1%). 

5. Результати досліджень. Дослідженням виявлено, що респонденти 
прийомом гостей займаються в середньому вже 5,8 років, максимально 14 
років, а як мінімум 1 рік. Люди приймають гостей у власних будинках в 
кімнатах з окремим входом (68,3%), або в окремо відведенних частинах 
будинку — 20,3%. 

Більшість будинків, в яких приймають гостей, були побудовані після 1980 
року. Найстаріший будинок був побудований в 1930 році. Житлові будинки 
поділяються на двоповерхові (38,0%), квадратні (36,7%), особливого типу (15,2%) 
і дуже мало традиційних (1,3%) та перебудованих старих селянських хат (5,1%). 

В шістьох селах, на які поширилося дослідження, в оселях, де приймають 
гостей, в середньому на один будинок припадає 13,3 приміщень, з них 6,5 кімнат, 
з яких 4,3 кімнат використовують для прийому туристів. В кожному будинку є 
можливість для розміщення в середньому 5,5 гостей. Середня кількість 
додаткових ліжок складає 0,6, а це означає, що в середньому у кожній другій оселі 
є така можливість. Найбільше людей займаються сільським зеленим туризмом у 
селах Варі та Бене і природно, що тут є можливість для прийому найбільшої 
кількості туристів (Таблиця). 

Із дослідження також випливає те, що більшість людей, які приймають 
гостей, вважають свої будинки комфортабельними, зі всіма зручностями. В той 
же час, в регіоні ще не поширилася та оцінюючо-атестаційна система, яка діє в 
країнах Західної Європи та гарантує для гостей високу якість обслуговування. 
У 70% опитаних власників будинки для прийому гостей ще не атестовані. 

Таблиця 
Кількість будинків для приймання гостей, кімнат в них та місць для 

проживання 

Населений
пункт 

Кількість 
осель, що 

приймають 
туристів 

Кількість примі-
щень в оселях, 
що приймають 

туристів 

Кількість кімнат 
в оселях, що 
приймають 

туристів 

Кількість 
кімнат для 
приймання 

туристів 

Кількість 
місць для 

проживання 
туристів 

Кількість 
додаткових ліжок 
для розміщення 

туристів 
Бене 17 161 72 52 103 9 

Четфалва 10 104 50 42 49 3 
Геча 11 90 57 27 53 2 

Косонь 10 355 179 121 48 9 
Вари 29 317 145 87 170 17 

Велика 
Бакта 2 23 14 9 12 

4 

Всого 79 1050 517 338 435 44 

Для розміщення туристів використовують житлові будинки, де в 
більшості випадків гості спільно з господарями користуються кухнею (79,7%), 
ванною (49,4%) та туалетом (48,1%). Значна частка господарів обладнала для 
гостей окремі ванні кімнати (46,8%) та туалети (46,8%), однак, що стосується 
кухонь, цей рівень значно нижчий (20,3%). Тільки у 5% будинків, де 
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приймають гостей є окремі ванні кімнати та туалети до кожної гостинної 
кімнати. 

30,4% господарів заявили, що крім туризму мають також інші джерела 
додаткових доходів, вони переважно відмітили сільське господарство 
(вирощування рослин, розведення свиней та худоби). 

Респонденти дали кілька відповідей щодо причини їхнього підключення до 
прийому гостей. Більшість стали займатися сільським зеленим туризмом, щоб 
отримати додаткові прибутки (62%). Багато людей відмітили почуті від інших 
позитивні відгуки про сільський туризм (32,9%), та багатьом вдалося скористатися 
можливістю, що в населеному пункті організували туризм (29,1%). Позитивним 
можна вважати той факт, що тільки дуже малу кількість господарів безвихідь 
змусила (8,9%) займатися прийомом гостей в рамках сільського зеленого туризму. 

Рахували важливим запитати у людей, які приймають гостей, що було 
причиною започаткування туристичного бізнесу. Більшість респондентів (82%) 
відповіли, що свій бізнес базують на любові, повазі до гостей. Більше половини 
(57%) респондентів рахує важливим чинником природу, місцевість, історичні 
місця. Серед відповідей необхідно відмітити також і орієнтування туристичного 
бізнесу на історичні пам’ятки та культурні цінності (25%), а також на продукти 
виноградарства та вино (24%). 

За зізнанням респондентів найбільший приїзд туристів спостерігається в літні 
місяці (у червні — 82,3%, липні — 92,4%  та серпні — 92,4%), перед якими 
проходить потужне передсезоння (у квітні — 19,0%, травні — 58,2%), а після них 
післясезоння (у вересні — 35,4%, жовтні — 11,4%). 

Переважна більшість господарів щиро приймають туристів у своїй оселі. 
45,8% опитаних відзначили, що дуже раді таким гостям, які поряд з відпочинком 
люблять ознайомитися з навколишнім середовищем, природою, історичними 
місцями, культурою. 45,6% опитаних були б раді тим гостям, які після приїзду 
відвідували б їхню оселю регулярно, часто поверталися б назад. Господарі 
найменше люблять тих туристів, які приїжджають тільки відпочивати, нічого їх 
більше не цікавить і майже нікуди не виходять із будинку (2,5%). 

54,4% респондентів готові приймати лише закордонних гостей, а 44,3% 
готові прийняти як закордонних, так і вітчизняних. Лише одна людина висловилася 
так, що вона чекає лише вітчизняних гостей (1,3%). Вітчизняних гостей здебільше 
чекають з Києва та його околиць, а також з інших міст України. Закордонних гостей 
здебільше чекають з Угорщини — принаймні так висловилися 63 опитаних 
респонденти, але готові прийняти гостей також з інших країн. Особи, які 
приймають гостей, назвали країни, з яких могли б приїхати до них імовірні туристи: 
Румунія, Швейцарія, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Росія, Німеччина, США та ін.. 
Відповідно до очікувань, тепер туристи прибувають якраз із перелічених держав, 
однак переважна більшість гостей і зараз прибуває з Угорщини. Принаймні так 
відзначили 76 осіб, що приймають гостей. 

Узагальнюючи опитування, можна сказати, що окрім історичних, 
культурних та природних цінностей території, туристи відкрили для себе ще один 
дуже важливий чинник, який забезпечує чудове проводження часу приїжджаючих 
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— люб’язність місцевих мешканців, їх дружелюбність до гостей з України та із-
закордону. Для угорських сіл, які розташовані на периферії країни та є в тяжкому 
економічному становищі, сільський «зелений» туризм є ефективним, рятуючим 
засобом виживання. 
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БУРКУТ – НАЙДАВНІША ОЗДОРОВНИЦЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ4 

Історію туристично-рекреаційного освоєння Українських Карпат 
здебільшого поділяють на періоди за державною приналежністю регіону, 
відповідно: австро-угорський (до Першої світової війни), польський 
(міжвоєнний між Першою і Другою світовими війнами), радянський 
(повоєнний до 1991 р.), український (сучасний з 1991 р.).  

Однак у відомому туристичному путівнику Генрика Гонсьоровського 
(Gonsiorowski, 1933) трапляється повідомлення про те, що оздоровниця 
«Буркут», яка розташована у верхів’ях Чорного Черемоша, відома ще з 
доавстро-угорських часів (до 1772 р.) «….коли сюди караванами з’їжджалася на 
літо найкраща шляхта з Покуття і Поділля і навіть з України» (ст. 411, пер. 
наш). Час найбільшого розквіту оздоровниці, за визначенням Г. 
Гонсьоровського припав на першу половину ХІХ століття, тоді у Буркуті, було 
збудовано кільканадцять будинків. У той же час там тут лікувався Юзеф 
Корженьовський, автор драми «Карпатські гуралі», написаної на основі 
оповідки, яку драматург занотував у Буркуті 1840 року (Вельоха, 2006). Згідно з 
Г. Гонсьоровським оздоровниця почала занепадати під тиском держави після 
угорського повстання 1848 р., аби вона не служила  місцем схованки для 
повстанців.  

                                                 
4 Цю статтю автор із вдячністю присвячує своїм супутникам з наукової екскурсії в Буркут у серпні 2009 р., 
зокрема проф. А. Мельнику, доц. М. Лаврук, доц. М. Іванику, вчителю Л. Іваник, зав. лабораторії Г. Савці. 
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Тільки у 80-х роках ХІХ ст. австро-угорське державне управління лісів 
відновило тут функціонування лікувального закладу. З рекламного буклету 
(Burkut ..., 1911) відомо, що заклад вміщав 60 осіб, котрі проживали у 
дерев’яних будинках (двоповерховому і одноповерхових) на місці, де нині 
розташоване адміністративне приміщення Гринявського і Буркутського 
лісництв Верховинського держлісгоспу. Відпочивальникам пропонували 
обладнану кімнату вартістю 9-16 крон5 на тиждень і 1,50-4 крон на добу, 
триразове харчування у ресторані закладу за 4 крони на день.  

Для родини з кількох осіб існували знижки на проживання і харчування. 
Сніданок розпочинався о 9 год.: у меню входило молоко, какао, чай, кава, хліб, 
булка, масло, бринза (на вибір): обід – о 13 год. (суп, м’ясо або печеня, овочі, 
десерт); підвечірок – меню таке ж як і на сніданок; вечеря – молочна, або 
м’ясна – о 19 год.  

У «Буркуті» лікували ендокринні, неврологічні, жіночі хвороби, а також 
розлади органів травлення, мігрень, невралгію тощо. Особливий наголос 
робили на лікуванні таких хвороб, як занепад сил унаслідок фізичного і 
розумового виснаження. У лікуванні цих хвороб «Буркут» прирівнювався до 
відомих на той час курортів Криниці і Францесбадова. Серед лікувальних 
процедур використовували купелі з мінеральної води у дерев’яних лакованих у 
білий колір ваннах: теплі за 1 крону і холодні – за 0,6 крон. Купелі в цинкових 
ваннах були дорожчі: теплі – 1,1 крон, холодні – 0,8 крон. Курортний збір 
складав 5 крон за період лікування. Від курортного збору звільнялися діти 
зростом нижчі одного метра, обслуговуючий персонал закладу, лікарі і 
відвідувачі, котрі перебували там менше ніж три дні. Під час сезону хворих 
обслуговували троє лікарів: Володимир Кобринський зі Львова, Я. Невестюк і 
Генрик Мілгром із Жаб’є (тепер смт Верховина). 

Відпочивальникам пропонували лікувально-прогулянкові теренкури: 
дорога серед смерекових лісів над Черемошем – 4 км; смерекова алея – 800 м; 
алея до джерела – 600 м;, алея до джерела «Старий Буркут» – 2 км. Також 
пропонували одноденні піші та кінні екскурсії до оз. Шибене, на г. Піп-Іван, на 
угорський кордон та багатоденні екскурсії в Марамороські та Роднянські гори. 

Відпочивальники мали змогу безоплатно користуватись бібліотекою, 
дозволялося ловити на вудку форель за плату 6 крон з особи на сезон.  

Літній сезон тривав з 20 травня до вересня, а зимовий – з листопада до 
квітня. У зимовий сезон надавалася 30 відсоткова знижка від вартості послуг. 

Історія австро-угорського етапу рекреаційного розвитку Буркута важлива 
тим, що тоді його відвідували кращі представники української творчої еліти, 
зокрема Леся Українка та Іван Франко. Сприяло цим відвідинам близькість до 
с. Криворівні «українських Атен», де окрім Івана Франка, відпочивали 
Михайло Грушевський, Михайло Коцюбинський, Гнат Хоткевич, Іван Труш та 
багато інших відомих українців.  

                                                 
5 Крона – грошова одиниця Австро-Угорщини рівна 100 галлерам, введена після грошової реформи 1892 р. 
Золота монета номіналом 10 крон містила 3,049 г золота. 
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Леся Українка лікувалася в Буркуті з 11 липня до 20 серпня 1901 року. 
Тут вона перебувала разом зі своїм нареченим, згодом чоловіком – К. Квіткою. 
У листі до свого батька, датованим 12 липня, вона пише: «…..Повітря тут 
замітно інакше, ніж в долині (я таке тільки раз в Криму на Ерікліку почувала), 
якесь прозоре і легке, але не різке. Я тут чогось краще бачу і дальше. Добре тут 
те, що куряви зовсім нема, бо нема вулиці, а стежки тільки і всього одна 
проїзджа дорога, та й по тій мало хто їздить, бо тут людей мало, тут всього 
чотири домики в лісі, один тільки завбільшки, як дім у Зеленому Гаю, а три 
менших. Я живу в менших, в домі лісничого, де крім мене є одна пані приїзджа, 
а то лісничий з жінкою і дитиною, та й більш нікого. Всі чотири домики 
близько один від одного, так що люди всі в п’ять мінут збираються до 
спільного стола. Їдять тут всі вкупі (table d’hote), хто чотири, хто п’ять раз на 
день, я буду їсти п’ять раз, бо тут се не трудно, коли бути багато надворі. Тут 
єсть натуральна шипуча вода, досить добра на смак, але я ще не дуже її п’ю, бо 
не знаю, як і скільки її пити (тим часом сьогодні взяла з неї ванну), а завтра піду 
до доктора, то буду знати. Доктор тут не «казенний», а незалежний, сам 
приїзджий, і се краще, бо такому можна більше вірити, - йому нема інтересу в 
тім, чи хто тут буде жити і пити воду, чи ні. Приїзджі тут все більше русини з 
Галичини і Буковини, всі живуть дуже в згоді один з одним і, як видно, не 
скучають, обстановка привітна і не больнична, та й не курортна в тім смислі, 
що тут кожен може одягтись, як хоче, і нема де показувати так, хоч би хто й 
хотів, бо нема жодної «музики», «курзала» і т.п., хіба що гойдалка та Kagelbahn 
нагадують якусь дачну культуру, більш нічого. Тепер я пишу в самій 
«натуральній» обстановці, в лісі (за 50 шагів від моєї хати) під величезною 
смерекою і навколо самі тільки дерева та й папороть, птиці співають, Черемош 
шумить, а з ним навперийми шумить отой залізний поток, що власне Буркутом 
зветься. Якби не сей шум, було б зовсім тихо, людей не чуть, вітру нема (він тут 
рідко буває, гори не пускають). Як я тут не поправлюсь, то вже не знаю, якого 
мені клімату треба.» (Косач-Кривенюк, 2008, ст. 551). 

Про те, що поетесі лікування у Буркуті пішло на користь, свідчать її 
листи до однієї із своїх найкращих подруг Ольги Кобилянської: «….Всі кажуть, 
що хтось* в очах поправився за сей тиждень, та хтось навіть сам се почуває, – 
став сильніший, червоніший (ще!!) і кашляє менше, але ще таки не зовсім 
кашель минув і напади раптового безсилля ще бувають і в руки часом пече, але 
все то в меншій мірі» 19 липня (ст. 550 там же); – «…Доказ тому, що хтось не 
зсох і не зів’яв, се те, що хтось поважчав за сей місяць на 2 кільо-гладкий став і 
на лиці черствий і не кашляє, і не труситься, і по-італьянськи не розмовляє з 
людьми, що сеї мови не вміють» 20 серпня (ст. 561, там же). 

Іван Франко відвідав Лесю Українку в Буркуті з 1 по 5 серпня в 
товаристві Кульчицького і Міхновського. І. Білинкевич (2006).) припускає, що 
тоді в Буркуті Іван Франко написав читири поезії «Кожна кичера в млі», 
«Дівчино моя ти рибчино», «Ользі С.» та «О, ростроєна скрипка, ростроєна!», 
які поет включив до циклу «Буркутські станси». Зі спогадів сина Івана Франка 
Петра: «… найкращі вакації проводив батько в Буркуті. Там ми ходили на 
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Лукавицю, Ватанарку, Синє плесо, потік Добрин, Чівчин. В лісах було багато 
грибів, в потоках було багато пстругів, слижнів та бабок. Слижнів та бабок 
батько навчив нас ловити видельцем, бродячи в мілкій воді понижче колін та 
зрушуючи камінь палицею (Франко, 2006, ст. 370). У 1905 р. в Буркуті 
відпочивала з дітьми дружина поета Ольга (Біланкевич, 2006). У 1905 р. Іван 
Франко написав свою прекрасну поезію «Буркутська романса». 

Перша світова війна назавжди перервала «рекреаційну ідилію» Буркута. 
Околиці Буркута в 1916 році були ареною жорстоких боїв між російською та 
австро-угорською арміями, про що свідчать численні оборонні лінії на 
вершинах хребтів і військове кладовище, яке у 1927 р. нараховувало 80 могил. З 
путівника Г. Гонсьоровського дізнаємося, що у міжвоєнний період від 
колишнього лікувального закладу залишилася тільки одна будівля, де за 
домовленістю з дирекцією лісництва туристи могли знайти притулок. У тім Г. 
Гонсьоровський відзначав що Буркут і надалі залишався одним із 
найпривабливіших для туристів місць у Карпатах. Від Буркута він пропонував і 
описав такі туристські маршрути: 1) на Лукавицю (3 км); 2) на Ладескул (6 км); 
3) на Михайлову (5 км); 4) на Чивчин (13 км); на Гнетясу (35 км).  

Наприкінці 30-х років минулого століття Польське туристичне 
товариство (ПТТ) вирішило збудувати у Буркуті притулок для туристів. За 
даними Єжи Каплона в лютому 1939 р. на зібранні Східнокарпатської Комісії 
ПТТ представник Косівського відділу Оскар Фраесер – головний ентузіаст 
побудови притулку в Буркуті, зазначив, що об’єкт в основному завершений й 
покритий дахом, але для закінчення будівництва потрібні значні кошти. У 
зв’язку з тим, що притулок знаходився у прикордонній смузі, частину 
приміщення вирішили віддати прикордонникам й закінчити це будівництво за 
їхні кошти (Каплон, 2006). Однак Друга світова війна не дозволила зреалізувати 
ці плани. 

У повоєнний період Буркут через свою близькість до державного кордону 
рідко згадувався як рекреаційний і туристський осередок.  

Автор статті відвідав Буркут у 80-х роках під час експедиції (керівник 
Михайло Загульський) в Чивчинські гори. Буркут виглядав як осередок 
лісорозробок, які тоді інтенсивно проводились в його околицях. Функціонувала 
лісова адміністрація (контора), гуртожиток, їдальня для лісорубів, в окремих 
будинках постійно проживало кілька сімей. Від Буркута йшла дорога вгору за 
течією Чорного Черемоша (дорога в Албіни), дорога на полонину Ладескул, 
стежка на полонину Лукавиця. Вражала кількість худоби та овець на полонинах 
(декілька тисяч). Ці величезні тваринницькі комплекси належали колгоспам 
Косівського району (колгоспи ім. І. Франка, ім. М. Коцюбинського, 1-го Травня 
та ін.). Тоді Буркут, як найвіддаленіший населений пункт мав для тваринників-
літників важливе значення. То була кінцева зупинка рейсового автобуса 
Верховина-Буркут, далі починалися “Альбіни”6, або як люблять говорити наші 
польські колеги: “де дідько бажає на добраніч!”. 

                                                 
6 Альбін – назва лівої притоки р. Черемош у її верхів’ї. 
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Дороги і проблеми з доїздом є найвразливішим місцем рекреаційного 
іміджу Буркута. В доавстро-угорські часи популярною була кінна дорога з 
Гриняви долиною р. Пробійна на хр. Вотанарку через полонину Лукавиця до 
Буркута. У путівнику Г. Гонсьоровського вона має назву “давньопольський 
Буркутський шлях”. Цією дорогою і прямувала Леся Українка з Буркута у 1901 
році, про що свідчить її лист до О. Кобилянської 24 серпня: “Хтось перед кимсь 
дуже винен, що не відписав зараз на листа, як хотів, але правда, що то було 
перед самим від’їздом з Буркута, коли я пакувалась та ще й голова мені тоді 
сильно боліла. Потім почав хтось їхати дуже крутими горами, через Вотинарку 
(?); спинився на день в Гриняві, а там приїхав о. Попель....” (Косач-Кривенюк, 
2008, ст. 559). Тому справедливо було б нині назвати цей маршрут “Лесиною 
дорогою”. 

У згаданому рекламному буклеті про Буркут 1911 року його автор 
(автори?) уже не рекомендує добиратись до Буркута повз Ватанарку через 
поганий стан дороги. Натомість пропонувався доїзд від залізничної станції 
Ворохта через Жаб’є до Буркута “угорським візком на ресорах” за 20 крон і 
бричкою за 30 крон. Найскладнішим був (як і тепер є) відтинок від Жаб’є до 
Буркута. Леся Українка, добираючись тим шляхом до оздоровниці, писала: “...З 
Жабйого зачалась властива “pielgrzymka”, бо трясло, трясло і ще трясло і якби 
не прекрасні пейзажі навколо, хтось “пракав” би, а так сидів тихо і навіть був 
досить добре успособлений; де вже ставало надміру тряско, там хтось уставав і 
йшов пішки, але нарешті подер черевики в шмаття і кинув їх до направи в тій 
корчмі, де прийшлось ночувати (ночувати не було так зле, як хтось сподівався) 
далі їхалося все так само над Черемошем, і гарно було, і тряско було, нарешті і 
трошки прикропив дощ, але мало, так собі трошки, на пам’ятку (лист до О. 
Кобилянської від 16 серпня Косач-Кривенюк, 2008, ст. 554). 

Під час Першої світової війни від Гриняви через хр. Ватанарку до с. 
Шибеного, а далі хребтом Руський Діл через г. Копілаш у Румунію була 
прокладена військова дорога, яка на честь маршала австро-угорської армії була 
названа “дорога Макензена”. Після паводка 1927 року, коли шлях вздож 
Черемошу був майже повністю зруйнований, “дорога Макензена” стала єдиним 
зв’язком Буркута із зовнішнім світом. Перед другою світовою війною 
польський уряд навіть запланував збудувати на цьому маршруті шосе 
“Гринява-Капілаш”. 

У радянський період функціонувала більш-менш добра дорога від смт 
Верховини до Буркута. “Дорога Макензена” рахувалась як резервна через її 
стратегічне військове значення. 

Нині автобусом можна доїхати тільки у с. Шибений до прикордонного 
контрольно-пропускного пункту. Далі (6 км) до Буркута дорога гірша, а ще 
вище по долині Чорного Черемошу вона зруйнована паводком 2008 року. У 
Буркуті уже немає постійних жителів, хоча в гирлі лівої притоки Чорного 
Черемошу р. Прилучний будують приватну віллу. Помітно опустіли полонини. 
Проте, як і 200 років тому, прориваючись крізь зсуви, радісно дзюрчать 
джерела з чудодійною мінеральною водою, подаючи надію на те, що світова 
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слава Буркута як оздоровниці відродиться. Національний природний парк, який 
заплановано створити у верхів’ях Черемошу посилює віру в це.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО БРЕНДУ - 
МІСТА ЛЬВОВА НАПЕРЕДОДНІ ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО 2012 

В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 
Окреслені основні напрямки формування туристичного бренду міста 

Львова напередодні проведення ЄВРО 2012. 
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Незважаючи на негативні явища в світовій економіці, туристична 

індустрія є тією сферою економіки, яка щорічно збільшує свої обсяги  навіть 
без залучення державних дотацій. В Україні спостерігається позитивна 
динаміка в’їзного туризму, що є дуже значущим чинником розвитку 
туристичної сфери. Розширення туристичної сфери сприяє підвищенню 
зайнятості населення, розвитку ринкових відносин, міжнародному 
співробітництву, залученню громадян до пізнання багатої природної та 
історико-культурної спадщини України і Львова зокрема. 

Львів поки що не належить до світових лідерів за кількістю відвідань 
туристами, однак особливості його географічного розташування та рельєфу, 
сприятливий клімат, природно-ресурсний, історико-культурний потенціал 
сприяють інтенсивному розвитку  туризму. Львів отримав всесвітнє визнання, 
як унікальне місто. У 1998р. Львів внесено до списку Світової Спадщини 
ЮНЕСКО за номером 865, як третю українську пам’ятку після Софії Київської 
і Києво-Печерської лаври  Львів визнано містом, у якому до сьогодні була 
збережена міська топографія середньовіччя (у центрі міста) [1]. 
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Державна програма розвитку туризму на 2005-2010 рр., визначає 
стратегію розвитку галузі, а також окреслює основні  напрями її реалізації, 
проте сьогодні починають діяти нові чинники розвитку туризму, наприклад 
проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 р. в Польщі та Україні . І все ще 
актуальною  проблемою є теоретичне обґрунтування стратегії розвитку 
рекреаційних зон туристського призначення. 

Серед багатьох подій, очікуваних в Україні найближчими роками, дедалі 
більшого значення  набуває фінал чемпіонату Європи з футболу 2012 р. 
Підготовка до проведення фіналу зачіпає різні сфери нашого суспільства, а 
також неодмінно вплине  на  розвиток  туризму в Україні.   

На час проведення чемпіонату в країні очікується прибуття значної 
кількості туристів з різних країн світу. Львів отримав , унікальну нагоду 
заявити про себе на цілий світ  не лише як про місто зі стадіоном, готелями та 
ресторанами, а й показати всі пам’ятки історії та архітектури. У Львові 
зосереджено 9% пам'яток України національного значення, 2000 пам'яток 
архітектури. На самому Ринку - 52 унікальних будинки  та ратуша - пам'ятки 
архітектури. Унікальна архітектура ХХ ст. [1] . 

Отже, Євро-2012 Україна має чималий ресурсний потенціал. Майбутній 
чемпіонат дає шанс Львову відкрити себе Європі та представити себе 
привабливим туристичним містом, значно збільшити туристичні потоки з 
інших країн. Тут виникає питання створення власної торгової марки бренду 
міста Львова.  

У сучасному маркетинговому тлумаченні бренд (англ. brand) – це назва, 
знак, символ, дизайн, призначений для ідентифікації товарів чи послуг з метою 
виділення їх з усієї торгової групи.  

Туристичний брендинг – це кульмінація широкого спектру напрямів 
діяльності з усього набору засобів маркетингу, що дозволяє створити імідж 
туристичного бренду, який передає весь набір сигналів споживачу про якість, 
ціну і статус туристичного бренду. Сучасне поняття бренду можна коротко 
визначити як «торгова марка плюс думка про неї навколишнього середовища», 
причому це формулювання стосується як товарів широкого вжитку, так і 
туристичних послуг. 

Позиція туристичного бренду – це місце на ринку, яке туристичний бренд 
займає по відношенню до конкурентів, а також набір купівельних потреб і 
сприйняття; місце, яке туристичний бренд посідає в думках цільового сегмента 
по відношенню до конкурентів. Людині, що мислить суб’єктивно легше 
живеться у світі, в якому існують бренди; купуючи певну марку, вона 
переплачує за товар/послугу, проте взамін отримує належний рівень сервісу та 
якість.  

Львів має стати брендом з позитивним іміджем, що не піддаватиметься 
сумніву. Що для цього необхідно, як його створити і що це дає?  

Найпоширенішою помилкою творців бренду є нечітке розмежування 
понять брендингу та реклами. Другою основною помилкою розробників бренду 
є ставка тільки на назву. На практиці брендинг – це багатофакторний комплекс, 
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який включає і маркетинг, і PR, і рекламу. Завданням маркетингу є зведення до 
мінімум зусиль зі збуту продукції/послуги, PR готує та підтримує імідж-
платформу бренду, тобто репутацію та ставлення до нього споживача, реклама 
за своєю суттю є лише нагадуванням про існування того чи іншого бренду, 
причому у будь-яких формах. Наприклад, Великобританія, яка вже давно 
користується популярністю та має позитивний імідж серед туристів, витрачає 
на рекламні заходи близько 100 млн фунтів стерлінгів щорічно, і, за оцінками 
експертів, кожен вкладений фунт приносить дохід у 27 фунтів. Ще кращих 
результатів досягла у 90-ті роки Франція, яка з кожного вкладеного в 
просування національного турпродукту франка – отримала 100 франків доходу 
[8].  

Проблема брендингу як системи заходів зі створення і просування 
бренду, спроможного забезпечити товарові очікуваний ринковий успіх, є новою 
для української економіки і тому ще недостатньо розроблена як у законодавчо-
нормативному, так й у науковому та практичному аспектах.  

Проте брендинг дасть Львову змогу:  
− підтримувати запланований обсяг продажу на туристичному ринку і 

реалізовувати на ньому довгострокову програму зі створення та закріплення у 
свідомості споживачів образу товарної групи;  

− забезпечить збільшення прибутковості внаслідок розширення 
асортименту послуг і відомостей про їхні загальні унікальні якості, що 
впроваджуються за допомогою образу;  

− передасть в рекламних матеріалах і кампаніях культуру міста зі своїм 
особливим туристичним продуктом, що врахує запити споживачів, для яких він 
призначений;  

− використає три дуже важливих для звернення до рекламної аудиторії 
фактори: історичні корені, національний менталітет, нинішні реалії та прогнози 
на перспективу, що є дуже важливим антиглобалізаційним чинником в умовах 
глобалізації, як складової єдиного процесу розвитку міжнародного туризму, що 
робить його унікальним економічним інструментом, здатним формувати 
виробничі системи інтернаціонального характеру і зберігати локальну 
значущість. Що обов’язково мусить бути врахованим при формуванні 
туристичного бренду, щоб не втратити свою автентичність. 

Тема брендингу турпродукту в Україні є надзвичайно актуальною. Місто 
зацікавлене отримувати більші прибутки від туризму (бренд може це 
гарантувати), прагне, щоб саме Львову надавали перевагу потенційні споживачі  
у туристичній індустрії.  

Отже, сьогодні Львів має визначити для себе основні стратегії розвитку 
бренду саме своєї торгової марки, оцінити переваги, які воно отримує разом з 
брендом, створити умови для розширення свого бренду в Україні і поза її 
межами та стати гарантом якості для споживачів.    
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ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО 2012 

Автором запропоновано метод активізації міжнародного туризму шляхом 
використанням унікального туристичного ресурсу, відображеного в 
ідентичностях мультикультурного спадку м. Львова. 

Ключові слова: історико-культурна спадщина, ідентичність, туристичний 
ресурс та продукт. 

Сьогодні необхідно розвивати туристичну галузь. Особливо – це 
актуально для Львівщини, зокрема, м. Львова, що є одним з найцікавіших щодо 
туристичних ресурсів міст України та щодо підготовки проведення в Україні 
Чемпіонату з футболу Євро – 2012.  

З Євро-2012 Львів має чималий ресурсний потенціал. Майбутній 
чемпіонат дає шанс нашому місту відкрити себе Європі та представити себе 
приваблим туристичним містом, значно збільшити туристичні потоки з інших 
країн. Розроблено комплекс заходів з розвитку туризму на 2008–2012 рр. з 
метою створення сприятливих умов для задоволення потреб вболівальників під 
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час проведення Євро-2012. Львів отримав унікальну нагоду заявити про себе на 
цілий світ не лише як місто зі стадіонами, готелями та ресторанами, а й 
показати всі свої пам’ятки історії та архітектури. Згідно обласної програми 
підготовки та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року, 
однією із статтей витрат за рахунок коштів державного бюджету є: проведення 
реставраційних та ремонтних  робіт у будівлях театрів, музеїв, у спорудах на 
території національних заповідників, парків культури і відпочинку у м. Львові, 
у містах і селах за маршрутом руху туристів, що становить 152,9 млн. грн. (6,4 
% коштів передбачених на підготовку до проведення Чемпіонату з футболу 
Євро – 2012) [1]. 

Адже саме використання історико-культурного потенціалу території 
дасть змогу досягти значного економічного та соціально-культурного 
результату. Історико-культурна спадщина є неоціненним туристичним 
ресурсом, насамперед для Львівської області та ,зокрема, м. Львова, який може 
активізувати міжнародний пізнавальний туризм. Вивчення європейського 
досвіду (Італії, Іспанії, Франції) свідчить, що у формуванні попиту на 
туристичний продукт вирішальним є історико - культурна спадщина. Та у 
цьому процесі – «просування туристичного продукту м. Львова», відтак 
першочергового значення набуває забезпечення збереження та належного 
використання об»єктів культурної спадщини, насамперед включених до Списку 
всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх популяризація. Попри це необхідно 
утвердити свою національну ідентичність як частину загальної цивілізаційної 
ідентичності (бо відомо, що якщо хочеш комусь сподобатись – залишайся 
собою) та об»єднати зусилля та інтереси мешканців міста, органів місцевого 
самоврядування, підприємців, науковців для зацікавлення та надання 
туристичних послуг європейського рівня. 

Відомо, що мірилом рівня культури, втіленням естетичних смаків і 
ідеалів нації завжди була архітектура. Архітектура і ідентичність, що спільного 
в контексті розгляду даного питання ? Категорія „ідентичності” є однією з 
універсальних у сучасній науці. В архітектурі: зокрема у„Новій Афінській 
хартії”, прийнятій Європейською радою урбаністів у 1998 року ( у принципі 
збереження місцевої (локальної) специфіки) зазначено, що урбаністичне 
планування повинно забезпечити охорону ідентичності і традиційних елементів 
міського середовища: історичних дільниць, будинків, озеленених і відкритих 
територій. У майбутньому урбаністичне планування має відновити належне 
місце і забезпечити можливості розвитку місцевим будівельним традиціям, які 
надають індивідуального характеру і підтримують ідентичність міст та регіонів 
[2]. Можливість  використання категорії ідентичності для активізації розвитку 
міста і регіону розглянуто док. арх., проф. Б.Черкесом [3-4]. 

Львів є яскравим ілюстративним прикладом міста, де унікально сплелися 
різні ідентичності: глобальна, національна, регіональна, міська. Зокрема, 
історичний центр м. Львова, занесений до списку світової спадщини ЮНЕСКО 
є прикладом глобальної (універсальної) ідентичності; м. Львів - державної 
(національної) – української ідентичності, водночас локальної (регіональної) як 
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центр Західного регіону та міської - львівської. Побіжно згадуючи історію 
Львова від першої писемної згадки у 1256 р. до тепер: княжий, польський, 
австрійський, радянський період, окупацію німецькими і російськими 
військами необхідно зауважити, що історичному центру міста вдалося зберегти 
свій неповторний образ та власну українську національну ідентичність. 
Водночас у ньому можемо знайти вірменську, польську, радянську, єврейську, 
австрійську ідентичності. Тому саме мультикультурний спадок Львова може 
стати рушійним фактором туристичної привабливості міста. «Просування на 
ринку» та популяризація «туристичного продукту» м. Львова – міста з багато 
культурною спадщиною, міста - «нашарувань ідентичностей» та водночас 
показу своєї української унікальності – української ідентичності є необхідним і 
першочерговим [5]. 

Отже, туристичний ресурс - культурно-історичну спадщину м. Львова 
необхідно вивчити та інтерпретувати у вигляді, насамперед переліків об»єктів – 
символів з якими себе ідентифікують – поляки, євреї, австрійці, німці, чиї 
об’єкти залишили слід у культурі міського простору та активізувати діяльність 
щодо українських національних традицій, забезпеченні атрактивності 
львівського міського простору. Для цього необхідно переглянути туристичні 
маршрути з врахуванням категорії «ідентичності», при цьому закцентувавши на 
унікальних об’єктах української національної ідентичності. А системний і 
стратегічний підхід до розвитку туристичної інфраструктури в рамках Євро-
2012 забезпечить не лише розвиток цієї галузі, а й зростання усієї національної 
економіки. Подорожі та туризм залучають значні інвестиції у розбудову 
інфраструктури, що суттєво підвищить рівень життя місцевого населення. Крім 
того, що інвестиційні проекти у туризмі часто охоплюють реставрацію 
історичних пам'яток, допоможе вирішити соціальні і культурні проблем як 
Львівщини, так і міста Львова, зокрема. Тому  в умовах активної інтеграцією 
України у загальноєвропейський культурний простір ідентифікація культурних 
цінностей і проблема охорони архітектурної спадщини є першочерговим 
завданнями.  
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ПОТЕНЦІАЛ МІСТ ЄВРО-2012 ПО ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ТУРИСТИЧНИХ 

ПОТОКІВ ІЗ КРАЇН ЄВРОПИ 
У 2012 році, згідно рішення УЄФА (від англ.. UEFA) – Європейського 

Союзу Футбольних Федерацій, в Україні та Польщі відбудеться знакова подія: 
Чемпіонат Європи з футболу серед збірних команд. Не викликає жодного 
сумніву значимість даного форуму для суспільно-економічного розвитку обох 
країн-організаторів, зокрема євроінтеграційних спрямувань України. Проте 
поруч із такою важливістю виникла і велика відповідальність перед 
європейською спільнотою, оскільки перед Польщею й Україною був 
поставлений ряд жорстких вимог щодо організації такого міжнародного 
турніру та критерії щодо якості сервісу і рівня транспортної, спортивної і 
туристичної інфраструктури як держав вцілому, так і, особливо, міст, де 
відбуватимуться матчі: Варшава, Вроцлав, Познань, Гданськ (Польща) та Київ, 
Харків, Донецьк і Львів (Україна). 

Така постановка питання функціонерами УЄФА є об’єктивною, проте за 
лаштунками різноманітних нормативно-правових, політичних та інвестиційно-
економічних підготувань в Україні, значно менша увага приділяється 
детальному науковому обгрунтуванню самого процесу проведення чемпіонату, 
особливо з точки зору визначення потенціальних можливостей міст проведення 
матчів по прийому іноземних гостей, туристів, футбольних уболівальників. 

Традиційно вважається, що основним галузями дослідження ЄВРО-2012 в 
Україні є сфера юридичних, економічних і технічних наук, тоді як географія, 
зокрема суспільна географія знаходиться на „узбіччі” наукового пошуку щодо 
ЄВРО-2012. Така ситуація досить чітко простежується при аналізі різного роду 
географічних наукових публікацій, - такі наукові публікації практично відсутні 
(!), тоді як з моменту оголошення України і Польщі країнами-організаторами 
ЄВРО-2012 пройшло вже понад 2 роки. 

Недооцінка теоретико-методологічних можливостей сучасної 
географічної науки, яка, перш за все, займається дослідженням просторових 
закономірностей розвитку суспільства, викликає сумнів. Адже рішення про 
проведення такого масового міжнародного організаційного заходу як 
Чемпіонат Європи з футболу на території Польщі і України створило 
парадоксальний прецедент: просторове охоплення сягає 1 млн. км2 території 
двох країн, 2000 км відстані між східною і західною точкою місць ЄВРО-2012. 
Жодний аналогічний чемпіонат серед збірних, будь-то Європи чи Світу, що 
проводився за всю історію подібних змагань на Європейському континенті не 
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характеризувався такими просторовими ускладненнями. Це породило значну 
транспортно-організаційну проблему. 

Наприклад, порівняймо середню автотранспортну доступність між 
європейськими містами, де проходили футбольні матчі різних міжнародних 
форумів – Чемпіонатів Світу і Європи: 1982 рік (Іспанія) – 401 км, 1990 рік 
(Італія) - 310 км, 1992 рік (Швеція) – 189 км, 1996 рік (Англія) – 204 км, 1998 
рік (Франція) – 417 км, 2000 рік (Бельгія та Нідерланди) – 151 км, 2004 рік 
(Португалія) – 172 км, 2006 рік (Німеччина) – 337 км, 2008 рік (Австрія і 
Швейцарія) – 200 км, тоді як 2012 рік (Польща і Україна) – 939 км (!). 
Очевидно, що географів серед функціонерів УЄФА не було і немає, бо така 
безпрецедентність змушує. Саме в об’єктивних просторових аспектах 
проведення ЄВРО-2012 і полягає та „родзинка” географічних досліджень. 

Таким чином, мета даного дослідження – провести комплексну оцінку 
суспільно-географічного потенціалу міст проведення матчів ЄВРО-2012 в 
Польщі та Україні у контексті можливого туристичного потоку, для того, щоб 
побачити об’єктивні переваги і недоліки, перш за все українських міст, на 
основі чого можливим буде більш адекватне нашим реаліям прийняття 
управлінських рішень. Методичною основою оцінки є поетапний розрахунок на 
базі обґрунтованих показників та перевідних коефіцієнтів потенціалу зовнішніх 
(А) і внутрішніх (Б) факторів та їх подальшого добутку. 

Основними показниками для розрахунку потенціалу А виступали: 
− транспортно-географічне положення міст, розраховане як сума 

середньої автотранспортної відстані до основних міст усіх країн-членів УЄФА 
(за винятком країн-карликів та особливо детермінованих типу Ісландії, 
Казахстану чи Кіпру); даний фактор визначає потенційну транспортну 
доступність, а множина розрахункових даних (42 державні території, понад 400 
міст-точок) визначає достатню об’єктивність розрахунків; 

− рівень економічного розвитку країн-членів УЄФА (валовий 
внутрішній продукт на 1 жителя в $), який виступає загальним базисом 
потенційної купівельної спроможності населення країн, а отже і потенційної 
можливості виїхати в Україну чи Польщу з метою відвідання чемпіонату 
ЄВРО-2012; 

− рівень футбольних досягнень, розрахований на базі кількості участей 
збірних команд Європи на Чемпіонатах Світу і Європи з футболу за всю 
історію таких змагань з 1930 по 2008 рр..; даний фактор дає більш чітке 
розуміння того, туристи з яких країн, мають більшу ймовірність поїхати на 
ЄВРО-2012, зважаючи на потенційно більш вищу можливість потрапити на 
ЄВРО-2012 саме лідерів світового футболу – Німеччини, Англії, Італії, Іспанії, 
Франції тощо та їх уболівальників; 

− кількість населення країн членів УЄФА, яка при співставленнях з 
іншими вище означеними факторами дає загальне уявлення про теоретичну 
кількісну ймовірність туристичних потоків з конкретної країни; 

− Основними показниками для розрахунку потенціалу Б виступали: 
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− потенційна ємність ринку послуг, пов’язаних з ЄВРО-2012, виражена 
через розмір міст проведення матчів, універсальним показником чого є 
кількість населення; очевидно, що у великих містах, особливо столицях і 
містах-мільйонерах така ємність буде значно вищою потенційно; 

− місткість стадіону проведення матчів, як виступає певною мірою 
лімітуючим фактором (оскільки зазвичай стадіон не вміщує усіх бажаючих) 
щодо обмеження можливого конкретного туристичного потоку „під матч”, 
проте, зазвичай є кратною загальному туристичному потоку; 

− кількість матчів, які плануються провести – тут очевидно – більше 
матчів – більше туристів - більше прибутків – вищий потенціал – і т.д. 

Розкриття математичної сутності розрахунків, які є дуже громіздкими, не 
є метою даної статті, тому пропонується безпосередньо перейти до аналізу 
отриманих результатів. 

Звичайно транспортно-географічне положення міст ЄВРО-2012 є більш 
зручним і вигіднішим у польських партнерів загалом, лише Львів за даним 
показником випереджає Гданськ, тоді як решта українських міст значно 
поступаються, така ситуація є очевидною (див. Табл.1). Подальше 
співставлення транспортної доступності з іншими зовнішніми факторами 
потенціалу А показує зростання і більш суттєве переважання відносного рівня 
потенціалу вже усіх польських міст у порівнянні з українськими. 

Таблиця 1 
Відстані між містами ЄВРО-2012, км автошляхів* 

Автотранспортна доступність, км 

Україна Польща 

Міста Донецьк Київ Львів Харків Варшава Познань Вроцлав Гданьск се
ре

дн
є 

Донецьк 0 727 1221 335 1512 1818 1845 1907 1338 

Київ 727 0 550 478 785 1091 1118 1180 847 

Львів 1221 550 0 1028 374 680 707 769 761 

Харків 335 478 1028 0 1263 1569 1658 1658 1141 

Варшава 1512 785 374 1263 0 306 333 395 710 

Познань 1818 1091 680 1569 306 0 178 314 851 

Вроцлав 1845 1118 707 1658 333 178 0 492 904 

Гданьск 1907 1180 769 1658 395 314 492 0 959 

середня відстань 1022 856 939 
* складено за даними http://www.sit-trans.com 

Рейтинг міст за потенціалом А виглядає таким чином (див. Табл.2): 
Познань (55,3), Вроцлав (53,0), Варшава (43,2), Гданськ (40,3), Львів (34,7), 
Київ (28,2), Харків (25,0), Донецьк (23,2). 

Проте врахування внутрішніх факторів потенціалу Б дає дещо іншу більш 
реалістичну та об’єктивну картину. Так, очевидно, що українські міста ЄВРО-
2012 є більшими за розмірами ніж польські, крім Варшави, а отже і ємність 
ринку послуг потенційно є вищою. Разом з тим і загальна сукупна місткість 
українських стадіонів і сумарна кількість запланованих до проведення матчів 
теж є вищими, зокрема: 
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1. Київ (НСК „Олімпійський”) – 69 000 глядачів (планується 5 матчів); 
2. Варшава („Національний”) – 55 000 глядачів (планується 5 матчів); 
3. Донецьк („Донбас-Арена”) – 50 000 глядачів (планується 5 матчів); 
4. Харків (ОСК „Металіст”) – 42 000 глядачів (планується 3 матчі); 
5. Познань („Міський”) – 42 000 глядачів (планується 3 матчі); 
6. Гданськ („Балтик-Арена”) – 40 000 глядачів (планується 4 матчі); 
7. Вроцлав („Міський”) – 40 000 глядачів (планується 3 матчі); 
8. Львів (без назви на 2009 рік) – 33 400 глядачів (планується 3 матчі). 
Рейтинг міст ЄВРО-2012 за потенціалом Б виглядає таким чином: Київ 

(17,6), Варшава (12,1), Донецьк (10,0) – як бачимо, саме цим містам, 
орієнтуючись перш за все на внутрішні фактори потенціалів міст, УЄФА 
планує довірити більшу кількість матчів – по 5; далі у рейтингу зі значним 
відставанням йдуть Харків (5,4), Гданськ (5,3), Познань (4,7), Вроцлав (4,5) і 
Львів (3,8). Саме тяганина зі стадіоном та його низька у порівнянні з іншими 
місткість визначили таке місце Львова у даному рейтингу. 

Таблиця 2 
Розрахунок суспільно-географічного потенціалу міст ЄВРО-2012* 

Україна Польща 

Міста Д
он

ец
ьк

 

К
иї

в 

Л
ьв

ів
 

Х
ар

кі
в 

В
ар

ш
ав

а 

П
оз

на
нь

 

В
ро

цл
ав

 

Г
да

нь
ск

 

се
ре

дн
є 

потенціал А 23,2 28,2 34,7 25,0 43,2 55,3 53,0 40,3 38 

сумарно по країнам А 111,1 191,9 151 

потенціал Б 10,0 17,6 3,8 5,4 12,1 4,7 4,5 5,3 7,9 

сумарно по країнам Б 36,8 26,6 32 

потенціал АхБ 232,2 496,0 131,8 135,5 523,3 257,8 237,7 214,7 278,6 

сумарно по країнам АхБ 995,4 1233,5   
* розраховано автором 

Сполучення двох потенціалів А і Б визначило лідерство столиць Польщі 
(523,3) і України (496,0) зі значним відривом від решти міст. Практично на 
одному рівні визначено потенціал Познані (257,8), Вроцлава (237,7), Донецька 
(232,2) та Гданська (214,7); в кінці рейтингу знаходяться східні і західні 
„ворота” України – Харків (135,5) та Львів (131,8). 

Отже, у підсумку варто зазначити, що дане дослідження, не зважаючи на 
певну дискусійність, проте базуючись на ґрунтовних математичних 
розрахунках, є спробою підійти до вирішення проблем ЄВРО-2012 в Україні з 
нетрадиційних позицій, застосовуючи теоретико-методологічні доробки 
сучасної географічної науки. Отримані результати суттєво відрізняються від 
існуючих стереотипів щодо можливостей міст Польщі та України провести на 
належному рівні Чемпіонат Європи і можуть виступати додатковим 
інформаційним підґрунтям як для цілісного розуміння сутності проблеми, так і 
для адекватного прийняття на його основі важливих і, головне, вірних 
управлінських рішень щодо забезпечення успішного проведення Україною і 
Польщею Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. 
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LOCAL COMMUNITY’S PERCEPTION OF THE TOURISTIC SPACE. 

EXAMPLE OF “WARTA’S ESTUARY” NATIONAL PARK. 
Introduction 
In the aspect of the development of the touristic space, the local community’s 

perception of the surrounding environment plays a great role. The way in which the 
local community perceives reality translates into its involvement into creating a 
touristic function and finally influences creating the touristic image of the receptive 
area. The fact is vitally important concerning the development of tourism in the 
protected areas and their closest environment. 

“Warta’s Estuary” National Park is the newest Polish national park, created in 
2001. This area, dominated by water and mud ecosystems, is an excellent area for the 
settlement of many species of birds. Taking into consideration the specific 
environmental conditions, the area is predisposed for creating forms of tourism, such 
as ecotourism. 

It is worth emphasising that despite the luck of possibility of the development 
of a large scale tourism (it is estimated that the annual number of tourists equals 
about 20 thousand), local inhabitants participated to a large degree in creating this 
Park. The author, intrigued by the fact, attempts the research of local community’s 
perception of the touristic space of the National Park and its closest environment. 490 
inhabitants of the boroughs which are an administrative part of the “Warta’s Estuary” 
National Park underwent the survey in 2004. The size of the researched sample 
constitutes 1.45% of the total number of population aged 18 plus, living in the 
researched area. Among the questioned people, majority were those who lived in the 
said area since their birth.  

Research Results 
In the first part of the research, the respondents expressed their opinion on how 

pleased they were with the town/village they had been living in. Vast majority 
(90.2%) expressed positive opinion, and only as few as 0.8% of the researched were 
unhappy, as the main reasons giving the lack of work and lack of communal 
infrastructure. It is worth emphasising that the least number of respondents (4%) were 
among the representatives of Slonsk Borough (Gmina Słońsk), whose area in the 
biggest size makes a part of the Park. What is more, in the area of this borough 
protective functions have had the longest traditions, and as a result, its local people 
have been used to the visits of bird lovers for years. 

The reflexion of the positive inhabitants’ attitude and activity is the work of 
Slonsk’s Friends Association and the touristic product created in this area, entitled 
“The Republic of Birds”. 

On the other hand, the main reasons of the content with a place where they 
live, people gave the richness of natural values, peace and unpolluted nature. It is 
worth noticing that only a dozen of people connected their feeling of gladness with 
living in the borderland.  
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Next, the research checked inhabitants’ opinions on touristic attractiveness of 
the region of “Warta’s Estuary” National Park. Vast majority of respondents (82.5%) 
decided that the area is an attractive recreation place, and only about 6.5% of the 
researched decided that it is definitely not an attractive place for the development of 
touristic and recreational functions. Such an opinion was mostly expressed by the 
inhabitants of Kostrzyn Borough (Gmina Kostrzyn) (17.12% of the researched people 
of the borough) and the view was least popular among the representants of Slonsk 
Borough (about 2% of the researched from the borough). In case of Slonsk Borough, 
touristic attractiveness of this area has been confirmed by bird watchers who have 
been coming there since 1970s.  

As the conducted research showed, creating “Warta’s Estuary” National Park, 
in the opinion of the respondents, encouraged tourist traffic in the area of the 
analysed boroughs. Such an opinion was expressed by the total number of 67.8% of 
the questioned, and it is worth noticing that this group was dominated by the 
representatives of Slonsk Borough (89.8% of the researched). 

A high percentage of respondents (more than 90.2%) decided that the 
development of tourism in the analysed area is desirable, while the need was most 
often pointed out by the inhabitants of Slonsk Borough. Such an opinion is an effect 
of the noticeable effects of the development of the tourist product created under the 
name the Republic of Birds, which is based on unique natural values of this area, and 
resulted from the presence of the wildlife sanctuary known for many years. 

Against the option of the development of tourist functions were totally 4.1% of 
the researched, and most of the negative answers were observed among the 
inhabitants of Kostrzyn Borough (9%). The reasons can be found in the existence of 
other ways of gaining income than tourism in this area. The closeness to boarder and 
Kostrzyn and Slubice Economic Zone support the economical development of this 
area, which is proved by the lowest in the region unemployment rate (8.85% 
according to the Central Statistical Office for the year 2004). 

The vital stimulus inspiring the development of the touristic space must 
definitely be the benefits connected with the service of the tourist traffic. As the 
conducted researches showed, most benefits are noticed in the areas where touristic 
function has already been developed and is supported by earliest rich experiences. 
Hence, Slonks Borough’s inhabitants most often (96.9%) pointed out the positive 
sides of creating tourism in the area of “Warta’s Estuary” National Park. The 
practical reflexion of these opinions is, among others, the growing number of 
agrotourist farms in the recent years as well as new initiatives within the tourist 
product the Republic of Birds. 

Positive aspects of tourism development was also noticed by the researched 
from Witnica (87.88%), a borough of developed touristic function, which is proved 
by tourists’ visits recorded in statistics as early as in 1970s. The most distant from 
expressing positive answers were the inhabitants of Górzyca (81.15%), a typically 
farming borough of a faint degree of the touristic development. 

Among certain benefits of the development of tourism, the questioned most 
often mentioned additional income source, (almost 24.4% in the structure of the 
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answer) and better promotion (22.20%). To a smaller degree the respondents paid 
attention to such elements as: increasing ecological awareness (18,60%), creating 
new work places (17.20%) and improvement of technical infrastructure of the 
neighbouring villages and towns (17.30%). Distribution of the given answers was 
similar in all boroughs.  

In the aspect of the development of the touristic space of the protected area, it 
is vital that the inhabitants are sensitive towards the occurrence of possible 
dysfunctions resulting from tourism. In the conducted research, only less than 9% of 
respondents noticed this kind of consequences, and most often they were referring to 
the changes in the natural environment. It is worth noticing the differences on the 
level of particular boroughs – most dysfunctions were enumerated by the citizens of 
Kostrzyn (however here it is necessary to notice that there are also some unwanted 
phenomena connected with boarder traffic), and the smallest number of negative 
consequences was pointed out by the inhabitants of Slonsk Borough (it is connected 
with the truly balanced tourism, based on getting to know local natural and cultural 
heritage). 

Some respondents (mainly those living in the area of the smallest tourist 
traffic) also identified tourism dysfunctions in this area with the limitations of free 
getting around within “Warta’s Estuary” National Park – it only proves little 
ecological awareness of the researched and confirms the necessity of introducing 
some activities within ecological education.  

The way in which the touristic space of the region of “Warta’s Estuary” 
National Park is perceived by inhabitants is also connected with personal 
involvement into the service of tourist traffic. People participating in the development 
of touristic functions (or those who were going to start such an activity) more often 
saw positive aspects of this process. Among all the questioned people, 6.53% took 
part in tourist service (mainly by renting accommodation and providing tour guide 
services), and most of these people lived in Slonsk Borough.  

Perceiving the researched area as an attractive recreation place by most of the 
respondents refers to a high percentage of the questioned declaring the willingness to 
participate in  tourist traffic services in the near future (the total of 21.63%), and most 
often such opinions were expressed by the inhabitants of Slonsk and Krzeszyce. 

It is vitally important in perception and creation of the touristic space of the 
region of “Warta’s Estuary” National Park that inhabitants of these places can point 
out places touristically worth visiting. For many tourists who visit protected areas and 
their neighbourhood, representatives of local communities are the most trustworthy 
sources of information about existing natural and cultural values (they often can show 
many valuable places which are not described in generally available guidebooks).  

Considering inhabitants’ opinion on the places which according to them are the 
most attractive for tourists, we can observe a variety connected with the place of 
living – most often respondents pointed out places situated in their borough or the 
closest neighbourhood.  
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Summary 
Development of tourism in protected areas demands the involvement of many 

subjects – starting with the administration of the protected area, through local 
authorities and touristic organizations, and ending up on the inhabitants. It is the local 
community that is vitally responsible for the quality of the surrounding natural 
environment and the general perception of the given area. The research conducted 
among the community of the newest Polish national park show the dependence 
between the way the surrounding environment is perceived and the degree of 
development of the touristic function. 

At the same time, the bigger the knowledge and responsibility for the local 
heritage, the greatest is the chance of creating an interesting and competitive touristic 
offer.  

 
I. Hodorowicz1, F. Mróz2 

1Institute of Geography and Spatial Management Jagiellonian University, Poland 
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PILGRIMAGE AND RELIGIOUS TOURISM AS EXEMPLIFIED BY 

PILGRIMAGE SITES IN THE ROMAN CATHOLIC ARCHDIOCESE OF 
KRAKÓW 

Even though we live in a more and more secularized world, in which a sense of 
emotional lostness and emptiness is deepening, a steady increase in the number of 
travels characterized by religious and religious-cognitive motives has been observed 
for many years. In recent years, over twelve million people annually have taken part 
in pilgrimages to main pilgrimage sites in Poland (both of international and domestic 
eminence). Also, a surge in pilgrimages to sanctuaries of at least diocesian (regional) 
importance is noticed every year. Religious tourism is winning more and more 
devotees, too. 

At present, there are around 800 pilgrimage sites in Poland, predominantly 
connected with the Roman Caholic Church. Among them, there definitely prevail 
Marian pilgrimage sites (around 550 sanctuaries – 70 per cent of the total number), 
over 220 of which possess images of Virgin Mary, crowned in compliance with papal 
law. As for sanctuaries of Jesus Christ, in the Polish professional literature called 
sanctuaries of Our Lord, there are 93 of them, which constitutes 12 percent of the 
total number. The remaining 140 pilgrimage sites are connected with the special 
worship of saints or blessed. 

Against the background of  the spatial location of Polish pilgrimage sites, the 
territory of the Archdiocese of Kraków is particularly distinctive. At present, within 
its boundaries there function over 70 shrines (i.e. around 10 percent of the total 
number of Polish pilgrimage shrines). These are sites mostly connected with the 
Catholic Church, predominantly Marian ones. The shrines of international eminence 
are the Sanctuary of Christ’s Passion and Our Lady of Kalwaria in Kalwaria 
Zebrzydowska, the Sanctuary of Divine Mercy in Kraków-Łagiewniki, and 
Wadowice, where the worship of Servant of God John Paul II is flourishing. In recent 
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years, these three pilgrimage sites put together have been visited by over four million 
of people annually. 

Within the boundaries of the Archdiocese of Kraków there also functions the 
largest and the most widely known Polish sanctuary of Our Lady of Fatima, located 
in Zakopane-Krzeptówki. Included in the number of sanctuaries of supraregional 
(supradiocesian) eminence are the Sanctuary of the Holy Cross in Kraków-Mogiła – 
the most important place of worship of Our Crucified Lord – and the Sanctuary of 
Christ Suffering in Alwernia. Of immense importance, not only to the inhabitants of 
Podhale, are Marian shrines in Ludźmierz, Zakopane-Olcza, Bachledówka and on 
Wiktorówki (Rusinowa Polana). 

An exceptional place in the Archdiocese belongs to the capital of the metropoly 
– to Kraków with its over 35 registered pilgrimage sites. In most cases, these are 
sanctuaries of saints and blessed, and also Marian shrines with crowned images of 
Virgin Mary. What is significant, foreigners account for 20 per cent of the pilgrims 
visiting Kraków sanctuaries (mainly the Sanctuary of Divine Mercy). 

The study outlines forms and scale of the pilgrimage movement related to 
pilgrimage sites in the Archdiocese of Kraków in the last decade. The spatial range of 
a sanctuary’s influence and intensification of the pilgrimage movement in the space 
of the year have also been analysed in relation to selected pilgrimage sites. 
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TOURIST FUNCTION OF TOWNS AND CITIES OF THE 

ŚWIETOKRZYSKIE VOIVODESHIP 
Towns and cities have their long history and their spatial development is a 

constant modernization of existing structures and functions of these structures. Each 
of them as a system has two sides – functional and structural. From functional side a 
town is a settlement and production system that fulfils the needs of its inhabitants and 
surrounding. 

It is the urban statistics that describe the level of urbanization. Moreover, it 
provides data on town’s achievements in particular fields. A town as a functional 
system is characterised by quantitative features presented in the form of statistical 
information. Quantitative features allow comparing towns, e.g. according to rising or 
falling intensity of a particular feature, defining similarities or range of differences. A 
town from the structural point of view is a spatial and planning system that meets 
some requirements of town planning and architectural composition. Towns and cities 
of the Swietokrzyskie Voivodeship were over-industrialized – the influence of 
industry on urbanization stimulation was repeatedly emphasized. Currently, city 
councils are making attempts at improving and increasing the level of urban 
topography, and promoting tourist function based on historical and environmental 
advantages. 
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The Swietokrzyskie Voivodeship, together with the Lubelskie and 
Podkarpackie Voivodeships, belongs to the least urbanized regions of Poland. In 
2006 the percentage of urban population amounted to 45.3%. Current urban network 
is composed of 30 towns, including 24 small towns, 5 middle towns and one city – 
Kielce. Size structure is highly monocentric. In 2006 Kielce, the largest city of the 
region, was inhabited by over 35% of urban population (table 1). In the period of 
2000-2006 middle-sized towns underwent significant changes. The number of 
locations with 20-50 thousand inhabitants increased due to decrease in the population 
of the town of Skarzysko Kamienna. Urban network of the Swietokrzyskie 
Voivodeship is dominated by very small and the smallest towns. Size structure of 
towns from the region was formed by historical conditions. Moreover, high 
percentage of agriculture in economic structure and natural environment did not 
facilitate formation of middle towns and big cities (Kiniorska 2007). 

Table 1. 
Size structure of towns and cities of the Swietokrzyskie Voivodeship in the period of 

2000 – 2006 
Year 2000 Year 2006 

Towns Population Town Population Item 
Amount % Amount % Amount % Amount % 

below 5 thousand 11 37.9 30 992 5.1 13 43.4 36 980 6.4 

5-10 thousand 7 24.1 50 104 8.3 6 20.0 42 549 7.4 

10-20 thousand 5 17.2 75 916 12.5 5 16.7 71 937 12.4 

20-50 thousand 2 6.9 49 638 8.2 3 10.0 94 543 16.3 

50-100 thousand 3 10.4 188 277 31.1 2 6.6 126 635 21.8 

100-200 thousand 0 0.0 00 0.0 0 0.0 0 0.0 

Over 200 thousand 1 3.5 210 956 34.8 1 3.3 207188 35.7 

TOTAL 29 100.0 605883 100.0 29 100.0 579 832 100.0 

Source: Based on data from statistical yearbooks of the Swietokrzyskie Voivodeship: 2001, 2007. 

Labour force potential expressed as the number of working people is one of 
determiners of development of a particular urban centre (Zuzańska-Zyśko 2006). 
Advancing tertialization of economy resulted in domination of service sector in the 
period in question. In the times of transformation the development of economic 
activity brought the emergence of new, private investors. Social and economic 
changes triggered also the development of tourism. Strategies of development of 
particular voivodeships quite often see their economic prospects connected with 
development of tourism. Tourist function may be analysed with specific descriptive 
criteria for tourist phenomena (tourist base saturation index expressed as the number 
of accommodations per 1 km2 of the total area, tourist activity index – the number of 
tourists staying overnight per 1,000 permanent residents). Development of hotel 
services offered in the voivodeship’s towns is very poor. It is the best in the 
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voivodeship’s capital (Kielce) and Busko Zdrój. Towns located in the northern part of 
the Swietokrzyskie Voivodeship are underinvested, and their tourist product is 
connected with industrial heritage. Such locations as Ostrowiec Swietokrzyski or 
Starachowice have poor hotel base. Only Busjko Zdrój, Sandomierz and Kielce are 
well-equipped. Industrial heritage tourism is a learning form of tourism and may 
considerably facilitate cultural education, improve cultural awareness of the society 
with respect to those facilities and their cultural values as well as old previously used 
technologies. In the Swietokrzyskie Voivodeship industrial heritage includes 290 
structures, with 82 in the list of vintage buildings. The region of Kielce was in the 
past one of the most industrialized regions of the Republic of Poland. The oldest 
historic structures are in Krzemionki Opatowskie, Neolithic flint mines, discovered in 
1922. The Swietokrzyskie Voivodeship abounds also with numerous metallurgical 
furnaces from the Roman ages. These examples show possible direction of tourist 
function development in towns and their neighbouring areas. The most frequently 
visited locations by tourists are Łysogóry (mountain range) and historic towns. One 
of the greatest advantage of the Swietokrzyskie Mountains is its afforestation. Forests 
composition is similar to those from the lower forest floor in Beskidy Mountains, 
with pine woods, fir forests with beeches, and local appearance of larch and yew. 
However, the region lacks successful marketing and suitable promotion with 
catalogues for various market segments, professional websites, folders, leaflets that 
may attract tourists. 

A town in tourist space may be a centre that generates tourist activity or a 
transit place. Therefore, urban tourism will include multiple forms, e.g. cultural, 
business, cultural and entertainment, trade, religious, or sport and recreation tourisms 
(Dwucet, Pytel, Tkocz, 2008). When the above statement is applied to the 
Swietokrzyskie Voivodeship’s towns, the following question may arise: what do 
towns offer in order to attract tourists and encourage them to visit these places? With 
all the region’s natural and tourist attractions it lacks promotion and proper 
development. It is worth mentioning that development of tourist function, when 
numerous towns of the voivodeship are de-industrialized, may stimulate recovery of 
these locations unless their tourist infrastructure is improved. 
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ŚCIEśKI DYDAKTYCZNE W POLSCE 

Idea ścieŜek dydaktycznych narodziła się w parkach narodowych Stanów 
Zjednoczonych w latach 60-ych XX wieku. Z czasem dotarła do innych krajów, 
szczególnie w Europie Zachodniej, w Polsce pojawia się w połowie lat 70-ych 
(Okołów 1984). W chwili obecnej cięŜko juŜ znaleźć obszary chronione czy 
nadleśnictwa, które nie posiadałyby własnych ścieŜek dydaktycznych. Jednak czy 
ilość przekłada się na jakość i czy masowość tego zjawiska nie powoduje zatracenia 
jego charakteru, a moŜe nawet wypaczenia idei? 

Pierwsze problemy pojawiają się juŜ przy próbach nazwania i definiowania 
ścieŜek. (Kurczewski 1999). Nazywane są często wymiennie, pomimo nieco innego 
znaczenia, ścieŜkami edukacyjnymi bądź dydaktycznymi. Natomiast z uwagi na ich 
charakter i połoŜenie, najczęściej określa się je mianem przyrodniczych, choć mogą 
odwoływać się równieŜ do innych zagadnień, obiektów, wydarzeń czy zjawisk i z 
tego powodu bywają teŜ nazywane naukowymi. Styperek (2002) klasyfikuje je jako 
rodzaj szlaku turystycznego, umieszczając w grupie mającej spełniać tzw. funkcje 
ekologiczne tzn. realizować zadania wynikające z ochrony przyrody, sterowania 
ruchem turystycznym i edukacji ekologicznej. W ramach konstruowania elementów 
strukturalnych systemu edukacyjnego parków narodowych i krajobrazowych Myga-
Piątek (1994) przedstawia ścieŜki dydaktyczne jako elementy liniowe bazy 
terenowej.  

ŚcieŜki wykonywane są na zlecenie administracji obszarów chronionych lub 
wyznaczone w rejonie szczególnie atrakcyjnym pod względem poznawczym. 
Problematyka dotycząca wyznaczania, realizacji, funkcjonowania ścieŜek 
dydaktycznych nie została uregulowana w jednym akcie normatywnym (Robaczyński 
2006) .  

RóŜnorodność ścieŜek dydaktycznych stwarza turyście moŜliwość wyboru 
optymalnej z jego punktu widzenia trasy, jednocześnie stanowi o atrakcyjności 
oferty. Dość niejasny jest teŜ podział na róŜne rodzaje ścieŜek dydaktycznych. 
Według autora moŜna wyróŜnić następujące kryteria podziału: miejsce w którym 
realizowana jest ścieŜka, prezentowana tematyka, adresaci oraz sposób zwiedzania. 

Przygotowanie i funkcjonowanie ścieŜek dydaktycznych moŜe budzić jednak 
szereg wątpliwości. Po pierwsze wiele jest istniejących juŜ szlaków turystycznych, 
wiodących przez obszary przyrodniczo cenne, wytyczanych głównie z uwagi na 
walory krajobrazowe. Prowadzi to w wielu miejscach do zniszczenia środowiska przy 
przekraczaniu przepustowości. Jednocześnie szlaki zwykle nie niosą ze sobą Ŝadnych 
informacji dotyczących przyrody, a opisy w przewodnikach krajoznawczych, 
zwłaszcza dotyczące fauny, są nudne, błędne bądź nie ma ich w ogóle. Powstaje więc 
pytanie czy wytyczać dodatkowo nowe ścieŜki i wprowadzać turystów w nowe 
rejony, czy istniejące juŜ kilometry szlaków wzbogacić o ciekawie prezentowaną 
informację przyrodniczą?  



 210

Problemem jest teŜ wybór terenu, w którym powstaje ścieŜka. W tym wypadku 
pomocna jest bardzo inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza. NaleŜy zwrócić 
równieŜ uwagę na sposób prezentacji oraz przygotowanie informacji zastanawiając 
się jednocześnie nad koniecznością wprowadzania tablic. Kolejną, a kto wie Cze nie 
najistotniejszą kwestią, jest przygotowanie kadry, które pomimo cennego środowiska 
przyrodniczego i załoŜeń zawartych w strategii rozwoju turystyki, pozostawia wiele 
do Ŝyczenia. 

 
R. Kurczewski 
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DIDACTIC PATHS IN POLAND 
The first tourist trails were aimed at encouraging tourists to visit interesting 

places -natural ones (mostly mountainous national parks) or anthropogenic ones. 
They combined atractive landscapes, towns and tourist buildings, making them 
accessible. In the nineteenth century natural education started to be developed 
through field trips with students (Antczak 2003). Unfortunately, tourism started to 
have an unexpected mass character which influenced the natural environment 
unfavourably (Kurczewski, Machnik 2005, Kurczewski 2006). On the other hand, 
facing degradation of environment we can see the need to form eco-awareness. 
Combining the idea of relax in the open, natural area and making everyone see the 
role of environment in people’s life and their place in nature –this is the goal of 
organising tourism on natural areas (Kurczewski, Machnik 2006) . 

The idea of didactic paths was born in national parks of the United States of 
America in the 1960s. Soon it came to other countries, especially to Western Europe, 
and in mid-70s to Poland (Okołów 1984). Nowadays it is difficult to find the 
protected areas or forest inspectorates which do not have their own didactic paths. 
Does the quantity mean quality? Doesn’t the mass character of this phenomenon 
cause the distortion of the idea?  

The first problems arise when we try to name or define the paths (Kurczewski 
1999). They are very often called educational or didactic paths although their 
meaning is slightly different. Taking their character and location into account, they 
are most frequently called natural ones. They could also refer to other tasks, 
buildings, events or phenomena and that is why they are sometimes called scientific 
paths. Styperek (2002) classifies them as a kind of tourist trails, putting them into a 
group with so called ecological functions. It means they should carry out tasks 
resulting from protection of nature, directing tourism and eco-education. Myga-Piątek 
(1994) presents didactic paths as linear elements of area base, while constructing 
elements of educational systems of national and scenic parks. 

Paths are ordered by administration of protected areas or marked in particularly 
attractive regions. The problems of marking, realizing and functioning of  didactic 
paths have not been controlled in one normative act (Robaczyński 2006). 

The variety of didactic paths gives opportunity to choose what is the best for a 
tourist and makes an offer more attractive. Paths can pass on different contents, are 
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targeted at different users, the ways of visiting can differ as well. The criteria are as 
follows: 

1) Place 
At the beginning didactic paths were located mostly on protected areas. A lot 

of forest inspectorates introduced them as well. But actually any area would work 
here, especially if we want to reach the biggest number of people with eco-education. 
Nature is everywhere and we do not necessarily have to present it on their most 
valuable areas. To draw attention to the surrounding world, very often treated 
indifferently, paths have been introduced in city parks, public forests, river valleys 
running through cities etc. There are also places like botanical or zoological gardens 
on city grounds. Paths are introduced here as well, not only to show the collection but 
also the species of wild animals and plants present in the ZOO (eg. Poznań ZOO). 

2) Subject matter 
We can distinguish two groups of paths taking subject matter into account: 

monothematic and multithematic (mixed) (Okołów 1984, Antczak 2006). 
Monothematic ones can describe a lot of different issues but connected with one 
subject eg. geology (elements of inanimate nature), landscape, ecosystem, habitat, 
forest. Some of the monothematic paths focus on describing living creatures –
dendrological, floristic, faunistic ones etc. (Zawadzka 2002). 

A better name to describe character of the second group was used by Okołow 
(1984) –mixed paths. Thanks to combining natural issues with historical or cultural 
ones, such paths present the area’s values best. That is why they are chosen most 
frequently. It can be used while creating a path so that visitors could choose the 
information and versions of a path that they are interested in. A healthy lifestyle trend 
brings health paths back to life. It gives opportunity of spreading ecoeducation, 
providing information about natural surrounding next to sports equipment and 
instruction boards. 

3) User 
In many cases paths are targeted at schoolchildren. However, taking into 

consideration the fact that ecoawareness should be created in the whole society and 
that tourism is so common, paths should be prepared for both –different age-groups 
and different types of target groups. If you think of age as a factor, you should take 
into account a level of difficulty of a path, providing it with places for rest. You 
should also prepare different versions of a route that will let you choose the right one, 
thinking of time, skills, knowledge, interests and the way of covering the route. 

Disabled tourists, especially those on wheelchairs, are an important part of this 
group. However, there are a lot of kinds of disability: sensory (eg. blind people), 
mental,  psychophisical, with lower communication ability etc. Disabled people are 
very often more sensitive to the surrounding world, but they face lots of barriers in 
their everyday life. Tourism for the disabled has been developing around the world 
for a long time and it is often treated as a kind of physiotherapy.  A route that can be 
visited by both healthy and disable tourists plays a very important integrative role. 
We  should consider introducing disabled guides as a kind of eyeopener.   

4) The way of visiting 
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For people who visit a path independently, without a guide, there are 
educational boards, leaflets or guidebooks prepared. However, when organizers want 
to control the flow of tourists because of the value of environment, it is required to be 
accompanied by a qualified person. A guide does not only provide information but 
also keeps order and makes sure that all the rules are obeyed. Such paths do not need 
to be marked and they do not have to have any educational elements so they help to 
keep the environment unchanged. This way tourists have the impression of being 
closer to nature and the trip has a scientific character. 

It is commonly thought that foot tourists cause the smallest damages. Paths are 
most frequently used also by foot travelers. However, more and more popular are 
becoming other forms of active leisure like cycling or horseback riding which can 
also be used while creating paths. Some forms of wandering make a path available all 
year long. It would be worth using cross-country or telemark skiing, snowshoes, 
Nordic walking etc. We have to remember not to mix the character of paths, which is 
common in Poland, by making one path available for hikers, cyclists and horse riders 
altogether. The comfort and safety of path users is therefore smaller. 

Creating and functioning of didactic paths may cause doubts. First of all there 
are a lot of tourist trails running through naturally precious areas, marked because of 
their natural values. It leads to destruction of natural environment if the capacity is 
exceeded. At the same time many paths do not provide any information about 
environment and descriptions in guidebooks, especially those concerning fauna are 
boring, wrong or they are not there at all. So should we create new paths and 
introduce tourists to new regions or maybe enrich the ones that already exist, 
providing interesting information (Kurczewski 1999).  

The choice of regions with tourist trails running through is another problem. As 
far as fauna is concerned it is important to choose areas significant from the point of 
view of mating period, breeding, feeding, passage etc. If we do not take this 
information into account it may lead to extinction or retreating of some species, 
especially those rare and the most skittish ones. That is why it is extremely important 
to make stock-taking and to assess the most valuable places before marking trails. 

As far as a lot of species of animals are concerned, we cannot guarantee that 
each observation will be successful. However, previous research enables to point the 
places convenient for observation of the most popular so the most likely to be seen 
species on the given area. We should not draw tourists’ attention to endangered 
species to protect their habitats, unless it is done under the supervision of a 
professional. Yet we can often find information about rare or endangered species on 
information boards or in guidebooks, which makes these species worth attention.  We 
can assume that due to the fact that such species are rare and anthropophobic and that 
an average tourist cannot identify them, they will not be seen anyway. It is easier to 
notice more common species, they are less skittish and knowledge about them is 
usually not big, so they are perfect to intensify sensitivity and eco-awareness. 

The main rule when presenting knowledge about natural environment using 
paths says  that presented tasks should be unarguable (Okołów 1984). We have to 
think about the way of passing on information during the planning process. The 
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choice is as follows: boards, printed materials or guides. It is good when all the three 
forms are present to give the tourist a wider choice. According to Gil-Śleboda (2003) 
good boards do not bore or threaten, are clear, interesting, esthetic and incorporated 
into the surroundings. They teach and entertain, they are not overdone, do not scare 
with jargon but encourage to look for information from other sources. However, 
necessity of placing them in the natural surroundings is worth considering. If eco-
education is to increase the society’s sensitivity to nature we should try to rouse this 
sensitivity. Yet the boards are not a natural element of the landscape, they very often 
block the view when they actually should present the landscape, they draw people’s 
attention away from the nature (we look at the boards not at the environment they 
descibe), they can attract mass tourism and become a target for vandals. We can 
encounter enough natural stops such as some species of plants or elements of 
inanimate nature. Describing the route in this way we give a guidebook which not 
only attracts tourist’s attention to the natural environment but is also a key to 
distinguishing the species of animals, it explains phenomena, encourages to 
understanding the nature using different senses etc. 

It is much more difficult to pass on the knowledge about natural environment 
because of its unpredictability of natural phenomena. That is why it is usually passed 
on as so called “direct information” (eg. the name and information about the biology 
of the species) (Pawlaczyk 1993). It is not only hard for a tourist to remember but 
also boring. Fascination with nature stems from ways of presenting it which very 
often leaves much to be desired. Unfortunately it is very often caused by the lack of 
qualified staff. People who prepare paths do not usually have tourist education.  They 
are often naturalists for whom it is difficult to make laymen interested. Because of the 
character of their education their vision of tourism is rather vague. It seems that there 
is opinion that creating tourism is such an easy task that anybody can deal with it. 
Another question is: are tourist graduates prepared to it? Unfortunately not. Because 
of the conflict beetween protection of nature and development of tourism few 
naturalists decide to teach in tourist schools. As a consequence in this European 
country with so many natural values there are very few people who can „sell” them in 
tourism. We are shocked when somebody lacks basic knowledge in history or 
geography but we are indifferent to issues of natural environment. A person who is to 
take care of tourism in natural surrounding has to be well prepared for that  
(Pawlaczyk 1993). There are more and more tourist schools, they are a very popular 
choice among students-to-be but they do not give such a preparation. The strategy of 
tourist development in Poland for years 2007-2013 plans to use our natural values, 
unique in Europe, in order to develop these forms of tourism that are friendly for 
environment (especially ecotourism).  
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THE INFLUENCE OF TOURIST DEVELOPMENT ON IMAGE AND 
IDENTITY OF THE REGION. 

In times of strong competition both on the international and domestic market 
what is needed is support of various regional and local entities. It is a struggle over 
the competitive majority that becomes essential among modern regions, especially 
the ones with international aspirations. New tourist products, services demand an 
employment of modern methods and techniques of management. Support of these 
entities should include: 
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− development of tourist infrastructure; 
− development of tourist products; 
− development of distribution and promotion channels. 
Development in a region is possible only when tourism is accepted by a local 

community.  There are also adverse phenomena such as: 
− degradation of the environment; 
− excessive urbanization; 
− bad cultural patterns. 
The strategic aim of the joint operations of the civil service, companies, 

economic self-government and non government organizations should concern 
curbing bad tendency. Because tourism is a tool to fight against unemployment and is 
a sector which contributes to the development of local economy. 

Development strategy is a term which describes goals of long-lasting 
development and realization of tourist product in a region and also financial sources. 
Tourist region refers to homogenous area which stands out specific distinctive 
features from the surrounding area and these features have the fundamental meaning 
in the development of tourism. 

Important thing in strengthening tourism in  a region is: 
− cooperation of various institutions: economic entities, self-government units 

and others; 
− cooperation in order to raise funds; 
− cooperation of individual places; 
− building of comprehensive, regional, tourist product; 
− improving quality of product; 
− condition of natural environment is also important.  
The strategic aim of the joint operations of the civil service, companies, 

economic self-government and non government organizations should concern 
curbing bad tendency. Because tourism is a tool to fight against unemployment and is 
a sector which contributes to the development of local economy.   

It is quite difficult to define the meaning of the word image as it is non-
material value and it is not entirely able to merit. However, many scientists tried to 
define image and in the following part of this article there will be an attempt to 
understand the meaning of this word by citing some scientists' definitions. 

The term image commonly functions as a synonym of likeness, portrait, picture 
or view. In broader meaning, the image is a purposely created picture in order to 
evoke in receiver's mind definite association that is very often emotional . By 
delivering to our receiver specific information and impression relating to precise 
object, we are able to influence on the picture that he creates. This picture determines 
his attitude towards this object and towards us. 

E. Pluta defines image as a way in which milieu receives identity, 
communicated by organization through different communicative techniques. Image 
comes into existence in milieu and it is a set of ideas, both rational and emotional, 
that came into being as an effect of programming actions and unaware behaviours. 
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Very extensive and interesting definition presents M. Kucznik calling the 
present times – an image age. He claims that its role increased with every decade of 
20th century, and currently its meaning is dominating. The value of image M. Kucznik 
expresses through defining image as one of the most valuable shortcut of our times; 
clear and impressive. In his opinion, image is created in order to make suitable 
impression on the receiver. The best image should be clear, reliable, precise and 
distinctive. These features make image easy to remember. Characteristic feature of 
image should be its passiveness and necessity of adaptability to reality. To build the 
image means to build reputation rather that the character of a subject. Image is placed 
in a sphere between imagination and senses, expectations and reality. It really does 
not have to have anything in common with the subject activity, but it should find its 
way to wide spectrum of receivers whose tastes are different. 

While creating image one should pay attention to the fact that there are 
different kinds of image. It  depends on person who creates this image: 

− picture of oneself (mirror);  
− current outside image;  
− wishful picture.  
Image includes a dozen or so components. Among the most important elements 

of image of every subject one can distinguish: 
– tradition, a range of operation; 
– offered service quality; 
– strength and future perspectives; 
– mission; 
– offer and strategy; 
– information politics; 
– external appearance; 
– forms of behaviour. 
Despite the fact that between image and identity there is a clear difference, 

image of an organization is often wrongly equated with other element of reputation 
that is identity. Identity relates to the way in which an individual identifies oneself 
and distinguishes from the surroundings.  

This is a sum of elements that identify the subject. In other words, identity is a 
way in which an individual would like to be perceived and in visual form he or she 
expresses oneself through its individual character. Well prosperous organization 
should create not only image but also identity of the subject. Well defined identity 
motivates and encourages members of the organization or subordinate workers. 

Identity may be suitably: clear, unremarkable or defective. The subject is 
situated on the best position when strong image is connected with clear identity. Then 
the subject has an advantage over his opponents. It has good perspectives, hope for 
the future and unthreatened position on the market. In intermediate positions 
perspectives of development are not clear so the possible success is accidental. The 
worst perspective possesses a join of weak image and defective identity. Such a 
situation is threatened by lack of respect towards organization and decrease of 
support. The chances for overcoming losing streak and improving bad position are 
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not big. The most important thing to maintain clear image and identity is favourable 
opinion of the inside and outside surroundings. This opinion should be based on 
objective and reliable information. 

A good tourist product is needed to encourage tourist to visit a tourist region. 
Tourist product is both a modern factor of economic growth and a factor of quality of 
inhabitants life in strategy of  region development. One assumes that creation of 
product by tourist entities has an influence on development strategies in the region. 
Clients’ requirements force on tourist entities expanding  range of products and 
caring for their quality. In order to provide high quality of tourist services we have to 
build in a region networks companies and institutions, which realize joint 
development strategy of tourist product. 

Tourist product is a complex of services and experiences which tourist gained 
and experienced from the moment of leaving a dwelling place till the return to it. 
Comprehensive product of a region consists of: 

− a basic offer of a region (it has an influence on the motivation and choice of 
place  where we want to go); 

− additional offer, which creates stay conditions and enables to use a basic 
offer of a region; 

− region accessibility (travel, transport); 
− image (image of a region); 
− suitable price which is a sum for the expenditure on travel, accommodation, 

board and  other services. 
Creation of tourist product has to be present when we want to determine 

strategic goals of the development of tourist region. The presented project is a result 
of discussions referring to tendencies in the management of tourist regions. The 
article takes up essential topics in: marketing aspects of a company management, 
modern instruments of management and selected aspects of a company management 
in the future. It may be an article for further inspirations, for taking up new 
researches. 

Bibliography: 
1. Rapacz, Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce na szczeblach 

lokalnym i regionalnym, [w:] Gospodarka turystyczna. Wybrane zagadnienia jej 
funkcjonowania, Prace naukowe AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, nr 839, 
Wrocław 1999, s. 16. 

2. J.S. Coleman, Foundations of Social Theory, Belknap Press of Harvard 
University Press, Cambridge, Mass., 1990, s. 300-318. 

3. Kompendium wiedzy o turystyce, pod red. G Gołembskiego, PWN, 
Warszawa, Poznań, 2002, s. 91. 

4. Klasik, Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w Ŝycie, AE w 
Katowicach,  Katowice 2002, s. 9-11. 

5. Ociepka, Public relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu  
Wrocławskiego, Wrocław 2002, s. 30. 

6. F. Jenkins, Public Relations, [za:] K. Wojcik, Public Relations od A do Z, 
t.I, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1997, s. 32. 



 218

7. M. Kucznik, Image Of Nations and International Public Relations, 
Lawrence Erlbaum Publishers, Mahwah, New York, 1996 [za:] B. Ociepka, Public 
relations w teorii i praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 
2002, s. 24-25. 

8. K. Wojcik, Public Relations od A do Z, t.I, Agencja Wydawnicza Placet, 
Warszawa 1997, s.27. 

9. Studia z teorii komunikowania masowego, pod red. B. Dobek-Ostrowskiej, 
Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999, s.77. 

10. P. Andrzejewski, W. Kot, Medialne public relations, Wydawnictwo Forum 
Naukowe, Poznań 2006, s. 57. 

11. P. Andrzejewski, W. Kot, Medialne public relations, op. cit., s.58. 
12. Por:  A.J.Burkart, S. Medlik, Tourism-Past, Present and Future, Heinemann, 

London, 1974, s. 23; J.Altkorn, Marketing w turystyce, PWN, Warszawa 1995, s. 98. 
13. Podstawy organizacyjno-prawne regionalnych i lokalnych organizacji 

turystycznych, Ministerstwo   Gospodarki, Polska Organizacja Turystyczna, 
Warszawa 2002. 

 
E. Pałka  

Institute of Geography Jan Kochanowski University, Poland  
 

SPA TOURISM AS THE CHANCE FOR RURAL AREAS ACTIVATION  
Abstract: The paper presents the types of spas tourism product, healing 

resources and functions. This phenomenon is illustrated in the example of the Busko 
powiat spas in the świętokrzyskie voivodship in Poland. The świętokrzyskie 
voivodship (especially its central part) belongs to mountains regions in Poland. The 
author also shows the development of spa tourism in the mountains areas in Poland. 
The article presents the development of agrotourism and rural tourism in this area, as 
well as the concept of rural-spa functional complexes, which is a new quality in the 
approach to spa tourism.  

Key words: spa tourism, rural areas, rural-spa functional complex.  
Introduction  
According to the legislation (Act regarding spas and spa-therapy from 1966), 

an area may be treated as a spa if it contains natural curative resources or if its 
climate is of curative properties. The area must also have proper infrastructure for 
therapeutic purposes, as well as favourable environmental and sanitary conditions 
enabling proper treatment of specific diseases and tourist-recreational activities.  

The main aim of the paper is to show how spa tourism can affect the 
development of rural areas.   

According to many authors, health is defined as a value thanks to which an 
individual person or a group of people fulfill their aspiration and the need for 
satisfaction [Goodrich 1994, Hadzik 2007, Januszewska 2004]. One can influence on 
the health of a person by using a therapy based on five principles: hydrotherapy 
(hydrotherapia), balneotherapy (balneotherapia), herbal therapy (phytotherapia), 
healthy nutrion (diaeta), exercise and discipline (kinesitherapia). At present one may 
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also add to this list some more elements such as: specific climatic conditions 
(climatotherapia), sun treatment (heliotherapia) and curative mineral springs 
(crenotherapia) [Kochański 2002]. Thanks to all of them therapeutic effects can be 
achived. Due to such elements, the area blessed with thermal springs and mineral-rich 
waters from deep underground can enjoy high demand for its healing services 
[Ciszewski 1988]. The healing power of water which has been known since antiquity 
and the increasing attention paid to well-being are giving a new impetus to the spa 
industry.  

The types of the mountains spas in Poland and their product  
Everybody knows that people should go to rest „where is health” for them. It 

means that they should go to the regions where they have the best conditions to rest 
[Smith, Jenner 2000]. At present it is more and more important how to combine two 
functions of tourist sojourn: recreational and healing within one model of spa tourism 
(rest cure).  

Among all 40 statutory spas in Poland 22 from them are located in the 
mountains. It is 55% of all of them in this country [Ressel 2006].  

One can divide all spas in the mountain areas in Poland into three different 
types. These are: sub-mountain spas, mountain spas and sub-mountain-mountain spas 
[Spa Business Report 1998]. The main criterion of this classification is the height in 
meters above sea level as well as the climate type. The Carpatian examples of 
mountains spas were presented in tab. 1.  

Tab. 1. 
The types of the mountains spas and their examples. 

Type of a spa  The Carpathian example  Number of spas 
in the 

Carpathians  

Sub-mountain  
 
 
 
Mountain  
 
Sub-mountain-mountain  

Iwonicz-Zdrój, Muszyna, Piwniczna-Zdrój, Polańczyk, 
Rymanów-Zdrój, Ustroń, Wapienne, śegiestów-Zdrój.  
 
 
Krynica, Rabka, Wysowa.  
 
Szczawnica  

8  
 
 
 

3  
 

1  
Source: elaboration basing on Ressel E. (ed.), 2006.   

The standard product of spa tourism consists of the many different structural 
elements [Januszewska 2004]. These are:  

− Natural attractiveness of the environment of endogenic character. They can 
be movable (like: mineral waters, healing waters or gases) or fixed (like: landscape).  

− Natural attractiveness of the environment of exogenic character (like: 
climate, flora).  

− Anthropogenic values of infrastructural character (like: touist infrastructure, 
transport bases).  

− Anthropogenic values of cultural and social character.  
− Quality and quantity of therapeutic services and recreation.  
− The level of prices of different tourist services (the cost of stay). 
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The investigations of demand for tourist services let distribute four main trends 
(segments) of market in commercial health tourist [Hadzik, Nowak 2008].  

These are: wellness holidays, beauty holidays, health care holidays, anty-aging 
holidays.  

The main curative resources and functions of the Busko spas  
The Busko powiat is located in south part of the świętokrzyskie voivodship in 

Poland. This powiat lies 50 km from Kielce and 80 km from Kraków in picturesque 
Ponidzie region. Its area is 968 km2 (8,3% of the świętokrzyskie voivodship area). In 
2007 its population counted 75,4 thousand people (it is 5,8% of population in the 
voivodship). In 2007 year 16 tourist facilities were located in the Busko powiat (it is 
12,4% of the świętokrzyskie voivodship). They offered 1 793 number of tourist 
places (it is 18,2% of the voivodship). All of them were open all year. In 2007 year 
there were 42 328 tourist accommodated in the Busko powiat (1 119; 2,6% of which 
foreign tourists). At present the agrotourist farms are important supplement of 
sanatoriums and tourist places in hotels and other objects. The agrotourist farms have 
served services for different groups of tourists in the Busko powiat for a few years. 
At present there area 34 agrotourist farms (in communes of the powiat: Solec-Zdrój-
17 farms, Busko-Zdrój 6, Stopnica-5, Wiślica-3, Tuczępy-2). It is 9,3% of all 
agrotourist farms in the świętokrzyskie voivodship.    

The visitors have been coming to Busko Zdrój since 1836. It is largely thanks 
to special sanative bioclimate, mild and sunny, mildly-stimulating, characterized by 
favourable insolation conditions during summer and early autumn.  

The main objective of spa therapy is the psychological and physical 
recuperation, which can be achieved in many different ways, for example by using:  

− different environmental factors (like: landscape, plant cover, character of 
climate, relief),  

− natural therapeuic resources (like: mineral waters, therapeutic mud-peloids, 
curative gases),   

− water therapy (hydrotherapy),  
− exercises therapy (kinesitherapy),  
− diet therapy (dietetics),  
− psychological treatment (psychotherapy).  
The accessibility of different therapeutic measures is shown in table 2.  
The sanatoriums located in Busko Zdrój and Solec Zdrój in the Busko powiat 

have been conducting a wide range of medical activities including prophylaxis of 
many different diseases. The therapy of these diseases includes:  

− use of spa water, especially of sulphured hydrogen and therapeutic mud;  
− kinesiatrics (in groups and individual);  
− physiotherapy;  
− active recreation;  
− diet based on healthy food.  
The mild bioclimate of the spa marvelously supplements the comprehensive 

therapy of the above mentioned diseases. 
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Tab. 2. 
Therapy accessibility in the statutory of the Busko powiat spas. 

Spa name Mineral 
baths 

Pelotherapy Drinking 
cure 

Inhalation 
therapy 

Hydrotherapy Therapeutic 
exercises 

Busko-Zdrój  
 

Solec-Zdrój  

X 
 

X 

X 
 

X  

X 
 

X  

X  
 

X  

X  
 

X  

X  
 

X  

Source: own elaboration.  
There are located universals spas with regard to therapeutic services and also 

ones with highest degree of specialisation in the Busko powiat. The main functions of 
these spas can be divided into two different groups. The first of them relates to the 
spa healing, comprises spa healing and balneotherapy. The second ones refer to the 
tourist-recreation function and comprise the healing function mixed with the 
recreational one. Fortunately all spa areas in the Busko powiat are of great ecological 
values.  

Conclusion 
At present health and spa tourist have very good perspectives of development. 

The demand for these tourist services in Poland and other countries increases every 
year. The main treasures of the municipality are two kinds of mineral water whose 
therapeutic qualities had already been appreciated in mediaeval times. Thanks to this 
mineral water a health resort was established in Busko-Zdrój, where post-traumatic 
disorders, rheumatic, neurological and skin afflictions as well as circulatory system 
disorders have been successfully treated for more than 150 years. A constantly 
developing spa base currently offers 2200 places. Annually, Busko-Zdrój is visited by 
more than 50 thousand patients and tourists. Perfectly equipped spa facilities of 
Busko-Zdrój are conducive to strength regeneration and relaxation, so needed 
nowadays. Massages, cosmetic treatments and slimming programmes can be easily 
incorporated in every modern person  s daily routine, giving a lot at small cost.  

Because of this health and spa tourism is very important chance of 
development in rural areas.  
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SLOVAKIA – A PERSPECTIVE TOURISM DESTINATION. 
Slovakia is Middle-european country with relatively small area. In spite of this 

Slovakia possess big fortune on small area, even bigger European and world 
countries do not have so big fortune. 

Slovakia consists of mountain regions that are part of Carpathian range. The 
High Tatras are the highest in Carpathian bend, plain regions are part of the Great 
Danubian Hollow. Mountains and lowlands differ each other, they are formed 
differently and so create varied conditions for different activities in tourism.  The 
biggest potential for tourism products in Slovakia is in high mountains that occupy 
incomparably less area that other types of relief. In despite of this is Slovakia 
unterstood as a typical mountain destination. 

Lowlands are spread mainly in the south country and are aimed on those 
activities related with agriculture that can be connected with tourism – rural or 
country tourism. Perspective are also modern forms of tourism such as ecotourism or 
biking tourism. 

Slovakia is also a land of caves. There are 3000 discovered caves in the 
country, 12 of them are opened up for public. Some of the caves are unique 
worldwide thanks origin, decoration or occurrence of special formations. One of the 
modern therapeutic methods is speleotheraphy that can be perspective part of tourism 
as well. 

Important part of natural environment are waters. Dominating are lakes and 
water holes that are well used in tourism, especially for recreational purposes in 
summer season. Key and perspective group  of waters are underground waters. There 
is big concentration of springs with water containing wide scale of minerals, chemical 
elements and reaching temperature more than 20°C. In same places the temperature is 
90°C. These waters are traditionally used in spa and medical tourism. There have 
been built many aquaparks in the localities of thermal springs in last few years. 
Aquaparks have became most desired aimes for tourists and they took 7 from 10 
places on the list of most visited places in Slovakia in 2007. 

Climate in Slovakia is relatively stabilized. Almost for whole land are typical 
cool winter and warm summer that create beneficial conditions for various tourism 
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activities. There are also local exemption caused by altitude and grandiosity of 
mountains – as altitude grows average temperature goes down and precipitation 
grows, this is important for quality of winter sports.  

Slovakia has comparatively high potential in history and traditions that forms 
base for country presentation – tangible real cultural and historical sights. We can 
find secular buildings, such as castles, fortress, mansions. Mainly gothic but also 
renaissance churches are dominating for sacral sights in Slovakia and there are also 
significant religious places that are favourite especially during religious holiday. 
Proof of these uniques is fact that 4 of them are on the UNESCO list of World 
Heritage Site.  

The biggest opportunity for country presentation are intangible sights such as 
folklore and art traditions. Those are very various in all regions of Slovakia. Ways of 
folklore presentation  are various festivals, some of them have long tradition and high 
visit rate. For example, folklore festival „Janosikove dni“ in Terchova had 65 
thousand visitors in 2007. 

In term of natural and culture-historical potential has Slovakia good condition 
for wide scale of products and activities in tourism compared with neighbouring 
countries. Considering small distances in Slovakia, new possibilities of combination 
in tourism forms are formed and so the supply in various parts in country could be  
diversified. 

Slovakia is achieving bad results in tourism in comparison with neighbouring 
countries. Despite the fact that Slovakia has really big potential for tourism 
development statistic indicators are very negative. According to the UN WTO 
statistics, the highest foreign exchange income from active tourism in 2005 had 
Poland (5051 mil. USD), Czech Republic (3722 mil. USD) and Hungary (3433 mil. 
USD). At the back end is Slovakia with 972 mil. USD. Also the contribution of 
tourism in production GDP is unfavourable. Average tourism contribution to GDP in 
European countries is around 13 %, there is only 2,7 % in Slovakia. 

Unfavourable position of tourism in Slovakia has many reasons. The key one is 
absence of product lines of Slovakia as a tourist destination. Tourists come to 
Slovakia just on the base of primary potential. These are visitors of recreational 
resorts, mountain regions, spas or selected cities. Everywhere can be seen the absence 
of cooperation between enterprises but mainly public and private sector. Subjects that 
can form products and thereafter communicate these products on the international 
markets are missing. 

The next important weakness in Slovak tourism is lack of state interest in this 
sector. Governments have not realized the perspectives of tourism, the fact that 
tourism will be one of the most dominant sector in industry and this will determinate 
development in Middle and East Europe.  

Other weak aspect of tourism development in Slovakia is absence of brand that 
could be good identification for Slovakia. Importance of unique is underestimated. 
Reserves are also in other areas, such as country presentation, tourism organisation 
on the regional level, unused know-how from countries with developed tourism, etc 
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THE PERFORMANCE OF BROILERS FED WITH ADDITION OF 
PHYTOADDITIVE (ALLIUM SATIVUM L.)  AND COPPER 

Summary: The paper examines the effects of garlic (Allium sativum L.) and 
Cu separately as well as their combined effects on the production parameters and 
carcass quality in broiler chicks. Garlic has antimicrobial, antihypertensive and 
antioxidative properties; while high copper levels in feed (100ppm) displays 
stimulating and bacterial effects, which may be an alternative to antibiotics whose use 
is prohibited by the EU. Bearing the aforementioned in mind, the objective of this 
study was to prove the effects of garlic in broiler feed on production parameters, 
health status and carcass quality. The testing was carried out under production 
conditions with one-day-old Hubbard broilers of the same weight divided in 4 groups, 
each consisting of 75 birds, in 4 repetitions. Treatment groups were given: 2% of 
commercial garlic in group II, 2% garlic and 100 ppm Cu in group III, and 100 ppm 
Cu in group IV. At the end of the experiment which lasted 42 days it was found that 
the addition of garlic led to a significant (P<0,05) increase of  body mass in group II 
(2055,55 g) and group III (2038,65 g) in comparison to the control group (1964,52 g). 
The feed exploitation efficiency as well as health status was found to be better in 
groups treated with garlic. 

Key words:  garlic, copper, broilers, production parameters, carcass quality.  
Introduction 
In addition to nutritional substances necessary for growth and development of 

birds, the feed is regularly supplemented with pharmacological products, either for 
preventive purposes, as prevention against certain diseases (kokcidiostatics) or as 
growth stimulators (antibiotics), primarily in case of young birds (Doyle, 2001). The 
application of such treatment reduces the number of bird deaths and the costs of 
medical treatment. In addition, these additives have a positive effect on growth, feed 
conversion and meat quality, but they also have negative effects manifested through 
the emergence of pathogens resistant to the applied antibiotics in animals and people. 
For these reasons the European Union prohibited the use of such supplements in 
2006.  
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The alternatives to antibiotics as growth stimulators are numerous, amounting 
to finding an adequate non-pharmacological products from the group prebiotics, 
probiotics, organic acids, and other essential oils, medicinal plants or parts of plants 
such as thyme, basil, oregano and others (Simon, 2005).  

The beneficial effects of garlic (Allium sativum L.) on human and animal 
organism, which result from its antimicrobial, antioxidative and antihypertensive 
properties (Konjufka et al., 1997; Sivam, 2001; Prasad et al. 1981), have been known 
from ancient times. Scientific research has shown that these effects can be attributed 
to its bioactive components, the most important among which are sulphuric 
compounds, alliin, diallylsulphide, allyldisulphide and allicin (Kumar and Berwal, 
1998). Amagase et al. (2001) proved its medicinal effects on intestinal disorders, 
abdominal distension, and treatment of intestinal worms and respiratory infections. 
Garlic also manifests hypocholesterolemic effects on chickens through inhibition of 
the most important enzymes that participate in the synthesis of cholesterol and lipids 
(tri-hydroxy-tri-methyl-glutaril coenzym-A-reductase, cholesterol-7-α-hydroxylase 
and the synthesis of fatty acids). In addition, this additive has a relatively low market 
price, is added in small amounts of 1-2%, thus not increasing production costs, which 
is of particular importance to manufacturers.  

Studies focused on growth, conversion and meat quality of different types of 
animals indicate positive effects. Cullen et al. (2005) examined the effect of garlic 
supplement in the amount of 1% in pig feed and recorded an increase in growth, 
conversion and meat quality in comparison to the control group. Horton et al. 
(1991b), Freitas et al. (2001) and Bampidis et al. (2005) had similar results in their 
study of broilers, but they also concluded that lower concentrations, ranging between 
1and 2%, were actually more effective. A 4.5% content of commercial garlic in the 
chicken feed had no influence on growth and food conversion. Then Horton et al. 
(1991) studied the effects of feed flavour with garlic supplement on the consumption, 
certain performances and blood parameters in horses, pigs and sheep.  

High doses of copper in the chicken feed (100 and 200ppm) show similar 
effects: stimulating, bacterial and bacteriostatic. Moreover, such nutrition reduces the 
cholesterol level in tissues, which makes copper an important nutrition additive and 
supplement in the production of dietary foodstuffs necessary for people suffering 
from cardiovascular diseases, as well as an alternative to antibiotics. (Stanaćev et al., 
1998; Stanaćev and Kovčin, 2004)  

Regarding the quality of chicken carcasses, studies have been focusing on the 
improvement of the properties and build of chicken carcasses that would meet the 
food industry requirements for many years. The best results are achieved through 
genetic selection, nutrition and breeding technology, which are reflected in a 
significant increase of overall carcass masses and the share of breast meat as well as a 
reduction of the abdominal fat content in 6-week-old birds.  

Bearing in mind the aforementioned, the study focused on examining the 
effects of garlic supplement in broiler feed, both alone and in combination with 
copper, on the production parameters, health and quality of chicken carcasses. 
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Materials and methods 
Biological experiments were performed under production conditions in the 

experimental farm “Desert” of the Faculty of Agriculture in Novi Sad. At the start of 
the fattening period, four groups of 75 one-day-old Hubbard hybrid broilers of the 
same weight were formed. The experiment was performed with four repetitions 
covering a total of 300 chickens per treatment, and was set according to the scheme 
given in Table 1. There were three nutrient mixtures used: starter, finisher I and II 
finisher with 23%, 20% and 18% protein content respectively. The experiment lasted 
for 42 days, during which time the mixtures were changed in intervals of fourteen 
days. During the experimental period, the birds received a free supply of food and 
water, while the microclimatic conditions were regularly monitored. Monitoring of 
body weight and food exploitation was carried out every seven days. The chickens 
were sacrificed when 45 days old for the purposes of testing carcass quality. 10 birds 
(5 male and 5 female) of an average body weight were separated from each flock and 
after a 12-hour starvation period they were slaughtered, followed by procedures of 
bleeding, scalding, defeathering and evisceration. Chilled carcasses “ready for 
grilling” were cut into the basic anatomical parts and measured. The research results 
are presented in table form, as average treatment values and the data processing 
statistical method applied was ANOVA. 

Table 1 
The plan of additives supplement 

Group I II III IV 
Garlic,% 2 2 0 
Copper, ppm 

Control 
0 100 100 

Results and discussion 
Based on the obtained results it can be concluded that the introduction of 

commercial garlic in broiler feed had a significant effect on the intensity of the 
increase in body weight (Table 2). 

Table 2 
Body weight of birds, g 

Group I II III IV 
Additive Control Garlic Garlic+Copper Copper 
Initial 43,3 43,4 43,4 43,4 
Week 1 141,1 140,7 135,5 137,5 
Week 2 357,4 345,7 339,9 346,9 
Week 3 680,6 729,1 732,4 744 
Week 4 1048,9 1098,8 1090 1119,6 
Week 5 1490,3 1570 1534,8 1555,6 
Week 6 1964,52  2055,55* 2038,65* 2016,4 
*Significantly (P <0.05)  

In the first fattening period, at the end of the second week, the highest body 
mass was achieved in the control group (357.4 g), while in the experimental groups 
(II, III and IV) it was slightly lower and averaged at 345.7, 339.9 and 346.9 g 
respectively. This was probably due to reduced food consumption, resulting from the 
intense smell of garlic, which required a period of adaptation of birds to this kind of 
feed. Horton et al. (1991) had similar results. However, during the second fattening 
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period, garlic manifested its stimulating effects and at the end of the fourth week, the 
experimental groups had higher body mass than the control group. At the end of the 
experiment, group II (2055.55 g) and group III (2038.65 g) registered a statistically 
significant (P <0.05) increase in body weight in comparison to group I (1964.52 g 

Table 3 
The body weight of chicks at the end of the experiment, given separately for male and 

female birds 
Group I II III IV 
Additive Control Garlic Garlic+Copper Copper 
Genre ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ ♂ ♀ 
  
Body weight, g 

2125,4 1822,5 2192,7 1913,7 2165,7 1880,7 2141,8 1881 

Index,% 100 100 103,17 105 101,9 103,19 100,77 103,21 

Table 4  
Feed conversion, kg 

Group I II III IV 
Additive Control Garlic Garlic+Copper Copper, 100ppm 
Week 1.-2. 1,45 1,22 1,37 1,52 
Index,% 100,00 84,48 94,42 105,20 
Week 3.-4. 1,77 1,53 1,64 1,78 
Index,% 100,00 86,31 92,32 100,15 
Week 5.-6. 2,19 2,04 2,05 2,07 
Index,% 100,00 93,36 93,94 94,88 
Week 1.-6. 1,92 1,73 1,80 1,88 
Index,% 100,00 89,81 93,43 97,64 

Table 5 
The quality of carcasses  

Group I II III IV 
Cu level, ppm 0 0 100 100 
Garlic content, % 0 2 2 0 
Carcass weight and yield     
Before slaughtering, g 2326 2290 2312 2296 
Carcass mass, g     
Ready for grilling 1578,5 1539 1541,5 1565,5 
Yield, % 67,86 67,2 66,67 68,18 
Mass of carcass parts of higher value, g     
Leg and thigh 477,1 457,5 464,5 473,1 
Breasts 491,1 476,9 472,5 479,3 
Wings 202,8 205,4 200,1 209 
Back 383,7 374,9 377,6 378,2 
Mass of carcass parts of lesser value, g     
Neck 60,95 62,55 62,94 73,12 
Edible entrails 105,18 107,31 102,7 113,16 
Abdominal fat 19 17 18,8 21,2 
Total: 185,13 186,86 184,44 207,48 
Relative share of more valuable carcass parts, (% carcass)    
Leg and thigh 30,22 29,71 30,11 30,13 
Breasts 31,12 31,01 30,69 30,73 
Wings 12,85 13,35 12,99 13,34 
Back 24,29 24,34 24,47 24,12 
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In regard to the weight of chicks, separated by gender, the same tendency is 

observed in both male and female birds at the end of the experiment (Table 3).  
The use of different additives in this experiment had different effects on the 

efficiency of the food exploitation (Table 4). The lowest conversion rates of 1.73 
kg/kg during the entire experiment were recorded in group II with 2% garlic content 
in feed, which means by 10.19% less than in the control group.  

In regard to carcass quality, the results shown in Table 5. indicate that the 
average mass of the chilled carcasses “ready for grilling” was lowest in the garlic 
treatment group II (1539 g) and highest in the control group (1578.5 g). The mass of 
breasts was lowest in group III (472.5 g) and highest in group I (491.1 g), while leg 
and thigh mass was lowest in group II (457.5 g) and highest in the control group 
(477.1 g). The mass of back ranges from 374.9 g in group II to 383.7 g in group I, 
while the mass of wings ranges from 200.1 g in group III to 209g in group IV. The 
recorded values of abdominal fat indicate that the lowest amount of fat was found in 
group II (17g), while the highest was in group IV (21.2 g). The relative share of more 
valuable parts in the mass of the processed carcasses shows much smaller difference. 
The proportion of breasts varies in the range of 30.69% in group III to 31.12% in 
group I, while the share of leg and thigh yield is approximately the same in all groups 
and is approximately 30%. The average share of back in all groups is approximately 
24%, while wings yield ranges from 12.85% (control) to 13.35% (group II). The 
lowest proportion of abdominal fat of 1.12% was found in garlic treatment group II 
and the highest (1.38%) in the treatment group IV receiving 100 ppm Cu.  

Statistical analysis of the data for the average values of mass and relative 
proportion of the basic carcass parts (chilled carcass, breasts, leg and thigh, back, 
wings and abdominal fat) in the control and treatment groups carried out with 
Duncan’s test show that differences in values between the examined groups were not 
statistically significant (P> 0.05). 

Conclusion 
On the basis of presented results it can be concluded that the chicks treated 

with garlic have achieved better production results than the control group. Body 
weight was significantly increased, the food conversion reduced by 10%, while the 
birds maintained good health status. In regard to carcass quality it can be concluded 
that the impact of treated feed on yield indicated no statistical significance. The 
relative share of more valuable carcass parts (breasts, and leg and thigh) in the 
processed carcass weight also shows no dependence on the examined diet treatments. 
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OUTLINE OF THE INFLUENCE OF THE GLOBALIZATION ON THE 

TOURISM 
Processes of the globalization into the significant way affect on the tourism, by 

starting the entire sequence of secondary processes, having the direct effect for tourist 
movements in world. They appoint new frames for the tourism, and the tourism in 
poor regions can contribute to the cultural exchange among all sorts nations, of 
opening to different styles of living, job opportunities a tourist industry is giving 
which according to the definition to the World Organization Tourisms (United Nation 
World Tourism Organization, UNWTO) under the concept of tourism we understand 
the whole of activities of persons which are travelling and they are travelling to 
holiday, professional or other purposes not longer than the year non-stop outside their 
everyday environment, around exclusive of o departures, in which the paid activity is 
a primary goal. A tourism is also a form of an active holiday outside the domicile. 

According to the World Organization of the Tourism at present 6 tourist areas 
stipulated in the contract exist: Europe, North America and Centre, Africa, the 
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Middle East, Southern Asia, Eastern Asia and the Region of the Pacific Ocean which 
the participation in takings from the international tourism is shaping oneself as 
follows: 

Europe         52 % 
North America       18.90 % 
Eastern Asia, Oceania, Australia     18.40 % 
Latin America        6.20 % 
Africa         1.80 % 
the Middle East       1.80 % 
Southern Asia        0.90 % 
 
International tourist movements are developing very dynamically both under 

the quantitative as well as quality account (tbl. 1). Diagnosing the influence of the 
globalization on the tourism is playing a significant role very much from a point of 
view of the optimal use of the tourist potential of regions what will allow for rational 
managing the tourism. 

It is possible to say the tourism is a contemporary tool of the economic 
development in world. Unfortunately in 2008 in Europe two adverse factors came 
running: visa obligation for tourists being outside the Schengen zone, and, starting 
from the second quarter, the first symptoms, and then already full development of the 
global financial crisis. He is calling terror amongst businessmen and bother 
entrepreneurs dealing with the tourist trade. 

Tbl. 1 
Arrivals of foreign tourists on world according to UNWTO regions  

(in the m) 
Arrivals change % 

  
1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 06/05 07/06 08/07 

World altogether 540,4 683,3 694,0 764,4 802,5 847,3 903,2 5,5 6,6 3,7 

Europe altogether 315,0 393,3 407,1 424,4 438,7 462,1 484,9 5,0 4,9 1,7 

Northern Europe 40,1 43,7 45,8 49,6 51,0 56,5 58,1 7,1 2,7 0,3 

Western Europa 112,2 139,7 136,1 139,0 142,6 149,6 154,9 4,9 3,5 1,2 

Middle-Eastern Europe 60,0 69,2 78,5 86,3 87,8 91,2 96,0 4,3 5,2 2,9 

Noon and Mediterranean Europe 102,7 140,8 146,8 149,5 157,3 164,8 176,1 4,7 6,9 2,1 

Source : UWTO World Tourism Barometer vol. 6. No 3., 

Processes of the globalization from one side contributed to the occurrence of an 
economic crisis, however from the other side effects are heightening him. Relating to 
the deteriorating economic situation Europe remains most important direction of 
tourist travels still in world. Arrivals at Europe constitute 53 % tourist arrivals with 
the whole, and takings from the tourism are generating the 434 billion USD USA. 
good results in the tourist attendance of Europe result from the economic situation 
and geopolitical in the region. To underline belongs, that majority (88 %) of foreign 
tourists in Europe comes from other European countries, but only 12 % of extra-
European countries (www.unwto.org). 



 231

Tbl. 2. 
Business forecastings in selected countries of Europe for the end of 2009. 

Country GDP changes in % Forecast unemployment 
rate 

Height of the unemployment 
rate  

(in %) 

The Czech Republic -2,6 12,0 1,7 
France -3,0 9,6 1,8 
Spain  -3,2 17,3 6,0 
Germany -5,4 8,6 1,3 
Poland -1,4 9,9 2,8 
Slovakia -2,6 12,0 2,5 
Hungary -6,3 9,5 1,7 
The Great Britain  -3,8 8,2 2,6 
Italy -4,4 8,8 2,0 

Source : UNWTO 

Creating the brand of the tourist product is a chance of pulling the large 
number of tourists. She sometimes reaches the paradox relying on the fact that the 
soil of the brand is sometimes bigger than the product quality. Such a state of affairs 
results from the fact that the brand not always is connected with the product quality 

− individuation of needs of customers - directly with creating tourist products 
about the high diversities are being combined. An aspiration to reaching is an aim of 
the product differentiation to like of a large number of customers irrespective of their 
tourist preferences. Moreover the individuation from one side allows for however 
filling the niches free from the tourism up on the other is giving the full satisfaction 
of customers 

− supporting the tourist entrepreneurship in the region - the process of 
leveling conditions in the global scale causes the growth in importance of the 
entrepreneurship. The policy of the European Union firmly is exhibiting regions 
tourist, having the large impact to the socio-economic situation of local communities. 
A Committee of the Regions constituting the advisory board and reviewing European 
council decisions is acting the particular role and of European Commission marking 
out of regional policy. In 1985 accumulating European Regions came into existence 
(The Assembly of European Regions- AER) around 30 European states consisting of 
250 regions and 12 between regional organizations . Thanks to the operation of 
bodies of the European Union and governments of individual states the pressure is 
lying down on: the development of the balanced tourism, the development of regional 
tourist products, the creation and the development of competitive tourist products, 
developing systems of tourist promotions of products 

− height of the participation of persons older in the tourist attendance - 
improving financial conditions of senior citizens in rich countries causes life spans 
connected with growing longer constant increasing of taking an interest in the 
tourism senior citizens. Universally he considers himself, that health, spa, or 
recreational tourism of older persons will be one of most dynamically developing 
fields of tourism. It is involving growing old undoubtedly of European societies and 
with general height awareness of European society. Today's seniors are characterized 
by a more and more high level of education, bigger concentrating services on the 
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quality offered and the greater level of the affluence. Seniors can and they want to 
care for their health, net whereas constantly unwound of connections of cheap 
airlines, spas are making the network of motorways more available. (in. Bartoszewski 
….) 

− fashion for the active leisure - the active leisure is trendy. Europeans started 
returning the great attention for a healthy lifestyle which the comfort is guaranteeing 
them. With the reason they are selecting the diet and they are reducing the excess of 
the calorie spending the leisure time on a bike, running or exercising into the fitness 
clubs. The regular movement is becoming the habit and it isn't impossible later to rest 
passively. A good company, a not very intensive training and a contact with the 
nature are a basic advantage of active holidays. The physical activity constitutes form 
of rest meant for persons intelligent, conscious of the need of the movement of 
people. Mainly educated persons are using that kind of parties. Students are 
dominating what best is providing about the fact that the availability of the activity-
based tourism isn't limited by finances. To use that kind of rest perhaps literally 
everyone. They aren't required no specialist entitlements 

− the farm tourism and the rural tourism - constitutes the excellent form of 
rest in the country at the farmer. Country communities are stopping in times of 
changes in the technology of the transport and the communication before the chance 
of attracting tourists wanting to rest from the tumult of cities to the village. Processes 
of the standardization are extorting the comprehensiveness of similar products 

− departures for the shopping to shopping centres - very well prospering 
commercial networks are trying to attract customers more and more offering In 
comprehensive services. At present hypermarkets are not only places of the shopping 
but also rest. A participation in numerous competitions and games, a possibility of 
spending time in restaurants or cafés or a participation in film shows offer to their 
customers. For children special playrooms are prepared, where parents can leave 
behind children under the care and hare oneself with one's matters 

− urban tourism - in processes of the globalization cities are playing the 
particular role becoming centres at a junction point connected between oneself with 
the numerous net of connections. In particular convenient communications 
connections are being used by tourists. In the face of uniting Europe the urban 
tourism dynamically is developing in countries of Centre Europe which anew are 
being discovered by West-European tourists. 

− rest 3 xS (sun, sand, sea) - in Europe this type of rest traditionally is 
connected with the so-called belt of the sun stretching out along south coasts of the 
Mediterranean sea and the Atlantic Ocean. 

To sum up one should state that the development of tourism is associated with 
the development of the global economy. In current economic conditions processes of 
the globalization are forcing into creating the positive image of tourist regions, they 
are creating new and are enhancing existing tourist tendencies. However processes of 
the globalization only tourisms of one side are starting entering land, however from 
second the tourism is a vanguard of the globalization. On the current level interaction 
with difficulty is feeling for definitive decisions. 
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LANDSCAPE’S PARK IN POLAND AS NATURAL RESOURCES OF 

RECREATION TERRITORIES 
Landscape parks in the world 
Organizations dealing with international environmental protection began to 

appear only after the World War II. Until today, the most important of them in the 
International Union of Conservation of Nature and Natural Resources – IUCN, 
established in 1948, which gathers both governmental and scientific institutions, as 
well as all kinds of environmental protection funds, associations and unions from all 
over the world. For that reason, the IUCN research on protected areas, and especially 
their division into five categories, are the most unbiased and allow for comparison of 
various types of global natural preservation. Introduction of this division began 
already in the seventies, but back then, a ten-stage system was created. Such system 
did not turn out to be very successful, as the borders between individual categories 
were somewhat fuzzy. In 1992 the system was modified into a six-stage one, which 
remains in effect until today (Bishop, Dudley, Phillips, Stolton, 2004).  

The fifth category of this structure - Protected Landscape/Seascape, which 
encompasses all the landscape parks in Poland - is defined as a land or sea area where 
the cooperation of human and nature throughout centuries has created land of specific 
and unique aesthetic, biological, and cultural traits, often biologically diversified; the 
most important factor for this natural form is to maintain the traditional cooperation 
of human and nature, including the natural evolution of each region (Guidelines…, 
1994). According to IUCN, the main goals of this form of natural preservation are 
tourism and recreation (Eagles, 2002), as well as retaining and protection of 
characteristics – both natural and cultural – which make the area stand out against 
other regions (Brown, Mitchell, Beresford, 2005).  

It should be remembered that though the IUCN system of categorizing the 
protected areas is an international one, both the names and individual categories can 
vary in different countries. For example, out of 23 Polish national parks, 21 belong to 
category II – National Parks; the Ojców National Park has been disqualified because 
of the town Ojców situated on its territory, while the Wigry National Park has been 
excluded due to very high percentage of private lands – both of these parks belong to 
category V. On the other hand, almost all the British and Japanese national parks 
belong to category V. Therefore it seems erroneous to compare the protected areas 
only because of their names – as they say nothing about the actual value of the given 
area. Therefore, the most important criteria of granting a status to a given region are 
mostly its purposes and functions. 

Landscape parks in Poland 
IUCN has qualified all the landscape parks in Poland to the fifth category, 

which means that they serve the following purposes: 
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− maintaining harmonious interaction between culture and nature, by 
protecting the created landscape and cultivating the traditional craft, folk art, and 
usufruct of land; 

− balanced development of the areas; 
− elimination of such land usage which does not match the given area; 
− introducing various possibilities of tourism and recreation, especially 

balanced one; 
− encouraging scientific research and educational classes; 
− supporting the local community by purchasing, for example, food produced 

using ecological methods, or making use of their services during stay (Philips, 2002). 
A landscape park is currently considered the best model of 21st century nature 

preservation, demonstrating how to retain natural and cultural variety, without 
renouncing various forms of use - of course while observing the rules of eco-
development (Beresford, Phillips, 2000).   

The idea of natural preservation, very similar to the current one, was initiated 
at the end of the 19th century , when people realised that the development of industry 
and transport has a negative impact on environment. Yet, the first act on natural 
preservation was passed in Poland only in1934 (Leńkowa, 1978). 

 On its basis, the legal status of areas considered protected before the 
WWII was confirmed in 1947. A new act, in effect for over 30 years, was passed in 
1949. It’s content allowed to establish the same categories of protected areas as in the 
previous document, that is natural parks and reserves (Act of 1949-05-07 on natural 
preservation). 

A concept of other forms of protected areas appeared in the sixties, when the 
idea of creating the Jura Landcape Park came into existence (Novák, 1963); in the 
seventies, this conception was supplemented by areas of protected landscape. 
Professor Zygmunt Nowak defined this innovative type of protected areas as „a 
region attractive in respect of landscape, view, and culture, intended for various 
active and passive, individual and mass forms of rest. (…) a park can include all the 
old and contemporary works of mankind, and inviolable creations of nature” (Novák, 
1963). 

A distinct regulation regarding appointment of landscape park was included in 
the natural preservation act only on 1991-10-16. The article 24 defines a landscape 
park as an area protected due to its natural, historical and cultural values, and the aim 
of establishing it is to preserve, popularize and promote these values in conditions of 
balanced growth (Act of 1991-10-16 on natural preservation). This formula is quite 
accurately repeated in the latest act of 2004-05-16 (Act of 2004-05-16 on natural 
preservation, Gruszecki, 2005). 

As the definitions of landscape parks were created, the aims and functions of 
these areas were formed and altered. The purposes which appeared the most 
frequently throughout forty years can be qualified as ecological and tourist-
recreational. 

In 2008 there were 120 landscape parks in Poland, the total area of which is 
2517183,9 hectares, that is 8,1% of the whole country territory, with the medium 
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acreage of 21459,4 hectares. Landscape parks take up the largest area in the 
Subcarpathian Voivodeship – 279750,9 hectares (15,7% of its surface area), and the 
smallest in the Opole Voivodeship – 62590,5 hectares (6.7% of the voivodeship 
surface); interestingly, in comparison of percentage share of the parks in relation to 
the voivodeship area, the Silesian Voivodeship is the first with 18,6 % of this form of 
nature preservation, while in the Podlaskie Voivodeship – the famous “green lungs” 
of Poland – landscape parks occupy only 4.4%. 
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Landscape parks in comparison with other Polish protected areas in 2008. 
 
Functions of landscape parks 
One of the main functions of landscape parks in the protective-ecological one, 

based on rational use of natural resources, without causing degradation, both in the 
natural and in cultural environment. It is a well-known fact that most arable and 
forest lands in a landscape park are in economic use, but it should be remembered 
that more strictly protected areas – reserves – can also take up a significant part. The 
main forms of park usage are forestry (including the hunting) and agriculture – 
preferably the so-called ecological one – some researchers even suggest that this 
should be the only permitted type of farming (Górny, 1992). Food production based 
on its principles (incl. bio-diversity, natural soil activity, biological cycles – e.g. crop 
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rotation, limited use of mineral chemical fertilizers and crop protection chemicals) 
can increase the economic efficiency of both plant and animal production; moreover, 
it significantly enhances tourist attractiveness of the given region. What should 
definitely be limited, are monocultural, large-area cultivations  as they cause 
monotony in the landscape, big greenhouse cultivations, and intensive farm animal 
husbandry - particularly beddingless. On the other hand, the forests – which are most 
often owned by the State Treasury, should have strictly-defined purposes, e.g. 
protection of soil, water reserves, reservoir for seeds, animal sanctuary, or 
recreational base. 

Agricultural use of land definitely predominates in most landscape parks. The 
most optimal example of coexistence of two functions: agricultural and protective, is 
the Agro-ecological Landscape Park of Dezydery Chłapowski (Greater Poland 
Voivodeship), where agriculturally used fields, meadows and pastures neighbour on a 
system of inter-field woodlots and small pond, created in the 19th century, which 
maintain the whole system in homeostasis.  

Another function to which the landscape parks are particularly predestined, due 
to the interrelations between protected nature and human actions, is education The 
didactic purpose should be accomplished among three groups: residents, children and 
young people, as well as tourist, mostly to develop the ecological awareness, which 
could help mitigate the existing conflicts and avoid them in the future (Flakowicz, 
1996, Tobolski, 2001).  

One of the basic functions of landscape parks is tourism, which should mostly 
be carried out by the following forms: tourist, recreational, weekend, and qualified, as 
conditioned by natural and cultural-historical diversification of these areas 
(Ptaszycka-Jackowska, Baranowska-Janota, 1998, Baranowska-Janota, Korzeniak, 
1991). In the issue of tourism development in landscape parks, it is not their 
attractiveness that matters – research performed in the nineties shown that over 90% 
of the parks are located in areas of the highest tourist attractiveness (Baranowska-
Janota, Korzeniak, 1991) – but rather the distance from heavily urbanized areas – this 
is of particular importance for holiday tourism. In Poland, 53 parks, 32 of which only 
in part, are located within one-hour isochrone, which corresponds to 40 km 
equidistance from the tourist’s domicile (circle radius of 40 km around every 
voivodeship capital), which is the condition of relatively small waste of driving time 
in comparison to the rest period (Warszyńska, 1974). 

Unfortunately, vividly developing tourism also carries threats – first of all –
excessively developed tourist use (e.g. Poprad and śywiec Landscape Parks), and 
illegal holiday construction (e.g. most of the landscape parks in Greater Poland) 
(Denisiuk, 2001, Raszeja, 2000). Despite the risk of natural and social environment 
degradation created by tourism in landscape parks, it should still be developed – 
obviously in conditions of balanced development – as it can disburden excessively 
concentrated tourist movement in national parks (Kurzyński, Mielnicka, 2002). One 
should remember that the area of landscape park has a higher protection level than its 
buffer zone - therefore development of tourism (especially mass tourism) should take 
place in the buffer zone. 
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Settlements are also present in landscape parks – in some cases, they 
considerably excess the average value of population density in Poland (e.g. the 
Coastal Landscape Park). The most common type of building development in these 
areas is the country one, but buildings connected with tourism begin to appear more 
and more often; moreover, as much as 54 parks include urban areas (Rąkowski, 
2004). This phenomenon will not be harmful for the environment if the basis 
principles are observed: maintaining regional building tradition (avoiding the so-
called architectural pollutions), evading large-volume constructions, and limiting 
spread of the buildings. 

Conclusions   
The superior purpose of every landscape park is to combine all the various, and 

sometimes mutually exclusive, functions; the tourist function is a very important one. 
This is possible by means of applying the principles of balanced growth, which are an 
interpretation of the Polish ecological policy (Kurowski, 1999). 

The communes connected with a landscape park should also be of multi-
purpose nature, and they should maintain harmonious interaction between culture and 
nature, by means of actions in keeping with the rules of eco-development. For if 
development of tourism omits these principles, it could virtually cause a catastrophe, 
particularly in protected areas. I. Kamieniecka (1998) estimates the share off tourist 
economy in environment degradation at about 6%, but in the case of places which are 
extensively overloaded with tourist movement, these values can reach up to 40%, due 
to light and heavy industry. 
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WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA SZLAKÓW 
TURYSTYCZNYCH W POLSCE (ABSRACT) 

    Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki 
funkcjonowania szlaków turystycznych w Polsce w kilku aspektach. Analiza tego 
zagadnienia wymaga poruszenia problematyki definiowania szlaków turystycznych, 
koordynacji całokształtu działań związanych z podziałem szlaków turystycznych i ich 
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wyznaczaniem w terenie, ujęcia szlaków w aspekcie ochrony przyrody oraz 
koncepcji ujęcia szlaków turystycznych w płaszczyźnie  prawnej. 

  Istotne definicje i zagadnienia dotyczące szlaków turystycznych wiąŜą się z 
aspektem organizacyjno – projektowym. Podstawową organizacją zajmującą się 
szlakami turystycznymi w Polsce jest PTTK. Zasadniczym dokumentem w sprawie 
szlaków turystycznych wydanym przez PTTK jest „Instrukcja znakowania szlaków 
turystycznych PTTK”. W dokumencie tym zawarto problematykę dotyczącą 
zagadnień prawnych, rodzajów szlaków, sposobów oznakowania, zasad 
projektowania i prowadzenia szlaków, technik znakowania i konserwacji szlaków 
oraz prowadzenia dokumentacji. 

    PoniewaŜ jednym z głównych  celów kreowania szlaków turystycznych jest 
organizacja przestrzeni turystycznej, rozpatrywać je naleŜy w ujęciu kompleksowym 
co umoŜliwia koncepcja  linearnych systemów penetracji rekreacyjnej.  Według tej 
koncepcji do linearnych systemów penetracji rekreacyjnej zalicza się wszelkiego 
rodzaju szlaki turystyczne (piesze,   rowerowe, wodne, konne, narciarskie itp.), 
ścieŜki dydaktyczne, ścieŜki zdrowia, szlaki specjalistyczne: archeologiczne, 
historyczne, pielgrzymkowe, trasy spacerowe i inne penetrowane rekreacyjne 
linearne fragmenty przestrzeni turystycznej odpowiednio do tego przystosowane. 

  PoniewaŜ w Polsce brak jest aktów prawnych w pełni wyczerpujących 
problematykę funkcjonowania szlaków turystycznych w pracy poruszono równieŜ 
zagadnienia prawne dotyczące uwarunkowań zagospodarowania przestrzeni oraz 
zasad tworzenia i funkcjonowania szlaków turystycznych powołując się na analizę 
prawną wykonaną na zlecenie Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki.  
 

J. Styperek 
Zakład syntez krajobrazowych AWF w Poznaniu, Polska 

 
SELECTED ASPECTS OF TOURIST TRAILS AND THEIR FUNCTIONING 

IN POLAND 
The following paper aims at presenting several aspects of tourist trails 

functioning in Poland. To analyse this task we need to bring up the problems with 
defining tourist trails, the coordination of actions connected with tourist trails 
marking, their relation to  natural environment protection and the legal aspect of 
tourist trails. 

The term „tourist trail” is frequently used with reference to various elements of 
geographical environment adaptation to tourism needs. Very often for the same 
element of tourist map of a region, such as tourist trails, we find different terms: 
“tourist route”, “tourist path”, “tourist road”, “didactic path” etc. The first analysis of 
tourist trails terminology was done by J. Sewerniak (1974), and it referred mostly to 
foot paths. 

R. Bar (1974) presented a very precise definition, giving two terms of 
organizing tourism: 

-tourist route –“route through tourist towns and areas, directed by existing 
transport links (road, rail, water, air), customary or organised for tourism, running 
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through tourist areas and towns. The author refers to transport links and organised 
tourism, 

-tourist trail –„permanently marked or customary tourist route, running through 
the areas with specialised values for practising tourism (water tourism, skiing, 
walking, cycling, motorcycling, climbing etc). It is characterised from the point of 
view of tourist values of the given area and the tourist opportunities. 

However, crucial definitions and issues referring to tourist trails are connected 
with organisation and designing. PTTK is the major organisation that deals with these 
issues in Poland. “The instruction for PTTK tourist trails marking” (www.pttk.pl) is 
the basic document. You can find there legal issues, the kinds of trails, methods of 
marking, rules of trail designing, methods of marking and maintenance and 
documentation. There is also a definition of tourist trail: “Tourist trails are the ones 
whose route was marked according to the following instruction. Land tourist trails are 
usually the existing paths and roads. Water tourist trails use watercourses and bodies 
of water.” Please note that in the previous version of this instruction, published by 
PTTK Board in 1995, the definition was as follows: “trails marked with unified 
coloured signs, helping tourists find the right direction.” 

Because of the fact that one of the main aims of creating tourist trails is the 
organisation of tourist areas, we should look at them comprehensively. The concept 
of linear systems of recreational penetration by J. Styperek (2002) makes it easier.  

According to this concept, linear systems of recreational penetration are all the 
tourist trails (foot, cycling, water, horseback riding, skiing ones etc), didactic paths, 
health paths, specialised paths: archeological, historical, pilgrimage, walking paths 
and others, suitably adapted. It is connected mostly with geoecological approach. 
According to the author, linear system of recreational penetration in geoecological 
aspect is a linear fragment of tourist area, used for leisure and adapted to various 
forms of recreational penetration. The elements that create the system are recreant 
moving on tourist area, axis of the system that is penetration route and its 
infrastructure, natural and anthropogenic environment  in the visible distance. The 
complex of mutual relations makes the interactions between the elements of the 
system as a result of recreational penetration. 

According to ”The instruction for PTTK tourist trails marking” among the 
linear systems of recreational penetration in Poland there are: 

1) foot paths (mountainous and lowland) 
2) skiing trails 

a) ascending ones 
b) edge ones 
c) one-way ski slopes 

3) cycling trails, but not cycle lanes 
4) horseback riding trails 
5) water trails 
6) walking trails 
7) accessing trails 
8) didactic trails (scientific) 
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The functioning of the linear systems of recreational penetration listed above is 

closely related to the protection of nature. It is mostly connected to protected areas 
(national parks, scenic parks or wildlife reserves). J. Styperek and R. Kurczewski 
(2008) dealt with the issues of functioning of tourist trails on protected areas. They 
defined potential and real tourist pressure which is a result of tourist trails 
exploitation in Polish and Slovakian national parks. 

Also W. Robaczyński (2006) dealt with the issues of tourist trails and their 
functioning on legally protected areas. It related to the Bill on protection of nature 
which controls the ways of exploiting protected areas, national parks, scenic parks 
and wildlife reserves, with tourist trails running through. On the areas of Polish 
national parks their directors are responsible for defining the accessibility of all the 
tourist trails (foot paths, skiing trails, cycling trails, horseback riding trails, water 
trails,walking trails and didactic trails). Making the trails public and assessing the 
maximum number of people using the trail at the same time should be fixed in the 
park protection plan.  

Slightly different rules apply to tourist trails in scenic parks. Scenic park 
protection plan is passed by province governor (art.19 p. 6 protection of nature bill). 
Inventory of resources, formations and natural elements, landscape and cultural 
values in the scenic park, includes points, axes and overlooks, roads and tourist trails. 
The fundamental difference between functioning of various forms of tourism is the 
fact that in national parks you can move only on specific roads, mostly on marked 
tourist trails (according to national parks regulations straying is punishable), while in 
scenic parks you can use all the roads available.  

Because of the fact that there are no legal regulations dealing fully with the 
issues of tourist trails functioning in Poland, W. Robaczyński made a legal analysis in 
2006, ordered by the Department of Tourism  in Ministry of Economy. The analysis 
was to cover the conditions of making a tourist map and rules of creating and 
functioning of tourist trails. In conclusion of the analysis th author suggests a legal 
act of importance of a bill that would be devoted to tourist trails. The bill should 
control: 

− tourist trail legal definition 
− rules how to mark tourist trails 
− kinds and categorization of tourist trails, taking location and difficulty into 

consideration (it could be the subject of executive regulation) 
− people authorized to design and mark tourist trails 
− rules how to mark the trails through the areas with various ownership 

relations 
− trails and buildings maintenance responsibilities  
− marking and maintenance financing 
− possibility of introducing the entrance fees  
− the range of protection for tourist trails projects authors 
− the role of public administration organs 
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− entrusting organizing and tourist trails exploitation to non-public 
organizations, taking public-private partnership regulations  into consideration 

In summary, we need to state that the tourist trails functioning in Poland is a 
multifaceted problem. It needs a lot of comprehensive regulations in order to obtain 
the optimization of their exploitation and minimization of  potential conflicts. 
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TOURISM AS AN OPPORTUNITY FOR SOCIO-ECONOMIC 

DEVELOPMENT OF NORT-EAST REGIONS OF POLAND, EXEMPLIFIED 
BY GOLDAPSKI POVIAT 

Summary 
 During recent years in Poland the burden of responsability for the tourism 
development has shifted from the national level towards the local governments, 
which had been reactivated by the constitutional reform in march 1990.  
 In the whole world, the development of tourism as a very important branch of 
national ecenomy depends on the regional tourism development. It is in the regions, 
where the measurable, economic benefits, obtained through tourism, are being 
demonstrated.  The tourism development activates economically the region. The 
effect of economic acceleration takes place. The growth in number of tourists entails 
new investments, not only in tourism, and at the same time it enlarges the amounts of 
taxes paid to local budget.  

Keywords 
Goldpaski poviat, local tourism, local product, regional development 
Introduction 

 During last decade in Poland, tourism was regarded as a sector of social 
consumption. Nowadays, as a result of social and economic changes in Poland, 
tourism is more often considered to be one of the most dynamically developing  
intersectorial branches of economy. Tourism has started to be perceived as a field, 
which creates mutual relations and connections with other branches of economy. The 
development of tourism replaces the positives impulses to other sectors, especially to 
the services and to the less extent, the growth of manufacture of selected goods. It is 
also being underlined that tourism is a service, which regarding its interdisciplinary 
character, generates employment not only in the sector of final tourist consumption, 
but also in the production sector. 
 Besides the economic, tourism has also great social sense; it constitutes en 
element of regional balance, since there are in the regions, where the tourist products 
are being produced. Regions differ when it comes to tourist and paratourist 
infrastructure and revenue, therefore tourism can generate regional income and 
employment. The more employment possibilities in agriculture dwindle, the more the 
employment in tourism is visible.  During last decades in Poland a decline in 
effectiveness of agriculture production as a result of the introduction of capitalism is 
being observed. That made it necessary to search alternative sources of income, 
especially in small agriculture farms, which ceased to be self-sufficient. The 
development of tourism stimulates social activity, it leads to a better identification 
with the region and counteracts social marginalization.  
 The European Union also perceived the importance of tourism by 
acknowledging it to be one of the basic sectors of European economy regarding its 
share in GDP. In every EU country tourism generates employment by which it 
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contributes to attaining the goals set in Lisbon and Cardiff and to creating a real 
market of internal services. Tourism raises the level of employment, social welfare, 
balanced growth and economic integration, al ofl which at the same time contribute 
in great deal to meeting the aims of convergence[5 p.45] 
 In recent years the burden of responsibility for development of economy 
including tourism in Poland, has shifted from the nationwide to regional level. Local 
governments become self-dependent entities which are responsible for their actions 
and govern municipality’s economy.  

The significance of tourism in regional development 
 Tourism may stimulate the dynamic of growth in the regions with high level of 
tourist attractiveness, meaning those with varied and interesting landscape and 
cultural amenities, well developed general and tourist infrastructure and efficient and 
safe transport accessibility. In such regions, tourism should be included in setting the 
regional development goals.  
 Tourism prompts the regional economic activity. The history of tourism proves 
that due to its economic qualities, countries, regions and particular tourist spots are 
indebted to tourism for their high growth dynamics and welfare. The economic aspect 
of tourism gains more importance.  
 Tourism and its significance as a generator of workplaces, stable and long-term 
development, budget income and entering the sector of small and medium-size 
enterprises, becomes a development direction of top priority for regions. Therefore it 
is highly important to justify the term regional development. According to American 
sources, local or regional development has an economic dimension which determines 
the general growth in particular area. European approach is more comprehensive; 
there it is being underlined that only if there are quality changes along with economic 
ones on the social and cultural ground, will the development be effective and 
irreversible [1 p. 34] 
 In region, the development influences regional society. This society exists in 
particular economic, political and legal reality and is being characterized by certain 
culture. Every each of these aspects brings opportunities along with limitations. In 
order to reach development, it is necessary to have all three elements of so called 
triangle of development working simultaneously. These elements are the following: 
conceptions, people and resources.     
 This is why the strategy of development is so important in local or regional 
development. This strategy relies on resources, on the basis of people and presents 
how to shape up the conceptions. The development strategy has become one of the 
basic and essential documents in the process of planning and prediction of the 
development direction of territorial structures. It constitutes not only the most 
comprehensive and multifarious compendium of the information concerning the 
region, but also highlights the region’s strengths and opportunities, identifies its 
problems and threats and finally sets the targets, methods and the schedule of actions.    
 Therefore we deal with several basic elements of regional development: 

− the economic development – meaning the growth of income regarding 
mainly the enterprise sector,  
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− the social development – mainly the social adjustments to economic 
changes, along with simultaneous forming of mechanisms which would level or 
reduce the disadvantageous changes in this range, 

− the culture development – creation of new cultural values along with 
maintenance of the existing traditions, 

− the spatial development – adjusting the spatial arrangement to the new 
needs of society and organizing the space according to them, 

− the legal and political development – meaning, progressive democratization 
of the society and its inclusion in the growing number of council actions.[1 p. 45]      
 With tourism there are inseparably connected consumption of goods and 
services and use of establishment and units enabling tourists the access to tourist 
amenities.  Satisfying the needs of tourists would not be possible without proper 
infrastructure. It includes establishment and units along with paratourist 
infrastructure. Creating the units of paratourist and tourist infrastructure depends 
mainly from local governments (especially on the level on municipality) and private 
investors.  
 Investments can be acknowledged as one of the basic spheres of socio-
economic activity of both local governments and economic entities. Investing allows 
developing not only the council units (municipalities, poviats) but also economic 
entities operating in their area. The effect of investing activity is, above other, the 
improvement of the inhabitants’ standard of living. It is out of the questions, that 
investments done by municipalities and private investors favor the infrastructure 
development and encourage next investors to act in their regions, also in the tourism 
branch.  
 Investing should be considered as a crucial sphere of local governments’ and 
economic entities’ actions. They can be made independently by local governments 
(municipalities, poviats) , jointly by a couple of them (here the creation of an 
agreement is crucial) or together with local investors (for example within the public-
private partnership). When it comes to the role of local government in the sphere of 
investment policy, its influence on the investments undertaken by private investors 
should be considered thoroughly.  In this case, it is up to local governments to create 
the best conditions for local units and external investors for investing. It is mainly 
about eliminating factors, such as normalization of grounds’ property, the local 
infrastructure and the level of local payments and taxes, which limit profitability of 
the undertaken investments. For potential investors the following documents are 
important: 

− the development strategy for a municipality, 
− project of  conditions and directions of land management, 
− locals land management plans. 

Those documents allow the local units to manage the offers and promotional policy 
with reference to private investors.[4 p.37]  
 The role of local governments is also to reinforce the trust toward potential 
investors, cooperating with them, encouraging them to undertake projects (desirable 
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from the point of view of the development strategy) and creating the social capital, 
which all finally lead to the social and economic development in the region.  

The role of tourism in the development of  goldapski poviat 
 The goldapski poviat is situated on the north-east side of Warminsko-
Mazurskie Voivodeship. It is a part of functional area called The green lungs of 
Poland.  The north border of this poviat is a national one with Kaliningrad. The 
goldapski region is the central part of  The Garbate Mazury (humpbacked Mazury) 
which is situated between the Suwalsko-Augustowskie Lakeland and the Land of 
Great Mazurian Lakes. From north to south there is a range of Szeskie Hills with a 
Piekna Mountain (272 m) which is situated 3 km from the poviat’s capitol.  Within 
the poviat’s area lies part of primeval forests Romnicka and Borecka.  
 During late eighties the regional economy was based mainly on state-owned 
agriculture, small industry and on poorly developed tourist base. The main employers 
were State Farms (PGR, which operated on almost 26 000 hectares and employed 
1200 people), national institutions (schools, army, administration) and few 
establishments dependent to State Farms; National Machine Center and Agricultural 
Building Industry.  The employment structure was characteristic for many of Polish 
cities at that decade: one central employer and other establishments strictly 
cooperating with it.  
 The fall of the State Farms system caused 35 % of unemployment, which 
became a great challenge for local governments. They faced the dilemma of which 
direction to choose and what would be the best solution for the whole region and the 
society.   
 After numerous discussions local governments decided to take the advantage of 
the region’s geographical position on Polish map. The Goldap municipality board 
was first to elaborate in 1994 the development plan for the city and municipality, 
which subsequently was accepted by the Municipality Council. The idea was based 
on several pillars which later on would decide on the municipality’s future. Local 
authorities were fully aware of the fact that they can not focus only on the agriculture 
and tourist advantages of the region, as it would marginalize the municipality.  That 
is why, additional functions of the municipality were prepared, such as locating the 
frontier crossing and obtaining the status of a sanatorium and health resort. In the 
program the basic elements for tourism development were emphasized: geographical 
and environmental assets, taking advantage of the border location and functions of  
sanatorium and health resort. Tourism, as a branch of national economy, in many 
countries is the main source of income, while in Poland it still has a vast potential to 
develop.  
 According to Goldap local government, there were many favorable 
circumstances leading to considering tourism and especially qualified tourism, as s 
region’s future. However, before the strategy was set and the investments were 
finished, throughout several years the Goldap government was often forced to take 
risky decisions. The strategy of development of the tourist product become the main 
document and directed the rest of the plans and investments in the branch of tourism.  
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 Region authorities jointly set the tourism development in the region as the 
active program, propped with proper knowledge, goals and consistent actions leading 
to the goals achievement. Goldap Mayor, Marek Miros, in local newspaper Z bliska 
made an appeal: It is not passive expectations for investments, but active investment 
inspiring, what is the total base of region’s development. 
 The goldapski poviat seemingly has less possibilities than the cities situated in 
the area of Great Masurian Lakes. That is why in this poviat the emphasis was made 
on something distinctive and attracting the interest of potential tourist. There were 
five factors determining the success:  

− geographical and environmental assets (which is a standard), 
− close to the border location, 
− particular climate, 
− nearness to Szeskie Hills with the Piekna Mountain, 
− using the Goldapa river, one of the most winding rivers of the region. 

 Geographical and environmental assets they are the Romnicka Primeval Forest 
with incredible forest stand, flora and fauna, then the Borecka Primeval Forest with 
the population of 80 European bisons and Szeskie Hills. From the initiative of the 
local authorities, the National Park of  the Romnicka Primeval Forest was created in 
1988. The park’s domicile is located in Zytkiejmy, in the Dubeninki municipality. 
The opening of the park was regarded as a great perspective.   
 The goldapski poviat authorities implemented the tasks included in The 
development strategy of tourist product which aimed at reducing the unemployment 
rate by investments‘ growth. One of the most important undertakings concerning 
tourism industry in the goldapski region is The Sport and Recreation Center Piekna 
Gora (ang. beautiful mountain). 
 The center was created on the 16th of July in 1998, when Goldap municipality 
and the Treasury  Agency of Agricultural Property (pl. Agencja Własnosci Rolnej 
Skarbu Panstwa)  brought into life the Sport and Recreation Center Piekna Gora - a 
joint-stock company.  The Agency became main shareholder with the financial 
contribution of 2 870 000 PLN, while the municipality contributed with parcel of 
land of the area of 9 700 m² and 400 000 PLN.   During the same year, in December, 
Goldap poviat authorities repurchased from the Instal entrepreneurship from 
Katowice a drive-in Pod Piekna Gora, which had been closed for 5 years and almost 
in 70% devastated. This was the beginning of investing on the Piekna Mountain. The 
planned total cost of investments amounted to 5 million PLN and was financed in 
70% by  Tourism and Sport Office from its financial resources designed for central 
investments,  while the other resources came from the Treasury Agency of 
Agricultural Property. The investment schedule included construction of new ski 
slopes with ski tows and full infrastructure, also construction of funicular railway and 
a natural luge track.  
 Currently, Piekna Mountain is one of the greatest tourist attractions in the 
North-East Poland both during summer and winter. This establishment is vested with 
a drive-in, a chairlift and funicular railway, ski equipment renting service and a year-
round luge and cycling track, which is one of the longest and most modern in Europe. 
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It is 1150 m long during the summer and 1250 m during winter time (the track 
complies with conditions of the International Luge Federation).  The vast part of the 
investments on Piekna Gora was made from the external sources without charging 
Goldap municipality’s budget. Due to the investments, starting from the winter 
season of 2002/2003 Goldap has became the largest centre for winter sports, besides 
the Polish mountains. Piekna  Mountain contributes to the creation of Goldap's image 
as a centre developing the active recreation in natural environment. It become the 
main ski resort for Kaliningrad, and is being visited regularly by skiers from Latvia 
and from all parts of Warmia and Mazowsze. Then, the tourist season was extended 
and Goldap turned into the winter capitol of Warmia and Mazury.  During the ski 
season, Piekna Gora greatly influences the development of catering services, 
accommodation infrastructure, commerce and local transportation. Winter time 
started to be a fully tourist season in Goldap. 
 During the eighties, as a result of local authorities’ initiatives, a conception was 
created of Goldap as a peat health resort. After the city had been legally conceded a 
status of health resort, the private investor undertook process of adapting former 
military buildings to a health centre. Goldap is the only spa in the region of Warmia 
and Mazury and it is the cleanest part of the region, while Warminsko-Mazurskie 
Voivodeship itself is the cleanest region of Poland. According to the environment 
quality monitoring, Goldap is characterized by the cleanest air, among other Polish 
health resorts.  In Wital Health Resort since 2001 there have been treated neurosis, 
obesity, skin and motor system diseases. In 2003 there was started cardiologic 
rehabilitation as a part of cardiovascular system diseases treatment. Since 2004 there 
also have been treated the respiratory system diseases, and from the 17th of January  
a health resort hospital was opened with 82 places. Currently, the Wital Health Resort 
has about 470 places for patients and it employs over 200 people. In long-term 
perspective, it is possible to use the calcic-bicarbonate mineral water (in a form of 
pump room). The development of services in Goldap health resort (including the 
whole health resort district at the Goldap Lake) is one of the long-term priorities 
expected to be accomplished by the local government with the financial support from 
the EU. It will allow to bring into life the health resort park, arboretum, watering 
place, pier and bicycle paths and also to revitalize the lake along with banks. 
 Next investment, which is fully inspired by local authorities but is being 
financed from the external resources, is the Gołdap–Gusiew frontier crossing.     
 Through almost half of the century, Goldap was situated at the most dense 
borders in Europe. Kaliningrad was a militarized and closed part of Union of Soviet 
Socialist Republics, inaccessible for foreigners and isolated from neighbors, 
including any economic and tourist contacts. The national border demarcated in 1945 
cut off the city from its natural economic background. It effected with Goldap not 
being able to take advantage of its geographical location. The city was a peripheral 
one, with little economic development and virtually no tourist activity.  As soon as in 
1990, Goldap authorities applied for having the Gołdap–Gusiew frontier crossing opened. 
In May 1992  governments of Poland and Russia signed the agreement on opening the frontier 
crossing.  Since the 1st of July 1995 the crossing was operating only for commuters with Polish 
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and Russian citizenship, for only 12 hours per day.  Currently  the Gołdap–Gusiew  frontier road 
crossing  attends commuters from all over the world, goods traffic up to 7,7 tons of the total 
vehicle’s weight and scheduled and tourist buses traffic from Poland and Russia. On 
the 14th of October 2004, warminsko-mazurski voivode, Stanislaw Szatkowski nad 
Goldapia mayor, Marek Miros, in the presence of Kaliningrad governor, Wladimir 
Jegorow, officially decided to start the second stage of the Gołdap–Gusiew  frontier road 
crossing expansion. On that day also the agreement on cooperation and partnership between 
Goldap municipality and Gusiew district was signed.  The contract’s worth is estimated at 3 
million euro.  The investment was co-financed  by state budget and the EU.  
 For tourism development, there are also vital the private investors’ economic enterprises 
considering the accompanying infrastructure. They contributed greatly to the growth 
in tourist activity and it influenced the economic development of the region which 
resulted in the creation of new work places for local inhabitants. The first to mention 
here is the farm of Rudziewicz family, established at the beginning of the nineties and 
founded entirely from the private resources. The owner repurchased from the 
Treasury Agency of Agricultural Property waste and soppy fields, meadows and 
pastures at the foot of Tatarska Mountain  (308 m ) with the total area of 350 
hectares. The land is currently fenced and there is an animal husbandry, which is a 
showcase of the whole region. The farm is inhabited by wild animals, such as deers, 
Przewalski horses and boars.  The farm is the only place in the Europe where maral 
deer can be found, along with mufflons and wild arui sheep. Ecological Farm of 
Rudziewicz Family, since this is the official name of the place, is situated in Zatyki 
town. Their tourist product – bloodless safari – is an example of the entrepreneurship 
of  tourism development in the goldpaski region.  
 Presented above, the selected and most important investments which were 
stimulated by local authorities from the municipalities of goldapski poviat, are the 
example of the significance of local authorities in the process of shaping the local 
socio-economic development.  
 In this region in 2007 there were conducted several researches. The subject of 
these researches was the issue whether it had been a right decision to choose tourism 
for a direction of economic and social development.  
 One of the research’s elements was the evaluation of hitherto investments 
made in the goldapski poviat. They were judged by the interviewees using the scale 
from 2 (min.) to 5 (max.). The Table 1 presents the averages evaluations of each 
investments depending on the interviewee’s place of residency. 

The Wital Health Resort scored maximum points, the second was Ecological 
Farm of Rudziewicz Family and the third positions was taken ex equo by The Sport 
and Recreation Center Piekna Gora and The Gołdap–Gusiew frontier crossing. The 
highest notes were registered in Goldap municipality, which reflects the  actual state, since 
almost 80% of the listed investments are located in that municipality. 
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Table 
The evaluation of the investments on the goldpaski poviat within the tourism branch. 

Municipality   
Investments  

 
Total 

Banie 
Mazurskie 

Dubeninki Gołdap 

The Sport and Recreation Center  
Piekna Gora 

 
3,8 

 
3,6 

 
3,8 

 
4,1 

The Gołdap–Gusiew frontier crossing.      
3,8 

 
3,8 

 
3,5 

 
3,9 

The Wital Health Resort  
4,3 

 
4,2 

 
4,1 

 
4,4 

Tourist trails 
(cycling and canoe) 

 
3,3 

 
3,2 

 
3,4 

 
3,4 

 
Educational trails in the region 

 
3,6 

 
3,4 

 
3,7 

 
3,7 

Ecological Farm of Rudziewicz Family and 
bloodless safari 

 
4,1 

 
4,1 

 
3,9 

 
4,2 

Accomodation: private, 
guesthouses, cottages  

 
3,5 

 
3,4 

 
3,3 

 
3,7 

Agricultural farms 3,5 3,4 3,8 3,6 
Source: Own elaboration based on the researches.  

Recapitulation  
 The economic and social development through tourism meaning the process 
which enables people to improve their standard of living is a conception which 
acknowledges wide circumstances and strong influences of the social and economic 
factors. It is necessary to examine those issues in the context of particular individuals 
along with the whole communities.    
 Activities for improving the local society’s standard of living through tourism 
development are also being undertaken by the authorities from particular 
municipalities from goldapski poviat. Those actions – in the author’s opinion – are 
comprehensive, coherent and scheduled and all aim at the social and economic 
development. At the base of any action in this matter lies thorough analysis of local 
authorities assets. The majority of the local development programs implemented in 
the goldapski region considered tourism, agrotourism and ecotourism.  
 The investments examined in this paper contributed to the tourism growth in 
the goldapski poviat. All of them were totally inspired by local authorities, although 
were not financed by them. These projects marked up the direction for local 
entrepreneurs who acted in accordance with the preservance of natural environment, 
as the most valuable asset of the goldapski region. The investment resources came 
mainly from the private investors, the Treasury, subsidies from the EU and resources 
gathered by non-governmental organizations.     
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TOURISM AS A SOCIAL PHENOMENON OF INTERCULTURAL 
CONTACTS: FROM MODERN TO POSTMODERN VIEWS 

Abstract 
Over the past fifty years, the research on the issue of authentic intercultural 

contacts in tourism has undergone  a shift, in which modern objectivist approach has 
been gradually giving way to postmodern inter-subjectivist perspective. The changing 
nature of intercultural contacts in tourism and the evolving areas of research focusing 
on this issue show a specific pattern of change which is, in this paper, explained in 
the  INTER model of tourists’ interest in intercultural contacts. The model shows 
how five tourism research conceptions on host-guest encounters interpret the issue of 
intercultural contacts. 

Key words: authenticity, hosts-guests encounters, INTER model, intercultural 
contacts, postmodern tourism.  

Introduction 
Contacts with diverse cultures have always been and still are a strongly 

motivating factor for travelling because interpersonal communication with 
representatives of other cultures can facilitate the exchange of ideas and experiences 
and lead to a better understanding of the surrounding reality. The interaction between 
tourists and the local community is an important element  of  tourism educational 
function, which should be conceptualized not only as preparing people for active life 
in their own society, but also as educating them in diversity tolerance. Intercultural 
contacts in tourism may have further positive consequences in the process of 
international integration, in eliminating hostile attitudes towards cultural diversity.  

The issue of authentic intercultural contacts in tourism has undergone  a shift 
over the past fifty years, with modern objectivist view giving way to postmodern 
inter-subjectivist perspective. It must be stressed, however, that this process does not 
represent a major break in the new direction, rather a gradual  transposition of views, 
in which the creative use of former traditions and approaches is of paramount 
importance. The postmodern understanding of the host-guests encounters reframes 
the idea of intercultural contacts in tourism, but it  retains some ties to previous 
stances, especially in such widely discussed aspects as commoditization of culture 
through tourism and the authenticity of tourist experience.  
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The overarching goal of this paper is to contribute to the recognition of tourism 
as a complex set of social and cultural phenomena and as a significant component of 
social identity formation and not only as a growing industry. The specific aim is to 
present an interpretative framework for the changing nature of intercultural contacts 
in tourism and evolving areas of research focusing on this issue. As a conclusion  the 
INTER model of tourists’ interest in intercultural contacts will be proposed. The 
paper is by no means an attempt to capture the whole phenomenon of  intercultural 
contacts, the aim is rather to bring together five conceptions on host-guest encounters 
and examine how the theorization of the host-guest encounters and the 
conceptualization of authenticity contributes to the understanding of intercultural 
contacts in tourism. 

Tourist are not really interested …  
The origins of the views presenting the commoditization of culture through 

tourism and questioning the authenticity of tourist experience can be traced back to 
the early sixties of the 20th century when American culture historian Daniel Boorstin 
discussed the phenomenon of pseudo-events. In his book published in 1961 (the 
original title: The Image or What Happened to the American Dream, was in 1964 
modified to: The Image: A Guide to Pseudo-Events in America), he claimed that in 
modern world  we can no longer see, nor experience the reality, because we live in 
the world of synthetic novelties: pseudo-events created for the mass audience.  

Boorstin explains the idea of pseudo-event by referring to an example given by 
Bernays, one of the founding fathers of public relations:  “The owners of a hotel, in 
an illustration offered by Edward. L. Berneys in his pioneer Crystallizing Public 
Opinion (1923), consult a public relations counsel. They ask how to increase their 
hotel’s prestige and so improve their business. In less sophisticated times, the answer 
might have been to hire a new chef, to improve the plumbing, to paint the rooms or to 
install a crystal chandelier in the lobby. The public relations counsel’s technique is 
more indirect. He proposes that a management stage a celebration of the hotel’s 
thirtieth anniversary. A committee is formed, (…) celebration is held, photographs 
are taken, the occasion is widely reported  and the object is accomplished. Now this 
occasion is a pseudo-event (…)” –  writes Boorstin. [1, pp. 9-10]  

What Boorstin advocates is the idea that  simulations, illusions and fabricated 
images are distinct social categories, and that modern society lives in the world of  
scripted and staged events. Those pseudo-events are only a  counterfeit version of 
actual happenings and may have no relationship with the surrounding reality. 
Therefore, Boorstin shows how the role of media in modern world has changed from 
news gathering to news making, how people’s identities are becoming less important 
than their created, superficial images or how real heroes are replaced by celebrities.  

Although Boorstin discussed different aspects of social life (culture, media, 
politics), it was in tourism that he saw the best illustration of an environmental bubble 
mechanism.  Compared to the past days of travel which used to offer real, authentic 
experiences, the emptiness of  modern tourist experience is embodied in the idea of  
tourists insulated  from the place they are visiting, from getting to really know the 
locals. Modern tourists are, according to Boorstin,  provided with artificial products, 
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stereotyped images, contrived attractions and prefabricated experiences and they are 
fully satisfied with these products. “The tourist seldom likes the authentic (to him 
often unintelligible) product of the foreign culture; he prefers his own provincial 
expectations. The French chanteuse singing English with a French accent seems more 
charmingly French than one who simply sings French.” [1, p. 106]  

In homogenized, mass-produced and mass-advertised destinations, mass 
tourists do not have any chances for authentic intercultural contact with the local 
community. In fact, they are not really interested in such contacts, as their 
expectations are focused more on the comfort of being in their own environmental 
bubble, on the quality of services provided, or simply on the desire for relaxation.  
Just as they enjoy the familiar, even domestic food in the local restaurants of exotic 
destinations, they “can equally enjoy the packaged insight into native culture as 
carefully sanitised by native groups performing in the bars of multi-national hotels.” 
[17, p. 46]  

The isolation from host culture eliminates any chance for social interaction 
deeper than  those of tipping the porter  or ordering a drink in a swimming-pool bar. 
Intercultural contacts are limited to superficial  occasions in which tourists will see 
cultural heritage sights through the windows of air-conditioned bus or will buy in the 
hotel shop a mass-produced souvenir somehow resembling the local craft.  

Tourists are not a monolith … 
The concept of environmental  bubble was popularized in the seventies by Erik 

Cohen [2, pp. 164-182] in his typology of tourist behaviour based on the combination 
of two variables:  novelty and familiarity. The tourists interests in habits and cultures 
other than their own and the search for novelty  are contrasted with the need for 
safety of familiar habits and withdrawal from a too strange experience.   

Cohen distinguishes between four categories of tourists: organized mass 
tourist, individual mass tourist, explorer and drifter. The first category is the most 
familiarity-oriented: these are tourists  who travel in their safe environmental 
bubbles, they are highly dependent on tourism industry with its package trips, they 
are not  interested in authentic intercultural contacts. The second category of tourists 
is less familiarity-oriented: they depend on some elements provided by tourism 
industry (usually travel and accommodation) but would like some independence as 
well, for example in the itinerary of the trip. Naturally, the chances for intercultural 
contacts in this type of tourist behaviour are increasing, although they are not very 
big, giving only the opportunity to notice some elements of cultural diversity. It is for 
the third category – explorers – that intercultural contacts are important. They arrange 
their own trip independently and try to get off the beaten track, so the may have 
contacts with the host communities, they can watch their habits, they can learn 
something about local lifestyles.  Being interested in the local culture, the explorer is 
not, however, fully embedded in this culture. Seeking immersion in the host culture is 
the attribute of the forth category – the drifter, who searches for exotic and strange 
environments, who plans his trip by himself without any help from tourism industry.  
The nature of intercultural contact in this type of tourist behaviour may be described 
in terms of integrating tourist’s way of life with the host culture.  
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Cohen’s typology, worked out in the seventies, represented the socio-cultural 
reality of that time, therefore Cohen’s forth category of tourists could refer either to 
those pioneers who were the first travellers to a previously untouched areas or to a 
new kind of pioneers that became popular at that time – the hippie subculture 
representatives who were hitch-hiking (with little or no luggage and small amounts of 
cash) across Europe or who were following the Hippie Trail overland route to India. 
[13]  

“In the Sixties and Seventies hundreds of thousands of young Westerners took 
off for India, blazing the 'hippie trail' from Istanbul to Kathmandu. These intrepid 
pioneers left behind their parents' world of postponed pleasure, (…) they reached for 
a new kind of life, and became the first movement of people who travelled to be 
colonised rather than to colonise.” [16]     

Tourists are not always welcomed … 
The view that tourism is colonizing the host communities was very popular in 

the seventies. The development of mass consumption in western societies resulting in 
the development of mass tourism made people aware of the fact that host-guests 
encounters might not only be a source of increased cultural exchange but may also 
have adverse impact on the local communities. Such negative phenomena as 
consumption patterns modification in host communities, copying or emulating the 
behaviour and lifestyles of tourists were initially defined as demonstration effect. 
This semantically neutral concept was soon given  much stronger labels: cultural 
imperialism, cultural colonization or cultural arrogance.  

Discussing tourism as a form of cultural imperialism implies that the host 
society is considered to be  passive and submissive in the process of intercultural 
contacts. Stressing the asymmetrical nature of host-guest encounters researchers 
focus on the fact that “tourism is an unequal and unbalanced experience. In the eyes 
of local residents, tourists are often seen as having limitless amounts of money. 
Because tourists are the source of income, and tourism is a service industry, tourists 
have power over local residents.” [10, p. 348]   

This approach underestimates the fact that host societies do not exist as 
passive, stable or fixed entities but are active socio-cultural structures that may 
dynamically change their attitudes in response to internal and external factors. One of 
the models describing such changes was Irridex (from ‘irritation index’) model 
developed by Doxey [5, pp. 57-72].  

The process of changing  host community attitudes towards tourists is divided 
into four stages. The first stage – that of euphoria – occurs when the number of 
visitors is small and the commercial activity in tourism is limited. Visitors want to 
merge with the local community and the community welcomes tourism. In the second 
stage, when the number of tourists grows, the attitude of hosts – argues Doxey –  
changes into apathy: tourism is considered as something natural and routine, hosts-
guests encounters become more formalized. In the third stage, with significantly 
increased number of visitors, the attitude of hosts is irritation: with increased 
involvement of external commercial activities and tighter competition for local 
resources between tourists and residents, the local community becomes concerned 
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about tourism. Finally, there is the stage of antagonism in which tourists may have to 
face open hostility from the local community. 

This analysis of hosts behaviour shows that genuine intercultural contacts are 
possible only in the first stage, when the inflow of tourists is not big yet, when the 
local community is still open for these contacts. As the number of tourists  grows and 
as the tourism infrastructure develops, the contacts become more and more 
formalized and commercialized.  

The Irridex model  shows a simplified picture of  complex hosts-guests 
relationships, because the pace of  attitude changes, or generally the occurrence of 
one stage after another depends not only on the number of tourists and on the level of 
tourism infrastructure development but also on other factors, for example on the type 
of visitors (their consumption patterns, their behaviour standards, their lifestyles and 
values), on the socio-cultural conditions specific for the local community and 
certainly on the cultural distance between hosts and guests. 

Therefore, more than a decade later,  a further refinement to Doxey’s model 
was provided by Dogan [4, pp. 216-236] in his concept of tolerance threshold. 
Describing the socio-cultural impact of tourism, Dogan focuses on the dynamics of 
host-guests encounters and points out that in the process of adjusting  to tourist-
induced changes,  host communities have a certain individual tolerance threshold 
depending on a number of factors including the scope of residents’ knowledge on 
tourism, their previous experience in cross-cultural contacts, their belief in the idea of 
tourism-induced benefits for them or their community. If the residents perceive 
tourists as an essential source of their income, they are more willing to adjust their 
behaviours and attitudes to the tourists’ expectations.  

However, the opposite process – adjusting tourists’ behaviours to the residents’ 
expectations – is less common and, according to Valene Smith [18, pp. 11-14], 
cannot be found in mass tourism. In her typology of tourists, Smith describes seven 
types  of tourists and  their willingness to adjust to local norms. She claims that only 
four of these types, which are not connected with mass tourism, show certain level of  
this willingness: explorers accept fully the local norms, elite tourists adapt fully, off-
beat tourists adapt well and  unusual tourists adapt somehow to the local norms. The 
three remaining types, connected with the mass tourism, are focused on western 
amenities, not the local norms, i.e.  charter tourists demand,  mass tourists expect and 
incipient mass tourists seek western amenities. As a result of such behaviour, there 
are no chances for  authentic cross-cultural contacts in mass tourism.  

Tourists are not able … 
In tourism research the concept of authenticity has had a strong position since 

Dean MacCannell “used the expression to characterize the purpose of  tourist travel – 
to seek authenticity.” [14, p.140] In his  sociological account of tourism (The tourist. A 
new theory of leisure class –  issued in 1976, re-issued in 1989 with a new 
introduction), MacCannell [12], characterizes tourism as the elusive search for 
authenticity in a commercial world. His skepticism about the kind of authenticity 
offered by modern tourism is reflected in the concept of staged authenticity in tourist 
productions, a concept that is based on Goffman’s front stage/back stage model [9].  
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MacCannell claims that most tourist experiences are based on front stage 
performances specially prepared for tourists. A visit to a staged performance is not a 
genuine, meaningful experience because in staged reality tourist-host interaction lacks 
authenticity, tourists are not absorbed within the cultural experience. Tourists do not 
have chances for authentic intercultural contact with the host community, because the 
interactions are superficial only. The relatively short time of tourists’ visits, the 
increasing number of tourists in a particular destination means that host-guests 
interactions are limited to cash generating activities and that hospitality is replaced 
with commercial transaction.   

MacCannel argues that even such back stage tours as visiting a printing office, a 
slaughter house or a stock exchange  offer only experience to see the work of people 
employed in these places but not an authentic understanding of that work. The 
structure of  this experience significantly limits the ability of the participant to gain 
any insight into a deeper meaning, because  even at the back of the stage tourists are 
provided with staged authenticity. “The idea here is that a false back may be more 
insidious than a false front, or an inauthentic demystification of social life is not 
merely a lie but a superlie, the kind that drips with sincerity.” [11, p. 599] 

Although  this conception of very limited, or should we say non-existent 
chances for authentic cultural contacts in tourism represents the same framework of 
understanding that was earlier expressed by Boorstin, MacCannell’s conception  
differs from that of Boorstin, as far as tourists’ motivations are concerned. Whereas 
Boorstin denied that tourists had any motivation for authentic intercultural encounters, 
as they preferred contrived pseudo-events,  MacCannell argues more positively that 
tourists, alienated in the inauthentic condition of modern world,  do have the 
motivation for authentic encounters, for visiting  the back of the stage. It is the 
structure of such experiences that does not allow them to get the real insight, not their 
lack of motivation.  ‘”Sightseers are motivated by a desire to see life as it is really 
lived, even to get in with the natives, and at the same time they are deprecated for 
always failing to achieve these goals.” [12, p. 94]  

Tourists are not at a loss … 
The authenticity debate in tourism research has a number of dimensions 

nowadays and “there are as many definitions of authenticity as there those who write 
about it.” [20, p.7] Some of the earlier formulations are further analyzed and 
questioned. The key concerns are  grouped into five categories [14, p. 141]. Firstly, 
there is a  question of the authenticity concept universal applicability as 
contemporary tourist research shows that  the concept can be applied only to some 
tourists some of the time. Secondly, there is an issue of external assessment criteria 
determining what is authentic, what is not authentic. Third aspect is the negotiated 
nature of authenticity, because the quality of the encounter is, in  the light of  
contemporary tourism research, negotiated  by collaborating audiences. Another 
threat is the growing commercial use of the authenticity concept, with contemporary 
promotional materials full of  promises of real authentic experience. And finally, 
there is an issue of authenticity concept  fusion with other concepts (hyperreality, 
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self-actualisation or sincerity),   which are more specific and therefore can replace its 
former function in the post-modern discourse.     

One of postmodernist approaches to the issue of authenticity in tourism was 
presented by Umberto Eco in his book Travels in Hyperreality [6], in which he 
actually deconstructed the concept of authenticity. Eco showed how boundaries 
between the authentic and the inauthentic are being blurred in the contemporary 
world of simulations, fabrications and illusions, how the hyperreality of  Disneyland 
– an absolutely fake place – does not reproduce any reality, but tries to improve it by 
making everything hyper: brighter, bigger and more fascinating than in everyday life.  
Such attractions do not pretend to imitate the reality, they are authentically fake and 
straightforward in communicating that their hyperreality is better than reality, i.e. 
more real than the real.   

Therefore, contemporary tourists – products of postmodern world –  are no 
longer misled by  any staged authenticity. In postmodern conditions they are justified 
in their search for authentic fakes. “Accustomed to a simulating dining experience at 
MacDonald’s, the tourist is generally not apt to want to scrabble for food at the 
campfire, or to survive on nuts and berries picked on a walk though the woods. The 
latter may be “authentic”, but they are awfully difficult, uncomfortable, and 
unpredictable in comparison to a meal at a local fast-food restaurant or in the dining 
room of a hotel that is part of an international chain. Most products of a postmodern 
world might be willing to eat at the campfire as long as it is a simulated one on the 
lawn of the hotel. Thus, we would argue, in contrast to MacCannell, that many 
tourists today are in search of inauthenticity” [15, p. 107].  

Postmodernist tourists, or “post-tourists” in Urry’s terminology [21],  gaze to 
capture the diversity of tourist experiences in their different forms and embodiments. 
They have modern technologies assisting them in their encounters with diverse 
cultures, they are well aware of the multitude of choices, they enjoy this multiplicity 
and they know that they are involved in numerous tourist games, “ the post-tourist is 
the person who knows that he or she is a tourist, that it is a game, or rather a whole 
series of games, with multiple texts and no single, authentic tourist experience.” [21, 
p. 38] 

Another attempt addressing the issue of authenticity in contemporary tourism 
experience is the process of redefining the concept into two types: symbolic 
(constructivist)  authenticity  and existential authenticity [22].  Symbolic authenticity 
is a product of social construction rather than objectively measured  quality of 
being/not being authentic applicable to a particular tourist product or cultural event. 
Tourists’ views, beliefs, shared symbols and powers construct the authenticity on the 
basis of contextual  information or intersubjective setting, “authenticity  or in 
authenticity is a result of how one sees things and of his/her perspectives and 
interpretations. Thus, the experience of authenticity is pluralistic, relative to each 
tourist type, who may have their own way of definition, experience, and 
interpretation of authenticity” [22, p. 216]. 

Moreover, authenticity is not a fixed, static quality, it changes over time, as “a 
cultural product, or a trait thereof,  which is at one point generally judged as 
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contrived and inauthentic may, in the course of time, become generally recognized  as 
authentic.” [3, p. 379] 

In intercultural contacts the symbolic authenticity  functions as a  kind of  label 
for a visited culture, a label that may be based on stereotyped symbols of that culture 
or the tourists’ expectations concerning this culture. If, for example, tourists 
intersubjective image of  Cuba is based on such symbolic labels as cigars, rum and 
dancers, than smoking a cigar and drinking rum while watching the Tropicana dance 
show may be interpreted by tourists as an authentic experience of intercultural 
contact.  

With such conceptualization of authenticity, the claim that tourists are indeed 
in search of authenticity is still valid, though, of course it is not the objective 
authenticity discussed by Boorstin or MacCannell, but a symbolic one, constructed as 
a projection of images created and reinforced by media or marketing efforts.   

The other type of authenticity presented in contemporary tourism research is  
existential authenticity, which is more person-oriented, because it refers not only to 
the tourist experience as such, but  also to the tourists themselves, especially to the 
process of constituting tourists’ self-identities and their social identities through 
tourist experience. Existential authenticity is, thus, defined in terms existential state 
of being, the state that is produced by means of tourist activities [19, p. 299] and may 
be activated  in the form of intra-personal authenticity or inter-personal authenticity. 

 Intra-personal authenticity refers to the constitution of self-identity and may be 
manifested in the state of being true to oneself or the state of learning one’s authentic 
motivations and powers.  “The touristic experiences of intra-personal authenticity 
involve self-making or self-identity. Self-making is an implicit dimension underlying 
the motivation for tourism particularly for travelling off the beaten track (e.g., 
adventure).” [22, p.225]  

 Such activities as mountain-climbing or scuba-diving may be interpreted as an 
attempt of  achieving self-fulfilment undertaken by those individuals, who search for 
challenges that will compensate for the boredom and lack of authenticity in their 
everyday social roles. If, for example they cannot pursue self-realization and self-
creation in constraining and monotonous routine of their corporate career, than 
adventure tourism – with its attributes of risk and unpredictability sharply contrasting 
with the control and carefully planned future as attributes of  corporate life –  may be 
an effective way of discovering and manifesting their authentic selves. 

Inter-personal authenticity, in turn, refers to the constitution of social identity 
and may be manifested in the state of being authentic with others, being not only in 
the vicinity of others but together with others. Again, the lack of social authenticity in 
everyday situations, the institutionalized space of social contacts in corporate life as 
well as social avoidance and closed manner of interaction in public spaces,  make 
some people search for  inter-personal authenticity, and “tourism can be just a means 
or a medium by which tourists are called together, and then, an authentic inter-
personal relationship between themselves is experienced subsequently.” [22, p. 226]  

Those authentic relationships, which are so difficult to maintain in the 
contemporary world of impersonal, dehumanized social interactions, may be 
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established  in the special environment of “touristic communitas” [22, p. 226].  The  
anthropological concept  of “communitas” refers to a strong feeling of social bonding 
and  authentic togetherness resulting from a participation in a common activity or 
purpose. Transferred into tourist research, the concept describes “a general state of 
friendliness and closeness  experienced by those travelling the road together, as often 
as not forming into temporary groups.” [7, p.48]  

The process of redefining the concept of authenticity in tourism gives a new 
perspective to the problem of how tourists themselves understand what it means to be 
a tourist nowadays or what it means to establish and maintain intercultural contacts. 
The existential authenticity of intercultural contacts can be achieved in certain forms 
of niche tourism, in which the host-guests encounters may have the form of authentic 
dialogue.    

One of such forms is life-seeing tourism worked out in Denmark by Axel 
Dessau [8, pp. 264-265].  It is based on a tourists’ closer contact with a selected 
aspect of social life in the destination. Depending on tourists’ interests, a travel agent 
can arrange for them a visit to a city planning office or welfare establishment,  an 
appointment with people representing the same profession or an opportunity to have 
social interactions with local families.  

Another form of niche tourism offering an existentially authentic intercultural 
contact is volontourism, a combination of tourism and volunteer work “that might 
involve aiding or alleviating  the material poverty of some groups in society, the 
restoration of certain environments or research into aspects of society or 
environment.” [23, p. 1]    

In this form of tourism, the authenticity of intercultural contacts can be seen in 
two interconnected aspects. Firstly, the authenticity  results from the fact that 
volontourists  live together with the local community, share their every day problems, 
i.e. they are fully immersed in the host culture. Secondly, the existential authenticity 
results from the opportunity to have altruistic and self-developmental experiences and  
to examine the potential of travel to develop oneself.  

Conclusion and perspectives 
Technological and socio-political changes in the second half of the 20th century 

have reduced the distance between nations and communities. As a result of increased 
waves of migrations and dynamic development of tourism there are more interactions 
between people of different races, nationalities and ethnic origin. The process of 
globalization, the growing mobility of people and information technologies which 
have facilitated contacts among people in remote places result in the steady growth of 
intercultural contacts.  The nature of these contacts have been changing and the 
socio-cultural analysis of tourism reflects these changes in  a shift from modern 
objectivist view to postmodern inter-subjectivist perspective. 

 The sequence of changes and the five conceptions, presented in this paper, 
allow to build a simple model which shows how the theorization of the host-guest 
encounters and the conceptualization of authenticity contributes to the understanding 
of intercultural contacts in tourism. The proposed INTER model (tab.1) presents the 
evolving tourists’ interest in intercultural contacts. The name of the model refers not 
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only to the word “interest” and “intercultural” but is also an acronym of the five 
conceptions key phrases.   

Tab. 1. 
The INTER model 

Key phrases Tourists’ interest in intercultural contacts  
I  – Insulation  
       Illusion 

Tourists are not interested in authentic intercultural 
contacts. 

N – Novelty-familiarity  continuum   
       Non-monolith picture of tourism 

Tourists are not a monolith, some of them are 
interested in authentic intercultural contacts 

T – Tourism-induced changes 
       Tolerance  threshold   

Tourists may be interested in authentic intercultural 
contacts, but they are not always welcomed by the 
hosts. 

E – Elusive search of authenticity     
       Experiences 

Tourists are interested in authentic intercultural 
contacts, but they are not able to achieve them.  

R – Redefining the concept of authenticity    
       Reality and hyperreality   

Tourists are interested in authentic intercultural 
contacts, but these contacts are symbolic or existential 
in nature. 

 The study presented in this paper gives a better possibility to understand the 
nature of intercultural contacts in tourism, the proposed INTER model shows a 
suitable context for studying the interplay and conjoint interactions among five 
theorizing views in tourism research. However, the paper was not intended to provide 
definitive conclusions,  rather to encourage further research in a number of directions. 
One of the possible directions is researching the nature of intercultural contacts in 
various forms of niche tourism which nowadays gives a new context for the host-
guest encounters debate. Such research should offer new insights and  address the 
need of more empirical work that  will contribute to a more detailed picture of  
intercultural contacts in tourism.  
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AVAILABILITY OF ACCESSIBLE TOURISM IN THE EUROPEAN UNION 
MEMBER STATES 

Abstract 
According to the European Commission estimates, 70% out of 46 million 

disabled persons who live in Europe are able to travel. Tourism plays a vital role in 
the processes of rehabilitation of the disabled, enhancing their physiological, 
psychological and social wellbeing. Notwithstanding only a small percentage of the 
disabled undertake any form of tourism (e.g. 20% of the disabled in Poland), due to a 
variety of barriers to tourism, relating to such factors as urban architecture, means of 
communication, economy, psychology, sociology, organization or information. 
Bearing in mind these barriers as well as recognizing the rights of all people to leisure 
and entertainment, the European Union institutions have undertaken a series of 
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legislative and organizational initiatives aimed at improving accessible tourism 
facilities. Also, the European Union member states are introducing solutions to 
enhance the accessibility of tourism to persons with different disabilities. This article 
describes the availability of accessible tourism in some European countries, while 
providing examples of initiatives - at European, state and regional level - aimed at 
increasing the market share of accessible tourism.  
Key words: disabled persons, accessible tourism, barriers to tourism,  
the European Union member states, the European Union 

1.Disabled persons in the European Union – present situation and future 
trends. 

The estimated number of the disabled persons in the EU is far from accurate 
and definitive due to differences in definitions in various countries7 resulting from 
differences in disability definition, and the lack of a single method for registering the 
disabled.8 According to various sources, the number of the disabled persons in the EU 
may range from 49 to 115 million. The data by the European Commission shows that 
in the working-age group (16-64), 15.7% are the disabled persons or persons 
suffering from chronic illness, which amounts to 46 million persons. These figures 
vary considerably depending on the country - from 5.8% in Romania to 32% in the 
U.K.9 The number of the disabled persons in the pre-working-age group is estimated 
to be in the range of 2% - 5%. What calls for special attention is the phenomenon of 
the aging societies. According to forecasts by Eurostat, the number of the elderly 
persons (65+) will double by year 2050, thus reaching the figure of 135 million, as 
compared with 80 million today. Notably, in the economically more developed 
countries the share of the elderly citizens in the society is higher than in the countries 
with less developed economies (mainly the new EU member states)10. The disabled 
persons do not live in isolation - they have families and friends. In 60% of the EU 
families one family member is affected by a form of disability, whereas 40% of the 
Europeans declare to have a disabled person among their friends.11 The results of a 
study conducted under OSSATE project show the potential for the accessible tourism 
to be at 230 million persons (including the caretakers, and assuming that 70% of the 
disabled are capable of undertaking travel). This number of tourists would be ready to 
spend 160 million euro on travel-related expenses.12 

The above-mentioned figures carry significance for tourist industry, including 
tour operators, tourist facilities’ managing bodies, local governments and tourist 
reception areas. Much as it is important for the disabled person to take up tourist 
activities, a number of barriers make it more difficult. These include barriers in 
accessibility (e.g. urban architecture, natural environment), a low income (economic 
barriers), a lack of sufficient information on travel possibilities, insufficient offer 

                                                 
7 Definitions Of Disability in Europe, A Comparative Analysis, European Commission Directorate-General for 
Employment and Social Affairs, Unit E.4, 2002 
8 data from the Polish National Census, conducted every 10 years (updated in 2002) 
9 Accessibility Market and Stakeholder Analysis, One-Stop-Shop for Accessible Tourism in Europe (OSSATE), 2006 
10 Implications of Demographic Ageing in The Enlarged EU in The Domains of Quality of Life, Health Promotion and 
Health Care, Final Report, Centre for European Social and Economic Policy, 2005 
11 Eurostat 2001, after: Accessibility Market and Stakeholder Analysis…, op.cit. 
12 Leidner R., Tourism accessible for all in Europe, 2006 
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addressed to the disabled (travel information and organization). These barriers are 
further compounded by the psychological ones (fear of new places, diminishing self-
confidence), and social ones (no knowledge on the disabled persons‘ needs, or even 
reluctance of the healthy group towards the disabled). These factors feature less 
prominently in the more economically developed countries, where the problems of  
the disabled had been recognized, and attempts to solve them had been made. In these 
countries the participation of the disabled persons on tourist-activities is more 
widespread. For instance in 2004, as many as 50% of the disabled Germans would 
undertake travel, compared with 41% Italians and – only – 21%  disabled Poles.13 

2. The persons with disabilities in the European Union legislature 
The social and economic transformations of the last decades, the ensuing 

processes of integration and the resulting changes in people’s value systems have to a 
large degree affected the situation of people with disabilities. The EU is concerned 
with creating equal opportunities for everyone, and counteracting discrimination. The 
first document in which the European Commission put forward the strategy for equal 
opportunities was contained in the Announcement of 1996 Communication of the 
Commission on equality of opportunity for people with disabilities 14. At its 
foundations lay the UN declaration on Standard Principles of Equal Opportunities 
for People with Disabilities, adopted on 20 December 1993, wherein the Principle 11 
pertains to recreation and tourism.15 The key UE document regulating the issues 
relating to disabilities is the Decree of the Council of Europe on the EU Programme 
of  Discrimination Prevention.16 Regardless of the initiatives at the EU level, the 
member states are obliged to implement legal solutions to prevent discrimination. The 
Amsterdam Treaty17 signed in 1999 gave the EU more possibilities of intervention in 
the member states’ social Policies. In recognition of the Article 13 of The European 
Union Treaty, the European Commission declared year 2003 as European Year of 
People with Disabilities.18 In consequence, in 2003 the European Commission called 
to life a group of experts to draw up a special report: 2010. A Europe Accessible for 
All19 to address disability issues as key elements of the "Lisbon strategy" which is 
based on four strategic goals: raising competitiveness, achieving full employment, 
strengthening social cohesion and promoting sustainable development. It was based 
on the assumption that the idea of Europe accessible to all (the disabled, the elderly, 
children) will be reached by 2010, to make Europe a better place to live. The 
accessibility pertains not only to information, goods and services but also to various 
forms of leisure activities. The European Union Strategy on Persons with Disabilities 

                                                 
13 Milewska M., Turystyka osób niepełnosprawnych w Europie i Polsce, [in:] Stasiak A. (ed.), Rola krajoznawstwa i 
turystyki w Ŝyciu osób niepełnosprawnych, Warsaw 2008  
14 Communication of the Commission on equality of opportunity for people with disabilities. COM (96)406, 30 July 
1996 
15 Standard Rules on the Equalization of Opportunities for Persons with Disabilities, Resolution No 48/96 of 20 
December 1993, www.un.org/disabilities 
16 Decision of the Council of Europe of 27 November 2000 to counteract discrimination in the EU (2001 - 2006), 
(2000/750/WE) 
17 Wersje skonsolidowane Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu (2008/C 115/01), the EU Journal C115, 2008 
18 Decision of the Council of Europe of 3 December 2001 2003 (2001/903/WE); Dz.U. WE nr L 335 of 19 December 
2001 
19 A Europe Accessible for All, Report from the Group of Experts set up by the European Commission, October 2003 
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was devised with the view of safeguarding the rights of the disabled. The European 
Action Plan 2004-201020 features prominently in the operational part of the strategy. 
It addresses the issues related to employment – promoting the employment of persons 
with disabilities, promoting research, and – most significant from the perspective of 
tourism - increasing accessibility of tourism to all. Presently the Plan is in the fourth 
stage of its implementation.21 

3. The European Union initiatives towards accessible tourism. 
The European Union does not finance tourism directly, but only through 

operational programmes at state level. In the years 2000-2006 the European Union 
expenditures on tourism, from structural funds, amounted to 8 billion euro.22 Notably, 
in the years 2007-2013 it is planned that 5 billion euro will be spent on initiatives to 
improve accessible tourism.23 

The above-mentioned solutions and actions at the level of the EU are mainly 
declarative and quite general. As for the more palpable legal acts, two documents 
regarding facilitations in air travel24 and rail travel25 regulating the rights of the 
disabled passengers and the obligations of the carriers are worth noting. The 
regulations extend to include persons with limited mobility, e.g. pregnant women, the 
elderly, infants, travelling for any purpose, not only for tourism. all the EU airports 
with a turnover of 150,000 passengers and more are bounded by these regulations, 
according to which assistance must be offered to the disabled at all stages of a 
journey (at the airport, facilitated check-in, getting-on and getting-out of the plane, 
etc.). The carrier may not refuse the disabled person the right to travel, except for 
instances when the safety regulations or physical constraints make such transport 
impossible (e.g. the entrance door is not wide enough for a wheelchair). 

The Conference held in Brussels in 2007 Europe for all. Accessible Tourism26 - 
as a consequence of establishing year 2007 as the Year of Equal Opportunities - was 
aimed at raising awareness on the consequences of the ageing society, which will 
bring about an increase in the number of tourists who require certain standard of 
services. At the Conference the member states presented best practices pertaining to 
accessible tourism (marketing and information, trainings and employment, solutions 
in infrastructure and tourist facilities). 

 
 
4. Accessible tourism in selected European countries. 
Several factors influence the undertaking of tourism by the persons with 

disabilities. The most important ones include: 
                                                 
20 www.ec.europa.eu/social 
21 Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social 
Committee and the Committee of the Regions, Situation of Disabled People in the European Union: The European 
Action Plan 2008-2009, www.eur-lex.europa.eu 
22 www.tur-info.pl,  of 12.02.2007 
23 www.tur-info.pl,  of 19.02.2007 
24 Decree no 1107/2006 of the European Parliament of 5 July 2006 on air travel of persons with disabilities (Dz.U. 
UE.L.06.24.1 
25 The European Commission Decision of 21 December 2007 on rail travel of persons with disabilities (Dz.U. 
UE.L.08.64.02) 
26www.ec.europa.eu/enterprise/tourism/major_activities/accessible_tourism/conference_accessible_tourism 
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- availability of information on the possibilities of tourism, 
- availability of tourist facilities and the means of transport, 
- adequate financial means (including financial support from the state or 

NGOs) 
When planning a holiday, many persons turn to the Internet for first-hand 

information on travel agencies, holiday destinations, or tourist attractions – also those 
on accessible tourism (hotels, restaurants, cultural institutions, museums, recreation 
facilities, national parks and reserves). Among a myriad of sites providing such 
information there are: 

- the British NGO Tourism For All, www.tourismforall.org.uk 
- the German organization Nationale Koordinationsstelle Tourismus für Alle 

(NatKo) website, www.natko.de. including information on accessible tourist facilities 
in Germany and beyond and information on local cultural events 

- the Swedish NGO website: Independent Living Institute, 
www.independentliving.org , offering innovative services for its members (with over 
200 accessible houses around the world, the website assists in holiday home 
exchange) 

- the Britain-based company: Enable Holidays, www.enableholidays.com 
helps with planning and organizing a holiday, as well as informs on accessible 
accommodation in the USA and in the south of Europe (Portugal, Spain, Cyprus, 
Greece) 

- Brit Experience, www.brit-experience.co.uk, for tourists travelling in the 
UK, offering assistance in planning and organizing even the most unusual holiday 
experience.  

The idea of Tourism for All was founded on the Report of the British Chamber 
of Tourism27 urging the tourism organizing entities to create accessible services, and 
thus setting ground for many projects implemented by NGOs, state and local 
government organizations, research institutes. The most interesting international 
projects include: 

- One-Stop-Shop for Accessible Tourism OSSATE project across many 
European countries to promote production, distribution, and use of electronic 
information28 resulting in creation of the Internet site featuring, among others: the 
search engine of accessible tourist facilities in the UE.  

- European Network for accessible Tourism ENAT 29 created by the initiative 
of 9 countries as NGO, now has 200 members in 30 countries – a platform for the 
exchange of ideas, opinions and experiences relating to accessible tourism, the 
promotion of the standards of quality and dissemination of information on available 
accessible services and facilities to the interested parties (individuals, business 
entities). 

- DIADA, a project involving 12 associations and NGOs and R&Ds. in 8 
European countries.30 Carried out in 2006-2008 as a series of e-learning trainings to 
                                                 
27 Handbook: Accessibility Issues in Tourism, 2006 
28 www.accessibletourism.org 
29 www.accessibletourism.org 
30 Milewska M., Stasiak A., Vademecum organizatora turystyki niepełnosprawnych, 2007 
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improve the competencies of the workers in tourist sector and to prepare professional 
auditors of tourist facilities. The project contributed to the amelioration of standards 
in the accessible tourism. 

One should not overlook the fact of serious discrepancies between the 
accessibility of tourist facilities and the ensuing differences in tourist activity between 
the countries ofthe “old” EU and the new EU member states. It stems from the fact 
that the Western Europe had much earlier recognized the need to integrate the 
disabled with the society and had since invested more in accessible facilities. Also, 
the Western Europe countries have a more developed social care system. Moreover, 
the income of the persons with disabilities is higher, which in turn affects positively 
demand for tourist services. 

The UK features prominently among the EU countries, with regard to the 
solutions aimed at improving the functioning of the disabled in society and the 
adaptation of the environment to their needs. The Disability Discrimination Act31 
requires that all the tourist accommodation facilities be adapted to the needs of the 
disabled. In London, for instance, 100% of the public transport is accessible, 
compared with 50% in the entire country. In majority of the UK cities the taxi 
services are also accessible. 

In France the Tourism and Disability initiative led to the creation of a logo to 
mark categories of accessible tourist facilities (kinesthetic, visual, aural, intellectual 
impairment). As many as 4,000 facilities have been marked with the logo.32  

In the years 2002-2006 over 2 million euro was spent to enhance accessible 
tourism in Flanders, western Belgium. Within a project of Tourism Designed and 
Open for All guides for the blind tourists underwent trainings, and tourist objects 
were marked with Accessibility Label for Tourism. 

In Poland only 20% percent of estimated 5.5 million persons with disabilities 
declare any involvement in tourist activities.33 Due to low income, the disabled opt 
for cheaper, domestic holiday – to visit their family, friends or go on a curative 
holiday. A person with a documented disability may qualify for a partially-financed 
rehabilitation holiday once a year (including a care taker), paid by the Fund for the 
Rehabilitation of Persons with Disabilities. The rehabilitation holiday venues are 
registered with the voivodship governors.  

In 2008 the largest tourist organization in Poland - Polish Society of Tourism 
and Travel (PTTK) – launched a project Tourism for All, to promote active ways of 
spending free time by the disabled.34 PTTK has managed to create the largest in 
Poland database containing information on tourist facilities adapted to persons with 
various types of disabilities. It contains over 5,000 facilities grouped in categories: 
accommodation, museums, tourist trails, national parks and reserves, tourist agencies, 
transportation, sports facilities. The information is updated and Publisher as a book, 
as a CD and may be fund on www.turystykadlawszystkich.pl. 

                                                 
31 www.opsi.gov.uk 
32e.g. in Slovenia, Strategy for Tourism 2007-2013 
33 Skalska T., Turystyka osób niepełnosprawnych. Ograniczenia i moŜliwości rozwoju., Warszawa 2004 
34 Śledzińska J., „Turystyka dla wszystkich”. Ogólnopolski projekt realizowany przez PTTK w 2008r., [in:] Stasiak A. 
(ed.), Rola krajoznawstwa i turystyki w Ŝyciu osób niepełnosprawnych, 2008 
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Another initiative to improve the accessible tourism in Poland is Poland 
without Barriers35 by The Association “Integracja”, which runs competitions to 
shortlist the best accessible tourism facilities in several categories, e.g. sport and 
recreation, transportation, public space. 

In spite of a much smaller scale of initiatives towards adapting the environment 
to the needs of the disabled in Poland, as compared with the Western Europe, several 
initiatives deserve to be mentioned here. 

In the arboretum in Bolestraszyce, in Podkarpackie voivodship 
(www.bolestraszyce.com) an educational Sensuous Gardenhas been created36 to cater 
for the needs of persons on wheelchairs, and with impaired sight. The information 
materials are printed in Braille, while the Word of plants may be explored by using 
the sense of touch, smell or hearing. An interesting initiative in Warsaw and Cracow 
led to the publication of tourist guide materials for persons with kinesthetic 
disabilities. In Wroclaw tourist with sight impairment have at their disposal 
“Invisible Map of Wroclaw”37, co-authored by persons with sight impairment. 

The city of Cracow is planning a publication of the tourist guidebook in Braille 
language, as well as to erect the mock-ups of the main tourist attractions to cater to 
the needs of the tourists with the sight impairment. 

Conclusions 
As the statistics show, a considerable proportion of population is affected by 

chronic diseases or various degrees of disability, which limit various aspects of 
functioning within society – learning, work, entertainment, leisure. However a 
positive phenomenon may be observed – the process of an increasing recognition of 
the needs of persons with disabilities along with the ensuing initiatives to offer equal 
opportunities. Notably, the countries of the Western Europe were first to recognize 
the problems of the disabled and to implement anti-discriminatory policies. The EU 
legislation makes prominent references to accessible tourism, whereas the EU 
member states have undertaken a series of initiatives to increase the share of the 
disabled in tourism. The most noteworthy are the initiatives at the EU level – 
combining efforts of governmental organizations, NGOs, associations, companies 
and institutes. Most initiatives pertain to education and training, while many lead to a 
decrease in urban, architectural or transportation barriers. What may not be 
overlooked is the disproportion in the level of accessible tourism in the Western 
Europe and the new EU member states. Optimistically, these discrepancies are slowly 
bridged over with every year, as various results of surveys show. Along with the 
greater recognition of the needs of the disabled, and with the better adaptation of the 
environment to the needs of the disabled, the accessible tourism may only be on the 
rise. 
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PIELGRZYMOWANIE I TURYSTYKA RELIGIJNA NA PRZYKŁADZIE 

OŚRODKÓW PIELGRZYMKOWYCH W DIECEZJI KRAKOWSKIEJ 
Słowa kluczowe: turystyka religijna, pielgrzymki, sanktuarium, ośrodek kultu 

religijnego, zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium. 
Key words: religious tourism, pilgrimages, sanctuary, centre of religious 

worship, spatial range of the influence of a sanctuary. 
1. Wprowadzenie 
Miejsca święte od początków historii człowieka były ośrodkami, gdzie 

rozwijany był kult religijny, a więc, gdzie w szczególny sposób koncentrowało się 
religijne Ŝycie społeczeństw. Pielgrzymki do tych miejsc – ośrodków kultu 
religijnego – przyczyniły się do rozwoju horyzontu poznawczego, geograficznego i 
kulturowo-cywilizacyjnego społeczeństw38. 

Obecnie, pomimo iŜ Ŝyjemy w coraz bardziej zsekularyzowanym świecie, w 
którym pogłębia się poczucie zagubienia i pustki, to od wielu lat obserwuje się stały 
wzrost podróŜy o motywach religijnych i religijno-poznawczych. W pielgrzymkach 
tylko do głównych ośrodków pielgrzymkowych w Polsce (o zasięgu 
międzynarodowym i krajowym) uczestniczy w ostatnich latach ponad 12 mln osób 
rocznie. Z kaŜdym rokiem rejestruje się równieŜ wzrost ruchu pielgrzymkowego w 
sanktuariach o randze co najmniej diecezjalnej (regionalnej). Coraz większą liczbę 
zwolenników zdobywa sobie takŜe turystyka religijna. 

Obecnie w Polsce rejestruje się około 800 ośrodków pielgrzymkowych 
związanych przede wszystkim z Kościołem rzymskokatolickim (ryc. 1). Wśród nich 
zdecydowanie dominują maryjne ośrodki pielgrzymkowe (około 550 sanktuariów – 
70% ogółu), z których w ponad 220 znajdują się koronowane na prawie papieskim 
wizerunki Matki BoŜej. Sanktuariów poświęconych Jezusowi Chrystusowi, 
nazywanych w polskiej literaturze sanktuariami Pańskimi jest 93, czyli 12% ogólnej 
liczby sanktuariów. W pozostałych ponad 150 ośrodkach pielgrzymkowych 
rozwinięty jest szczególny kult świętych lub błogosławionych. 

                                                 
38 Jackowski A., Święta przestrzeń świata. Podstawy geografii religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 2003, s. 13-15. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Ryc. 1. Podpisy rycin Sanktuaria Kościoła katolickiego w Polsce  
(stan na 31 lipca 2009 r.) 

W rozmieszczeniu przestrzennym polskich ośrodków pielgrzymkowych 
wyraźnie zaznacza się obszar diecezji krakowskiej. Obecnie w jej granicach 
funkcjonuje niemal 70 ośrodków pielgrzymkowych (tj. około 10% ogółu polskich 
sanktuariów). Są to ośrodki związane głównie z Kościołem katolickim, w 
zdecydowanej większości maryjne.  

Na koncentrację sanktuariów w diecezji krakowskiej istotny wpływ miała 
kluczowa rola Krakowa w państwie, dobrze rozbudowana sieć placówek zakonnych, 
a takŜe sama ranga biskupstwa w strukturach Kościoła w Polsce. W 1186 r. papieŜ 
Urban III w bulli In eminenti Sedis wziął w opiekę św. Piotra biskupstwo krakowskie 
i wydał szereg przywilejów kościelnych, dzięki którym diecezja krakowska posiadała 
po metropolii gnieźnieńskiej najwyŜszą rangę wśród pozostałych diecezji polskich. 
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Rangę kościelną biskupstwa krakowskiego podnosił takŜe kult i grób św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika w katedrze na Wawelu39. Kościół katedralny był od 1320 r. 
miejscem koronacji królów i królowych polskich, a od pogrzebu króla Władysława 
Łokietka w 1333 r. takŜe necropolis regum. 

Warto równieŜ podkreślić, Ŝe na terenie diecezji krakowskiej na przełomie 
XV/XVI w. znajdowało się około 900 kościołów parafialnych. Pod tym względem 
ustępowała ona tylko diecezji wrocławskiej, w której funkcjonowało ok. 1400 
parafii40. 

Istotne znaczenie w powstaniu i funkcjonowaniu wielu ośrodków 
pielgrzymkowych miała takŜe działalność zakonów, których najwięcej placówek 
znajdowało się pod koniec XV w. właśnie w diecezji krakowskiej. Kraków wyróŜniał 
się takŜe wśród innych miast polskich największą liczbą klasztorów, których około 
1500 r. było 1141. 

2. Sanktuaria o randze międzynarodowej 
NajwaŜniejszą rolę w grupie analizowanych sanktuariów posiadają ośrodki o 

randze międzynarodowej: Kalwaria Zebrzydowska, Kraków-Łagiewniki oraz 
Wadowice. W ostatnich latach te trzy ośrodki pielgrzymkowe odwiedza w ciągu roku 
w sumie ponad 4 mln osób (ryc. 2). 

Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki BoŜej Kalwaryjskiej w Kalwarii 
Zebrzydowskiej jest jednym z najwaŜniejszych ośrodków kultu religijnego w 
Europie. W 2008 r. to święte miejsce odwiedziło 1,5 mln osób. Międzynarodowa 
ranga kalwaryjskiego sanktuarium została utrwalona juŜ na przełomie XIX i XX w. 
Obecnie o randze ośrodka decydują przede wszystkim jego walory religijne, 
kulturowe, historyczne i architektoniczne, a takŜe połączenie kultu Męki Pańskiej z 
kultem maryjnym, kilkusetletnia tradycja zarówno naboŜeństw kalwaryjskich i 
Misterium Męki Pańskiej, związki ze Sługą BoŜym Janem Pawłem II42 oraz stale 
ubogacany program duszpasterski. W 1999 r. unikatowy w skali świata zabytkowy 
zespół architektoniczno-krajobrazowy i pielgrzymkowy (bazylika pw. Matki BoŜej 
Anielskiej, klasztor oo. franciszkanów-bernardynów i DróŜki) w Kalwarii 
Zebrzydowskiej został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
Kalwaria Zebrzydowska naleŜy do międzynarodowego stowarzyszenia Europassion, 
skupiającego organizatorów 60 europejskich ośrodków realizujących przedstawienia 
Męki Pańskiej. 

                                                 
39 Kumor B. S., Dzieje diecezji krakowskiej do roku 1795, t. I, Wydawnictwo św. Stanisława BM Archidiecezji 
Krakowskiej, Kraków 1998, s. 485-489. 
40 Wiśniowski E., Rozwój organizacji parafialnej w Polsce do czasów reformacji, [w:] Kłoczowski J. (red.), Kościół w 
Polsce. Średniowiecze, t. 1, Wydawnictwo Znak, Kraków 1966, s. 272. 
41 Kłoczowski J., Zakony na ziemiach polskich w wiekach średnich, [w:] Kłoczowski J. (red.), Kościół w Polsce…, op. 
cit., s. 522. 
42 Jan Paweł II dwukrotnie podczas swoich podróŜy apostolskich do Polski odwiedził sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. W trakcie pierwszej wizyty w 1979 r., Ojciec Święty nadał kościołowi Matki BoŜej Anielskiej tytuł 
bazyliki mniejszej. Podczas drugiej pielgrzymki do Kalwarii, w dniu 19 sierpnia 2002 r. PapieŜ przewodniczył 
uroczystościom związanym z jubileuszem 400-lecia sanktuarium oraz zawierzył Matce BoŜej Kalwaryjskiej losy 
Kościoła, Polski i swoją osobę. Ze względu na więzi jakie łączyły Ojca Św. Jana Pawła II z sanktuarium, Kalwaria 
Zebrzydowska nazywana jest bardzo często Kalwarią Papieską. 
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Źródło: opracowanie własne. 

Ryc. 2. Ruch pielgrzymkowy do katolickich ośrodków pielgrzymkowych Polsce o 
randze międzynarodowej i krajowej w 2008 r. 

 
Od końca lat 70. XX w., widoczny jest stały wzrost liczby pielgrzymów 

przybywających do Kalwarii Zebrzydowskiej. Dla przykładu moŜna podać, Ŝe w 
1970 r. zarejestrowano w sanktuarium 256 grup pielgrzymkowych, w 1975 r. – 320, 
w 1978 r. – 565, w 1980 r. – 1563, w 2000 r. – 2622, w 2006 – 3823, a w 2007 r. – 
4135 grup43. 

Najwięcej pątników przybywa do Kalwarii Zebrzydowskiej podczas Wielkiego 
Tygodnia (uroczystości połączone z Misterium Męki Pańskiej w których uczestniczy 
około 150 tys. pielgrzymów) oraz w sierpniu podczas kilkudniowych uroczystości 
odpustowych związanych ze świętem Wniebowzięcia Matki BoŜej, w których 
uczestniczy ponad 200 tys. osób z całej Polski. 

Od kilku do kilkudziesięciu tysięcy pielgrzymów bierze udział w tradycyjnych 
dorocznych pielgrzymkach stanowych organizowanych przez franciszkanów, a takŜe 
przez róŜne wydziały Kurii Metropolitalnej w Krakowie: Pielgrzymce Chorych (I 
sobota lipca), Międzypowiatowej Pielgrzymce StraŜaków i Pielgrzymce zaprzęgów 
konnych (sierpień), Pielgrzymce Ruchu Światło-śycie oraz SłuŜby Liturgicznej 
(ostatnia sobota sierpnia), Archidiecezjalnej Pielgrzymce Rodzin (niedziela po 8 
września), Małopolskiej Pielgrzymce Rzemieślników i Kupców (II niedziela 
września), Pielgrzymce Franciszkańskiego Zakonu Świeckich (IV niedziela 
września), Pielgrzymce Papieskiej Akademii Teologicznej (wrzesień) oraz 
Pielgrzymce Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Bardzo licznym udziałem wiernych 

                                                 
43 Wyczawski H. E., 1987, Kalwaria Zebrzydowska. Historia klasztoru bernardynów i kalwaryjskich dróŜek, 
Wydawnictwo OO. Bernardynów „Calvarianum”, Kalwaria Zebrzydowska 1987, s. 227. 
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odznaczają się równieŜ obchody rocznic pielgrzymek Ojca Świętego Jana Pawła II (7 
czerwca i 19 sierpnia) i pielgrzymki Benedykta XVI (27 maja) do kalwaryjskiego 
sanktuarium, a takŜe rocznica śmierci PapieŜa-Polaka (2 kwietnia). 

Ruch pielgrzymkowy i turystyczny do sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej ma wyraźnie charakter sezonowy. Rozpoczyna się wraz 
z początkiem obchodów Wielkiego Tygodnia i trwa do połowy listopada (ryc. 3). 
Zdecydowana większość grup pielgrzymkowych przybywa do sanktuarium w okresie 
od maja do października (ponad 75% ogółu), z tego w maju 20% ogółu, zaś w 
czerwcu i we wrześniu (15-20%). W ostatnich latach najwięcej grup rejestruje się w 
maju i czerwcu (dla przykładu w 2007 r. zarejestrowano w tych miesiącach 
odpowiednio 808 i 733 grupy). Wyraźny spadek ruchu pielgrzymkowego następuje 
wraz z początkiem wakacji, jednak juŜ od połowy sierpnia następuje największe jego 
natęŜenie, związane z Wielkim Odpustem ku czci Wniebowzięcie NMP. Ruch 
pielgrzymkowy do sanktuarium znacznie maleje w okresie zimowym (w grudniu w 
2007 r. zarejestrowano 13 grup, w styczniu – 35, w lutym – 54, zaś w marcu 103 
grupy). W sumie, w miesiącach zimowych liczba grup pielgrzymkowych przybyłych 
do sanktuarium nie przekracza 5% ogółu. W dni powszednie liczba osób 
odwiedzających sanktuarium kalwaryjskie w okresie od maja do września wynosi 2-4 
tys. osób dziennie. Natomiast w dni wolne od pracy, do sanktuarium przybywa 
średnio 5-10 tys. pielgrzymów – w większości rodzin oraz pątników indywidualnych, 
którzy uczestniczą w bazylice we Mszy św.44, a następnie odprawiają naboŜeństwa na 
dróŜkach kalwaryjskich. Specyfiką sanktuarium kalwaryjskiego jest bowiem 
odprawianie przez pielgrzymów naboŜeństwa „dróŜek Pana Jezusa”, „dróŜek Matki 
BoŜej” i naboŜeństwa Ŝałobnego, nazywanego „dróŜkami za zmarłych”. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Księgi pielgrzymkowej Pielgrzymi Kalwaryjscy 2007 opracowanej przez O. 
Antoniego Kluskę OFM. 

Ryc. 3. Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do sanktuarium Męki Pańskiej i Matki 
BoŜej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej w poszczególnych miesiącach 2007 

roku 

 

                                                 
44 Opiekujący się sanktuarium oo. franciszkanie-bernardyni szacują, Ŝe we Mszach św. odprawianych w niedzielę i 
święta uczestniczy w sumie ponad 6 tys. wiernych. 
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Grupy zagraniczne stanowią ponad 10% ogółu rejestrowanych w sanktuarium 
grup pielgrzymkowo-turystycznych. W 2008 r. w księgach pielgrzymkowych 
zarejestrowano ponad 14 tys. cudzoziemców w 450 grupach z 51 krajów świata45 
(najwięcej z Słowacji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Węgier, Francji, Czech, 
Ukrainy i Stanów Zjednoczonych (ryc. 4). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Księgi pielgrzymkowej Pielgrzymi Kalwaryjscy 2007 opracowanej przez O. 
Antoniego Kluskę OFM. 

Ryc. 4. Ruch pielgrzymkowy i turystyczny do sanktuarium Męki Pańskiej i Matki 
BoŜej Kalwaryjskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z krajów europejskich w 2007 r. 

 
Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach to jeden 

najpręŜniej rozwijających się w ostatnim dziesięcioleciu ośrodków pielgrzymkowych 
na świecie. W ostatnich latach sanktuarium to odwiedza w ciągu roku około 2 mln 
pielgrzymów z ponad 90 krajów świata. Przedmiotem kultu w sanktuarium jest obraz 
Pana Jezusa Miłosiernego z podpisem „Jezu Ufam Tobie” oraz relikwie św. s. Marii 
Faustyny Kowalskiej, które znajdują się w kaplicy klasztornej pw. św. Józefa 
Zgromadzenia Sióstr Matki BoŜej Miłosierdzia46. 

Pielgrzymki do kaplicy św. Józefa w Łagiewnikach rozpoczęły się juŜ podczas 
II wojny światowej, wkrótce po śmierci s. Faustyny. W tym okresie kaplica została 
udostępniona wiernym, którzy przybywali tu aby pomodlić się przed obrazem 
Chrystusa Miłosiernego oraz przy grobie siostry Faustyny. Liczba pielgrzymów 
wzrosła po rozpoczęciu w dniu 21 października 1965 r. przez ks. arcybiskupa Karola 
Wojtyłę procesu informacyjnego zmarłej w opinii świętości siostry Faustyny i 

                                                 
45 Dla porównania moŜna podać, Ŝe w maryjnych ośrodkach pielgrzymkowych w Lourdes i Fatimie 

rejestruje się pielgrzymów i turystów z ponad 70 krajów świata. 
46 Por. Siepak E., Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Posłannictwo s. Faustyny, „Peregrinus 
Cracoviensis”, z. 9, Kraków 2000, s. 41. 
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przeniesieniu jej doczesnych szczątków do klasztornej kaplicy. Oficjalny dekret 
ustanawiający sanktuarium BoŜego Miłosierdzia wydał kardynał Franciszek 
Macharski w 1992 r. 

7 czerwca 1997 r. sanktuarium w Łagiewnikach nawiedził po raz pierwszy 
Ojciec Święty Jan Paweł II. PapieŜ modlił się przed cudownym wizerunkiem Jezusa 
Miłosiernego i relikwiach bł. s. Faustyny oraz poświęcił makietę przedstawiającą 
bazylikę BoŜego Miłosierdzia. 

 W 1999 r. rozpoczęto prace budowlane nowego zespołu sanktuaryjnego. W 
ciągu zaledwie dwóch lat została zbudowana dwupoziomowa bazylika, wolnostojąca 
76-metrowa wieŜa oraz budynek Centrum Apostolstwa Miłosierdzia. 

PapieŜ Jan Paweł II, podczas ostatniej pielgrzymki do Polski, nawiedzając 
sanktuarium w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 r. ogłosił ośrodek światowym centrum 
kultu BoŜego Miłosierdzia. Jan Paweł dokonał konsekracji nowej bazyliki i 
uroczystego aktu zawierzenia świata BoŜemu Miłosierdziu. 

Wzrost ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium nastąpił po odwołaniu 
Notyfikacji w 1978 r. W okresie 1980-90 liczba grup pielgrzymkowych wzrosła 
ponad dziesięciokrotnie (w 1980 r. zarejestrowano 31 grup, a w 1990 r. juŜ 330). 
Znaczny wzrost ruchu pielgrzymkowego do sanktuarium nastąpił po beatyfikacji 
siostry Faustyny (18 kwietnia 1993 r.). Jeszcze w 1992 r. odnotowano w księgach 
pielgrzymkowych 436 grup z Polski i 55 grup zagranicznych, a w roku beatyfikacji 
liczby te wzrosły niemal dwukrotnie (odpowiednio 760 i 129 grup). W latach 1993-
2000 liczba grup pielgrzymkowych wzrosła niemal sześciokrotnie (ryc. 5). W 
ostatnim dziesięcioleciu najwięcej grup pielgrzymkowych przybyło do sanktuarium 
w 2000, 2002 i 2005 r47. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych Muzeum – Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła 
II w Wadowicach. 

Ryc. 5. Ruch turystyczny do Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca Świętego Jana 
Pawła II w Wadowicach w latach 1996-2008 

 
                                                 
47 Mróz F., Geneza i funkcjonowanie sanktuariów BoŜego Miłosierdzia w Polsce, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 19, 
Kraków 2008, s. 53-54. 
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Największą liczbę wiernych w sanktuarium skupiają dwie uroczystości: święto 
BoŜego Miłosierdzia oraz liturgiczne wspomnienie św. s. Faustyny. Szacuje się, Ŝe w 
odpuście związanym z świętem Miłosierdzia BoŜego uczestniczy w ostatnich latach 
około 200 tys. pielgrzymów, w tym kilka tysięcy pątników z zagranicy. Dla 
porównania w latach 80. XX w. było to tylko kilkaset osób. 

Liczba zarejestrowanych grup pielgrzymkowych z zagranicy z kaŜdym rokiem 
jest coraz większa – dla przykładu w 1997 r. było ich 153, w 1999 r. – 841, a w 2001 
r. 1312 grup. Szacuje się, Ŝe po kanonizacji s. Faustyny sanktuarium w 
Łagiewnikach, odwiedza w ciągu roku ponad 50 tys. cudzoziemców. Najwięcej 
pielgrzymów zagranicznych pochodzi z Europy (w 2001 r. – 76,6% ogółu), głównie 
ze Słowacji, Niemiec, Włoch, Austrii, Czech i Ukrainy. Z krajów pozaeuropejskich 
zdecydowanie dominują mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, zaś w dalszej 
kolejności znalazły się pielgrzymi z Filipin, Meksyku, Kanady, Australii, Brazylii i 
Japonii48. 

Ruch pielgrzymkowy do sanktuarium trwa generalnie przez cały rok. Kaplica 
klasztorna pw. św. Józefa, w której znajduje się obraz Chrystusa Miłosiernego i 
relikwie św. Faustyny, jest codziennie wypełniona pielgrzymami. Wiele grup 
przybywa do sanktuarium specjalnie w godzinach popołudniowych, aby tu modlić się 
w Godzinie Miłosierdzia. Nawet w miesiącach zimowych do ośrodka pielgrzymuje 
około 100 grup pielgrzymkowych miesięcznie (ryc. 6). Większość z grup wysłuchuje 
prelekcji głoszonych przez siostry ze Zgromadzenia Matki BoŜej Miłosierdzia na 
temat orędzia Miłosierdzia BoŜego oraz Ŝycia św. Faustyny. Prelekcje są głoszone w 
języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, czeskim, hiszpańskim, 
włoskim i słowackim. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg zwiedzających Muzeum - Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II 
w Wadowicach. 

Ryc. 6.Zagraniczny ruch turystyczny do Muzeum – Domu Rodzinnego Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Wadowicach w 2005 r. wg kontynentów 

 
                                                 
48 Ibidem, s. 56. 
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PołoŜone na Pogórzu Śląskim, nad rzeką Skawą, Wadowice, jeszcze w latach 
70. XX wieku były niewielkim, niczym szczególnie się nie wyróŜniającym miastem. 
Od blisko 30 lat znane są niemal na całym świecie jako miasto, w którym 18 maja 
1920 r. urodził się Karol Wojtyła, Ojciec Święty Jan Paweł II. To bezsprzecznie 
związki jakie łączyły Wielkiego PapieŜa Polaka z rodzinną miejscowością, 
przyczyniły się do rozwoju i wzrostu rangi tego ośrodka. Obecnie Wadowice, jak juŜ 
wspomniano naleŜą do nielicznej grupy ośrodków pielgrzymkowych o znaczeniu 
międzynarodowym. Niemal, na kaŜdym kroku w mieście moŜna spotkać miejsca 
związane z młodzieńczym Ŝyciem Karola Wojtyły. Przybywający do papieskiego 
miasta pielgrzymi i turyści, najczęściej odwiedzają Dom Rodzinny PapieŜa, bazylikę 
Ofiarowania NMP, w której od ponad stu lat otaczany jest łaskami słynący Matki 
BoŜej Nieustającej Pomocy, kościół karmelitów bosych „Na Górce” (od 2004 r. 
sanktuarium św. Józefa49), a takŜe kościół pw. św. Piotra Apostoła – sanktuarium 
Matki BoŜej Fatimskiej. W 2006 r. w Wadowicach wytyczono „Szlak Karola 
Wojtyły”, który prowadzi do najwaŜniejszych obiektów związanych z dzieciństwem i 
młodością Jana Pawła II. 

Według danych szacunkowych w ostatnich latach rodzinne miasto Jana Pawła 
II odwiedza w ciągu roku ponad pół miliona osób. Dokładna analiza ruchu 
turystycznego i pielgrzymkowego do Wadowic jest moŜliwa dzięki rejestracji grup 
turystycznych zwiedzających Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła II, jaką 
prowadzą od 1996 r. opiekujące się muzeum siostry nazaretanki50. 

W latach 1996-2008 liczba turystów zwiedzających Dom Rodzinny Jana Pawła 
II wzrosła niemal trzykrotnie (w 1996 r. zarejestrowano – ponad 147 tys. 
zwiedzających, a w 2008 r. ponad 432 tys. osób) (ryc. 7). Największą jak dotąd liczbę 
zwiedzających Dom Rodzinny Jana Pawła II zarejestrowano w 2008 r. (432 tys. 
osób) oraz w 2005 r. – roku śmierci Sługi BoŜego Jana Pawła II (431,4 tys. osób, w 
tym 53,8 tys. z zagranicy).  

Najwięcej grup zwiedzających Muzeum rejestruje się w rocznicę urodzin Jana 
Pawła II (18 maja), rocznicę wyboru na Stolicę Piotrową (16 października) oraz 
rocznicę Jego śmierci (2 kwietnia). Od dnia śmierci PapieŜa, liczba odwiedzających 
Dom Rodzinny Jana Pawła II wynosi w sezonie średnio ponad 3 tys. osób dziennie. 
Turyści z zagranicy stanowią około 15% ogółu zwiedzających muzeum. Po śmierci 
Ojca Świętego Jana Pawła, w muzeum rejestruje się w ciągu roku ponad 50 tys. 
obcokrajowców (2005 r. – 53,8 tys.; 2006 r. – 64,8 tys.) z ponad 90 krajów świata. 
Warto zaznaczyć, Ŝe reprezentowane są wszystkie kontynenty, przy czym najwięcej 
turystów zagranicznych pochodzi z Europy (w 2005 r. – 83% ogółu) (ryc. 8). Wśród 
zwiedzających z Europy przewaŜają Włosi (ponad 20% ogółu) i Niemcy (ponad 
10%). Z krajów pozaeuropejskich zdecydowanie dominują turyści z Ameryki 
Północnej (11,8% ogółu) głównie mieszkańcy Stanów Zjednoczonych (ponad 9% 
                                                 
49 Sanktuarium św. Józefa na „Górce”, moŜe jako jedyne na świecie poszczycić się posiadaniem dwóch bezcennych 
relikwii Sługi BoŜego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym świątyni znajduje się łaskami słynący obraz św. Józefa z 
Dzieciątkiem Jezus na rękach. Na wizerunku, na palcu prawej dłoni św. Józefa, znajduje się pierścień papieski, 
ofiarowany przez Jana Pawła karmelitom bosym w Wadowicach. Drugą, bezcenną relikwią w wadowickim 
sanktuarium św. Józefa jest szkaplerz, który nosił PapieŜ Polak. 
50 Por. Mróz F., Tu, w tym mieście, w Wadowicach, wszystko się zaczęło… Pielgrzymowanie i turystyka religijna do 
miasta rodzinnego Karola Wojtyły, „Peregrinus Cracoviensis”, z. 18, Kraków 2007, s. 77-96. 
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ogółu), a takŜe Meksyku i Kanady. W dalszej kolejności znaleźli się turyści z Azji 
(3,2% ogółu; głównie z Korei Południowej, Filipin i Japonii), Ameryki Południowej 
(1,6% ogółu; głównie z Brazylii, Ekwadoru i Argentyny), Australii i Oceanii (0,4% 
ogółu) oraz z Afryki (0,15% ogółu). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych. 

Ryc. 7. Grupy pielgrzymkowe przybyłe do sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w 
Krakowie-Łagiewnikach w latach 1992-2002 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych. 

Ryc. 8. Grupy przybywające do sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Krakowie-
Łagiewnikach w poszczególnych miesiącach 2000 i 2006 r. 
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2. Sanktuaria Pańskie 
Na terenie diecezji krakowskiej funkcjonuje obecnie 8 sanktuariów Pańskich. 

Poza omówionymi wcześniej sanktuariami w Kalwarii Zebrzydowskiej i Krakowie 
Łagiewnikach szerszym społecznym oddziaływaniem cieszą przede wszystkim 
ośrodki w Krakowie-Mogile i Alwerni. 

Sanktuarium KrzyŜa Św. w Krakowie-Mogile naleŜy do najwaŜniejszych 
ośrodków kultu Chrystusa UkrzyŜowanego w Polsce, a o jego krajowej randze 
decyduje przede wszystkim wielowiekowa tradycja pielgrzymowania, bogata historia 
oraz wybitne walory architektoniczne i kulturowe opactwa cystersów. 
Pierwsze historyczne wzmianki o kulcie wizerunku Chrystusa UkrzyŜowanego w 
kościele cystersów w Mogile pod Krakowem pochodzą z pierwszej połowy XIII w. 
W kronikach klasztornych zanotowano, Ŝe juŜ wówczas w kościele mogilskim 
doznawano wielu łask i składano pierwsze wota51. NaboŜeństwo do KrzyŜa Św. w 
Mogile wzrosło po ogromnym poŜarze świątyni w 1447 r., w którym ocalał tylko 
krucyfiks. Wiadomość o tym niezwykłym wydarzeniu rozeszła się po Krakowie i 
jego okolicach, a fakt ten osobiście potwierdził ówczesny biskup krakowski kardynał 
Zbigniew Oleśnicki. 

Na przełomie lat 70. i 80. XX w. nastąpiło oŜywienie ruchu pielgrzymkowego 
do sanktuarium, a wpływ na to miała głównie działalność metropolity krakowskiego 
kardynała Karola Wojtyły, który wielokrotnie przewodniczył tu uroczystościom 
odpustowym oraz odprawiał naboŜeństwa. Po raz ostatni kardynał Wojtyła przybył tu 
w pielgrzymce dnia 17 września 1978 r. Kilka miesięcy później, 9 czerwca 1979 r., 
pielgrzymował do sanktuarium juŜ jak papieŜ Jan Paweł II. Od września 1977 r., w 
sanktuarium odbywają się nocne, pokutne czuwania modlitewne. Początkowo 
odbywały się one w kaŜdy ostatni piątek miesiąca, a od października 1978 r. 
organizowane są w pierwszy piątek miesiąca. 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych. 

Ryc. 9. Liczba pielgrzymów przybyłych do sanktuarium KrzyŜa Św. w Krakowie-
Mogile w zorganizowanych grupach w latach 1993-2005 (bez grup uczestniczących 

w czuwaniach I-piątkowych) 
                                                 
51 Jackiewicz K., Miłość bez miary. Historia Cudownego KrzyŜa w Bazylice Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, 
Opactwo OO. Cystersów w Mogile, Kraków 1999, s. 12. 
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Największe natęŜenie ruchu pielgrzymkowego w sanktuarium obserwuje się 
podczas oktawy święta PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego (14-21 września)52, w trakcie 
Wielkiego Tygodnia oraz w kaŜdy pierwszy piątek miesiąca. Wiele grup 
pielgrzymkowych rejestruje się w ośrodku równieŜ w okresie Wielkiego Postu, 
zwłaszcza podczas naboŜeństw pasyjnych – drogi krzyŜowej i Gorzkich Ŝalów. W 
sezonie pielgrzymkowym, w dni świąteczne przybywają do sanktuarium setki 
pielgrzymów indywidualnych; są to najczęściej rodziny, które w bazylice uczestniczą 
w niedzielnej mszy św. i naboŜeństwach53. 

Szczególnym kultem otaczany jest cudowny krucyfiks św. Królowej Jadwigi w 
Katedrze na Wawelu. KaŜdego dnia zatrzymują się przed nim na modlitwie grupy 
dzieci i młodzieŜy szkolnej, studenci i harcerze, a takŜe setki osób zwiedzających 
katedrę. Najwięcej pielgrzymów gromadzi się pod „czarnym” krucyfiksem podczas 
naboŜeństwa pasyjnego, odprawianego w Wielki Piątek. 

Sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego w Alwerni jest bardzo znanym 
ośrodkiem pielgrzymkowym mieszkańców z okolic Krakowa i Górnego Śląska. W 
ciągu roku ośrodek odwiedza około 200 zorganizowanych grup pielgrzymkowych – 
łącznie ok. 15 tys. pątników. Najwięcej pielgrzymów przybywa do ośrodka z diecezji 
katowickiej, sosnowieckiej, gliwickiej i krakowskiej. Do sanktuarium przyjeŜdŜają 
takŜe grupy z innych regionów Polski, głównie z diecezji w południowo-wschodniej 
części kraju (diecezja przemyska i tarnowska) oraz z diecezji częstochowskiej, 
radomskiej i poznańskiej. W sanktuarium zatrzymują się równieŜ pątnicy 
pielgrzymujący z śywca i Wadowic na Jasną Górę. Bardzo często do „Pana Jezusa 
Cierpiącego” w Alwerni pielgrzymują pieszo mieszkańcy Kwaczały, modląc się w 
sanktuarium o pogodę na okres Ŝniw i zbiorów. Wielu pielgrzymów oraz turystów 
przybywa do sanktuarium uczestnicząc tu w niedzielnej mszy św. i innych 
naboŜeństwach. 

Specyficznym ośrodkiem pielgrzymkowym, który łączy kult św. Brata Alberta 
i bł. s. Bernardyny Marii Jabłońskiej z kultem Męki Pańskiej jest sanktuarium Ecce 
Homo św. Brata Alberta w Krakowie54. W ostatnich latach w sanktuarium rejestruje 
się w ciągu roku około 10 tys. osób. Najwięcej pielgrzymów przybywa do ośrodka na 
uroczystości odpustowe związane ze świętem św. Brata Alberta (17 czerwca) oraz w 
trakcie odpustu ku czci Chrystusa Ecce Homo (piątek przed Niedzielę Palmową). 
Wiele grup pielgrzymkowych oraz indywidualnych pątników zatrzymuje się w 
sanktuarium, podczas pielgrzymki tzw. „szlakiem papieskim” do sanktuariów w 
Krakowie Łagiewnikach i Kalwarii Zebrzydowskiej55. 

 
                                                 
52 Odpust PodwyŜszenia KrzyŜa Św gromadzi co roku ok. 50 tys. pielgrzymów z parafii Krakowa oraz całej metropolii 
krakowskiej 
53 Por. Mróz F., Pielgrzymowanie do sanktuarium KrzyŜa Świętego w Krakowie-Mogile, [w:] Izmaiłow B. (red.), 
Przyroda – Człowiek – Bóg, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2004, s. 275-276; Mróz F., 
Pielgrzymowanie i turystyka religijna do sanktuariów KrzyŜa Świętego w Polsce, [w:] Ptaszycka-Jackowska D. (red.), 
Polska przestrzeń turystyczna, Prace Geograficzne, z. 117, Kraków 2007, s. 215-236. 
54 W sanktuarium znajduje się obraz Chrystusa Ubiczowanego Ecce Homo namalowany przez Brata Alberta (Adama 
Chmielowskiego), relikwie św. Brata Alberta i relikwie bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej (współzałoŜycielki 
Zgromadzenie Sióstr Albertynek). 
55 Por. Mróz F., Pielgrzymowanie do sanktuarium Ecce-Homo św. Brata Alberta w Krakowie, „Peregrinus 
Cracoviensis”, z. 17, Kraków 2006, s. 137-148. 
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3. Sanktuaria maryjne 
Sanktuaria z cudownymi wizerunkami Matki BoŜej zdecydowanie dominują w 

sieci ośrodków pielgrzymkowych diecezji krakowskiej. Obecnie na terenie 
omawianej diecezji funkcjonuje 41 sanktuariów maryjnych (60% ogółu). O randze 
tych ośrodków świadczyć moŜe fakt, Ŝe aŜ w 24 sanktuariach znajdują wizerunki 
Najświętszej Maryi Panny koronowane na prawie papieskim, a w 7 ośrodkach na 
wizerunek Matki BoŜej zostały nałoŜone korony biskupie. 

NajwaŜniejsze znaczenie wśród analizowanych w tej grupie sanktuariów 
przypisuje się (obok wspomnianego juŜ sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej) 
ośrodkom w Zakopanem-Krzeptówkach, Ludźmierzu oraz Krakowie. DuŜe znaczenie 
w systemie ośrodków pielgrzymkowych w Polsce posiadają takŜe sanktuaria na 
Wiktorówkach (Rusinowej Polanie), w Czernej, Makowie Podhalańskim, 
Myślenicach i Trzebini. 

Sanktuarium Matki BoŜej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem jest 
najwaŜniejszym ośrodkiem kultu Pani Fatimskiej i jednym z najstarszych (po Turzy 
Śląskiej) sanktuarium fatimskim w Polsce. W ostatnich latach pielgrzymuje do niego 
ponad 1 mln osób z ponad 50 krajów świata56. Opiekę duszpasterską w sanktuarium 
sprawują księŜa pallotyni, którzy od 1946 roku są krzewicielami i misjonarzami kultu 
Matki BoŜej Fatimskiej w Polsce.  

W 1951 roku wybudowano na Krzeptówkach dom i kaplicę Niepokalanego 
Serca Maryi, do której w 1961 r. przeniesiono kopię figury Matki BoŜej Fatimskiej57. 
W 1987 r. rozpoczęto budowę kościoła, która stanowi wotum dziękczynne za 
ocalenie Ŝycia Jana Pawła II w dniu 13 maja 1981 roku. PapieŜ przybył do 
sanktuarium 7 czerwca 1997 roku – odprawił wówczas uroczystą Mszę świętą i 
konsekrował kościół58. 

NajwaŜniejsze miejsce w programie duszpasterskim realizowanym w 
sanktuarium mają Uroczystości Fatimskie i Czuwania Fatimskie, upamiętniające 
objawienia Matki BoŜej w Fatimie, a takŜe naboŜeństwa odprawiane w pierwsze 
soboty miesiąca. W kaŜdym z tych modlitewnych spotkań bierze udział od kilkuset 
do kilku tysięcy wiernych. 

Główne uroczystości odpustowe odbywają się w święta: Matki BoŜej 
Fatimskiej (13 maja), Niepokalanego Serca Maryi (jest to zarazem rocznica 
konsekracji kościoła) oraz Matki BoŜej RóŜańcowej (7 października). 

Podobnie jak w wielu sanktuariach karpackich, w sezonie turystyczno-
pielgrzymkowym, w dni wolne od pracy oraz podczas wakacji i ferii zimowych 
sanktuarium na Krzeptówkach odwiedza setki turystów indywidualnych i rodzin, 
które najczęściej odpoczywają w górach i pielgrzymują szlakiem Sługi BoŜego Jana 
Pawła II. 

Znanymi ośrodkami kultu Matki BoŜej Fatimskiej w diecezji są, obok 
wspomnianych juŜ Krzeptówek i Wadowic, sanktuaria w Trzebini i Krakowie-
Bieńczycach.  
                                                 
56 Dane uzyskane podczas rozmowy z kustoszem sanktuarium ks. Marianem Muchą SAC. 
57 Była to pierwsza kopia figury Matki BoŜej Fatimskiej przywieziona do Polski. 
58 Drozdek M. (red.), Duchowa droga Sanktuarium, Warszawa 1997; Drozdek M. (red.), Kościół to nie tylko budynek 
sakralny, Warszawa 1997; Drozdek M. (red.), śywe wotum, Warszawa 1997. 
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Głównym obiektem kultu w sanktuarium w Trzebini jest figura Matki BoŜej 
Fatimskiej, którą sprowadził w 1962 r. ks. Alfons Ślusarczyk. W sanktuarium 
odprawiane są regularnie naboŜeństwa fatimskie. Liczba wiernych biorących w nich 
udział nieustannie wzrasta, obecnie wynosi ponad 2 tysiące osób miesięcznie. 
Wzrastający ruch pielgrzymkowy stał się równieŜ podstawą do podjęcia starań o 
koronację figury, która odbyła się w 80. rocznicę objawień fatimskich, 13 września 
1997 roku59. 

Figurę Matki BoŜej Fatimskiej czczoną obecnie w sanktuarium w Krakowie-
Bieńczycach przywiózł z Fatimy do Nowej Huty w 1965 r. ks. Józef Gorzelany – 
budowniczy Arki Pana. Ks. Gorzelany zapoczątkował równieŜ w kościele 
naboŜeństwa fatimskie, na które przybywało tysiące wiernych. Obecnie do 
sanktuarium pielgrzymują wierni z całej Polski, a takŜe z Włoch, Austrii i Niemiec60. 

Ogromne znaczenie nie tylko dla mieszkańców Podhala posiada sanktuarium 
maryjne w Ludźmierzu, w którym od ponad sześciu wieków wielkim kultem 
otaczana jest łaskami słynąca figura Matki BoŜej z Dzieciątkiem Jezus. Na podstawie 
specjalistycznych badań stwierdzono, Ŝe rzeźba ta została wykonana około 1400 
roku, przez artystę z tzw. szkoły sądeckiej. Figurka ta, juŜ od czasów 
średniowiecznych przyciągała liczne rzesze pielgrzymów. Obecnie sanktuarium 
ludźmierskie zaliczane jest do najpręŜniej rozwijających się w kraju ośrodków 
pielgrzymkowych o randze ponaddiecezjalnej (ponadregionalnej), a odwiedza je w 
ciągu roku około 300 tys. osób61. Przybywają tu pątnicy z najdalszych zakątków 
Polski, aby przed cudowną figurą Gaździny Podhala szukać pocieszenia i prosić 
Maryję o Jej opiekę nad rodzinami, parafiami, Ojczyzną i Kościołem62. 

Największe znaczenie w rozwoju ruchu pielgrzymkowego do Ludźmierza w 
ostatnim dziesięcioleciu miała wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w sanktuarium (7 
czerwca 1997 r.). Najwięcej grup w analizowanym okresie zarejestrowano w 2005 r., 
co naleŜy wiązać z połoŜeniem sanktuarium na szlaku papieskim i oŜywionym 
ruchem pielgrzymkowym w Polsce po śmierci PapieŜa-Polaka. Ruch pielgrzymkowy 
ma wyraźnie sezonowy charakter – rozpoczyna się do pod koniec kwietnia i trwa do 
końca października. Największy napływ wiernych obserwuje się podczas głównego 
odpustu Wniebowzięcia NMP (około 50 tys. pielgrzymów). Tysiące wiernych 
przybywają takŜe do sanktuarium na naboŜeństwa fatimskie odprawiana od maja do 
października w pierwszą sobotę miesiąca. 

Zasięg przestrzenny oddziaływania sanktuarium w ostatnim dziesięcioleciu 
znacznie się powiększył. W 2007 r. w księgach pielgrzymkowych zarejestrowano 
grupy pątnicze z wszystkich 41 diecezji w Polsce, przy czym najwięcej z diecezji 
krakowskiej, bielsko-Ŝywieckiej, katowickiej i tarnowskiej (ryc. 10). 

 
 

                                                 
59 Jackowski A. (red.), Miejsca święte Rzeczypospolitej. Leksykon, Wydawnictwo Znak, Kraków 1998, s. 327. 
60 Z dawna Polski Tyś Królową. Przewodnik po sanktuariach maryjnych. Koronowane wizerunki Matki BoŜej 1717-
1999, Siostry Niepokalanki, Szymanów 1999, s. 535-537. 
61 Dane uzyskane podczas rozmowy z kustoszem sanktuarium ks. Tadeuszem Juchasem. 
62 Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie do Sanktuarium Matki BoŜej Królowej Podhala w Ludźmierzu, „Peregrinus 
Cracoviensis”, z. 19, Kraków 2008, s. 103-116. 



 283

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Ksiąg pielgrzymkowych. 

Ryc. 10. Zorganizowany ruch pielgrzymkowy do sanktuarium Matki BoŜej Królowej 
Podhala w Ludźmierzu w 2007 r. 

 
WaŜne miejsce wśród sanktuariów maryjnych w diecezji krakowskiej zajmuje 

równieŜ sanktuarium Matki BoŜej Jaworzyńskiej Królowej Tatr, które połoŜone jest 
na Wiktorówkach (Rusinowej Polanie), w górnej części Doliny Złotej, u podnóŜa 
szczytów: Gęsiej Szyi (1489 m) i Gołego Wierchu (1206 m n.p.m). Początki 
sanktuarium sięgają drugiej połowy XIX w. W końcu XIX w. miejscowy artysta 
wykonał kapliczkę, w której umieścił figurkę Matki BoŜej Królowej Tatr, 
ufundowaną przez nieznanego ofiarodawcę. Obecnie w sanktuarium gromadzą się na 
modlitwie górale, taternicy, ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego, straŜnicy Tatrzańskiego Parku Narodowego, himalaiści oraz 
pielgrzymi i turyści z Polski i zagranicy wypoczywający w Tatrach63. Sanktuarium w 
ciągu roku odwiedza około 20 tys. osób, zarówno w grupach zorganizowanych jak i 
indywidualnie. Zasięg oddziaływania przestrzennego sanktuarium obejmuje przede 
wszystkim regiony południowej i centralnej Polski64. 

                                                 
63 Chmielarz Z., Sanktuarium Matki BoŜej Jaworzyńskiej Królowej Tatr na Wiktorówkach koło Rusinowej Polany w 
Tatrach Wysokich Polskich, s. 3. 
64 Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych na Podhalu, [w:] 
Jackowski A., Mróz F., Hodorowicz I. (red.), Turystyka religijna na obszarach górskich, PPWSZ, Nowy Targ 2009, s. 
185. 
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Początki kultu obrazu Matki BoŜej Makowskiej Opiekunki Rodzin w Makowie 
Podhalańskim, sięgają 1590 roku. Od momentu pojawienia się obrazu w parafii 
cieszył się on szczególną czcią wśród wiernych, potwierdzeniem rosnącego kultu są 
składane na przestrzeni wieków liczne wota a takŜe ozdabianie wizerunku 
kosztownymi sukniami i koronami. Uwieńczeniem wielowiekowego kultu była 
koronacja obrazu na prawie papieskim, której dokonał papieŜ Jan Paweł II 10 
czerwca 1979 r. na Błoniach krakowskich, podczas swojej pierwszej pielgrzymki do 
Polski65. 

Sanktuarium Matki BoŜej Objawiającej Cudowny Medalik na Olczy w 
Zakopanem jest jedynym w Polsce sanktuarium pod tym wezwaniem. Przybywają tu 
pątnicy z najdalszych zakątków Polski, aby przed figurą Matki BoŜej objawiającej się 
św. Katarzynie Labouré zawierzyć Maryi swoje codzienne troski i prosić o potrzebne 
łaski. Historia sanktuarium sięga początków XX w. Budowę kościoła rozpoczęto 
jednak dopiero w 1981 roku66. Uroczystej konsekracji kościoła pw. Matki BoŜej 
Objawiającej Cudowny Medalik św. Katarzynie Labouré dokonał kard. Franciszek 
Macharski w 1988 roku. W ciągu roku do ośrodka pielgrzymuje ponad 30 tys. 
wiernych. Najwięcej pielgrzymów gromadzi się w sanktuarium podczas głównego 
odpustu ku czci Matki BoŜej Objawiającej Cudowny Medalik, który obchodzony jest 
w niedzielę po 18 lipca. 

Sanktuarium Matki BoŜej Myślenickiej znajdujące się w kościele parafialnym 
pw. Narodzenia NMP w Myślenicach jest przykładem ośrodka, w którym wprawdzie 
nie doszło do zupełnego zaniku kultu, jednak jego powaŜne osłabienie, które 
nastąpiło pod koniec XIX w. sprowadziło ośrodek ten do oddziaływania na szczeblu 
parafii i okolic67. Zanim jednak to nastąpiło sanktuarium myślenickie cieszyło się 
niezwykle szybkim rozwojem kultu, za sprawą znajdującego się tam obrazu Matki 
BoŜej Myślenickiej, przywiezionego z Włoch w 1596 roku. W 1633 r. 
zaobserwowano na nim niezwykłe, nadprzyrodzone zjawiska – obraz mienił się 
róŜnymi barwami, pocił się, a z oczu Matki Boskiej popłynęły łzy. Wydarzeniom tym 
towarzyszyły równieŜ uzdrowienia. Kolejne lata charakteryzowały się niezwykle 
szybkim rozwojem kultu i sanktuarium. Wspaniały rozwój ośrodka trwał przez cały 
XVII i pocz. XVIII w., później uległ znacznemu osłabieniu. Obecnie pielgrzymi, 
głównie z Myślenic i okolic, najliczniej gromadzą się w sanktuarium podczas 
patronalnego odpustu w święto Narodzenia NMP68. 

4. Sanktuaria świętych i błogosławionych 
W granicach diecezji krakowskiej funkcjonuje obecnie 21 ośrodków 

pielgrzymkowych w których rozwinięty jest szczególny kult świętych lub 
błogosławionych, z czego aŜ 17 tego typu sanktuariów znajduje się w Krakowie 
(ośrodki te zostaną omówione w rozdziale dotyczącym Krakowa). Czerna, Siepraw, 
Wadowice (sanktuarium św. Józefa) i Zakopane-Kalatówki zaliczane są do 
sanktuariów o znaczeniu ponaddiecezjalnym. 

                                                 
65 Ibidem, s. 201. 
66 M. Chorzępa, Z dziejów Olczy. Historia parafii Matki BoŜej Niepokalanej od Cudownego Medalika – w Zakopanem-
Olczy, Kraków 1989, s. 14-17. 
67 Sołjan I., Ośrodki kultu maryjnego w Karpatach Polskich (1772-1992), IGiGP UJ, Kraków 2002, s. 87.  
68 Jackowski A., Miejsca święte…, op. cit., s. 211. 



 285

Pustelnia św. Brata Alberta wraz z kaplicą św. KrzyŜa na Kalatówkach jest 
waŜnym miejscem kultu św. Brata Alberta Chmielowskiego i bł. Siostry Bernardyny 
Jabłońskiej. W 1901 roku brat Albert zbudował poniŜej pustelni mały domek dla 
kapelana, w którym urządził sobie małą celę. Tu „kalatowski samotnik” spędzał wiele 
godzin na modlitwie i medytacji. W latach 70-tych XX w. w „Chatce Brata Alberta” 
urządzono izbę pamięci, poświęconą świętemu. Jest ona, obok kaplicy głównym 
miejscem odwiedzin przybyłych tu pielgrzymów i turystów

69
.  

Na Kalatówkach wzrastała do świętości siostra Bernardyna Maria Jabłońska – 
przełoŜona generalna albertynek, beatyfikowana 6 czerwca 1997 roku przez PapieŜa 
Jana Pawła II w Zakopanem. 

Sanktuarium na Kalatówkach wielokrotnie odwiedzał ks. biskup Karol Wojtyła 
podczas swoich wizyt w Tatrach. Pielgrzymował tu takŜe 6 czerwca 1997 roku, jako 
papieŜ Jan Paweł II. 

Warto podkreślić, w ciągu roku w Księgach Pamiątkowych sanktuarium na 
Kalatówkach pielgrzymi i turyści pozostawiają w sumie około 10 tysięcy wpisów. 
Według danych szacunkowych sióstr albertynek, które opiekują się sanktuarium, 
liczba odwiedzających Pustelnię św. Brata Alberta wynosi około 100 tys. osób 
rocznie70. 

Kościół pw. Michała Archanioła w Sieprawiu (archidiecezja krakowska) został 
ogłoszony sanktuarium bł. Anieli Salawy w dniu 19 marca 2004 r. Na terenie 
sieprawskiej parafii urodziła się i została ochrzczona przyszła błogosławiona. Kościół 
pw. św. Michała został wzniesiony w latach 1960-1995. W świątyni znajduje się 
kaplica, w której przechowywane są relikwie bł. Anieli Salawy – Patronki 
Nieuleczalnie Chorych. Pielgrzymi odwiedzający Siepraw zatrzymują się równieŜ na 
modlitwie w starym kościele pw. św. Michała Archanioła, w którym otrzymała 
chrzest święty bł. Aniela Salawa. Świątynia ta została odbudowana po poŜarze jako 
wotum na 10-lecie beatyfikacji bł. Anieli. 

Klasztor karmelitów bosych w Czernej posiada rangę znanego w całej Polsce 
sanktuarium Matki BoŜej Szkaplerznej (obraz koronowany na prawie papieskim 17 
lipca 1988 r. przez kard. Franciszka Macharskiego) oraz sanktuarium św. Rafała 
Józefa Kalinowskiego71. W latach 1981-1983 zbudowano w sanktuarium kaplicę w 
której znajduje się sarkofag z relikwiami św. Rafała oraz obraz Świętego. W 
ostatnich latach do sanktuarium pielgrzymuje w ciągu roku około 50 tys. osób. 

5. Kraków 
Wyjątkowe miejsce w diecezji zajmuje stolica metropolii – Kraków, w którym 

obecnie rejestruje się ponad 35 ośrodków pielgrzymkowych. Są to przede wszystkim 
sanktuaria świętych i błogosławionych, a takŜe sanktuaria maryjne z koronowanymi 
wizerunkami Matki BoŜej. Około 20% pielgrzymów odwiedzających krakowskie 
sanktuaria (głównie sanktuarium BoŜego Miłosierdzia) stanowią obcokrajowcy. W 
ostatnich latach zauwaŜalne są w mieście dwa trendy: wzrost znaczenia 

                                                 
69 Por. A. Stelmach (s. Ambrozja CSAPI), Hermitage of St. Brother Albert at Kalatówki, „Peregrinus Cracoviensis”, 13, 
2002, s. 159-166. 
70 Hodorowicz I., Mróz F., Pielgrzymowanie i turystyka religijna do ośrodków pielgrzymkowych na Podhalu, op. cit., s. 
189-191. 
71 Jackowski A., Miejsca święte…, op. cit., s. 211. 
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średniowiecznych miejsc świętych oraz powstanie nowych ośrodków 
pielgrzymkowych (np. sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach, 
sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta, czy teŜ sanktuarium Matki BoŜej 
Fatimskiej w Bieńczycach)72. 

Pielgrzymki do Krakowa rozpoczęły się juŜ w XII w. i związane były z kultem 
św. Floriana i św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Jak juŜ wspomniano wcześniej 
głównymi miejscami kultu św. Stanisława były kościół katedralny na Wawelu i 
kościół paulinów na Skałce. 

W szczytowym okresie ruchu pielgrzymkowego, który przypadł na XV w. w 
Krakowie rejestrowano 17 loca sacra73. Rzesze pątników ciągnęły do katedry 
wawelskiej i na Skałkę, by złoŜyć hołd św. Stanisławowi Biskupowi i Męczennikowi 
oraz kościoła św. Floriana na Kleparzu. Celem pielgrzymek były takŜe grób św. 
Jacka OdrowąŜa, bł. księŜnej Salomei, Królowej Jadwigi i biskupa krakowskiego 
Jana Prandoty. W XV-wiecznym Krakowie Ŝyło i działało sześć osób, które zmarły w 
opinii świętości. Byli to: Jan Kanty, Izajasz Boner, Michał Giedroyć, Stanisław 
Kazimierczyk, Szymon z Lipnicy oraz Świętosław zwany Milczący. Tę wyjątkową 
epokę określono łacińskim mianem felix saeculum Cracoviae – szczęśliwy wiek 
Krakowa. W XVI w. z kolei, ze względu na liczne kościoły w których znajdowały się 
cudowne wizerunki, relikwie i groby świętych i błogosławionych, Kraków zaczęto 
nazywać „drugim Rzymem” (Cracovia altera Roma)74. 

Obecnie najwaŜniejszą rolę wśród ośrodków pielgrzymkowych Krakowa 
odgrywają wspomniane juŜ sanktuaria w katedrze na Wawelu i Skałce, sanktuarium 
BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach, sanktuarium KrzyŜa Świętego w Mogile oraz 
sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta. 

NaleŜy równieŜ wspomnieć, Ŝe Kraków odwiedzają równieŜ przedstawiciele 
religii mojŜeszowej, zatrzymując się na w nierozłącznie związanej z judaizmem 
dzielnicy Kazimierz. 

Zakończenie 
Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić, Ŝe współczesna sieć 

sanktuariów w diecezji krakowskiej jest dziedzictwem wielowiekowej tradycji. 
Największy wpływ na ukształtowanie tej sieci miał rozwinięty w okresie 
średniowiecza kult świętych, nasilony w okresie odnowy potrydenckiej kult Męki 
Pańskiej i cudownych wizerunków, oraz kult BoŜego Miłosierdzia w formach 
proponowanych przez św. s. Faustynę Kowalską. 

 Współcześnie na rozwój ruchu pielgrzymkowego do analizowanych ośrodków 
istotny wpływ mają następujące czynniki: tradycje pątnicze, program duszpasterski 
realizowany w sanktuariach, połoŜenie w regionie turystycznym, połoŜenie przy 
szlaku papieskim, szlakach turystycznych i pielgrzymkowych, dostępność 
komunikacyjna oraz równieŜ działalność władz kościelnych i samorządowych 

                                                 
72 Bilska Wodecka E., Sołjan I., Dziedzictwo religijne jako czynnik rozwoju turystyki na przykładzie województwa 
małopolskiego, „Prace Geograficzne”, 117, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków 2007, s. 198. 
73 Jackowski A., Kraków jako międzynarodowe centrum turystyki religijnej, „Alma Mater. Miesięcznik Uniwersytetu 
Jagiellońskiego”, 109, Kraków 2008, s. 115. 
74 Ibidem. 
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promująca te ośrodki. Autorzy opracowania pragną podkreślić, Ŝe opracowanie ma 
charakter przyczynkowy i moŜe stanowić podstawę do dalszych badań. 
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Summary 
Pilgrimage and religious tourism as exemplified by pilgrimage sites in the 

Roman Catholic Archdiocese of Kraków 
Even though we live in a more and more secularized world, in which a sense of 

emotional lostness and emptiness is deepening, a steady increase in the number of 
travels characterized by religious and religious-cognitive motives has been observed 
for many years. In recent years, over twelve million people annually have taken part 
in pilgrimages to main pilgrimage sites in Poland (both of international and domestic 
eminence). Also, a surge in pilgrimages to sanctuaries of at least diocesian (regional) 
importance is noticed every year. Religious tourism is winning more and more 
devotees, too. 

At present, there are around 800 pilgrimage sites in Poland, predominantly 
connected with the Roman Caholic Church. Among them, there definitely prevail 
Marian pilgrimage sites (around 550 sanctuaries – 70 per cent of the total number), 
over 220 of which possess images of Virgin Mary, crowned in compliance with papal 
law. As for sanctuaries of Jesus Christ, in the Polish professional literature called 
sanctuaries of Our Lord, there are 93 of them, which constitutes 12 percent of the 
total number. The remaining 150 pilgrimage sites are connected with the special 
worship of saints or blessed. 

Against the background of the spatial location of Polish pilgrimage sites, the 
territory of the Archdiocese of Kraków is particularly distinctive. At present, within 
its boundaries there function over 70 shrines (i.e. around 10 percent of the total 
number of Polish pilgrimage shrines). These are sites mostly connected with the 
Catholic Church, predominantly Marian ones. The shrines of international eminence 
are the Sanctuary of Christ’s Passion and Our Lady of Kalwaria in Kalwaria 
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Zebrzydowska, the Sanctuary of Divine Mercy in Kraków-Łagiewniki, and 
Wadowice, where the worship of Servant of God John Paul II is flourishing. In recent 
years, these three pilgrimage sites put together have been visited by over four million 
of people annually. 

Within the boundaries of the Archdiocese of Kraków there also functions the 
largest and the most widely known Polish sanctuary of Our Lady of Fatima, located 
in Zakopane-Krzeptówki. Included in the number of sanctuaries of supraregional 
(supradiocesian) eminence are the Sanctuary of the Holy Cross in Kraków-Mogiła – 
the most important place of worship of Our Crucified Lord – and the Sanctuary of 
Christ Suffering in Alwernia. Of immense importance, not only to the inhabitants of 
Podhale, are Marian shrines in Ludźmierz, Zakopane-Olcza, Bachledówka and on 
Wiktorówki (Rusinowa Polana). 

An exceptional place in the Archdiocese belongs to the capital of the metropoly 
– to Kraków with its over 35 registered pilgrimage sites. In most cases, these are 
sanctuaries of saints and blessed, and also Marian shrines with crowned images of 
Virgin Mary. What is significant, foreigners account for 20 per cent of the pilgrims 
visiting Kraków sanctuaries (mainly the Sanctuary of Divine Mercy). 

  The study outlines forms and scale of the pilgrimage movement related 
to pilgrimage sites in the Archdiocese of Kraków in the last decade. The spatial range 
of a sanctuary’s influence and intensification of the pilgrimage movement in the 
space of the year have also been analysed in relation to selected pilgrimage sites. 
 

M. Jasinski 
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TOURISM AND SMALL ISLAND DEVELOPING STATES: 

PATH DEPENDENCE, LOCK-IN AND HISTORY 
Abstract: The aim of this article is to demonstrate how the conception of path 

dependence can be applied in island economy research, how it can be correlated with 
the already worked out models of SIDS economic development: MIRAB, SITE and 
PROFIT. The application of path dependence conception shows the models in 
dynamic perspective. 

Keywords: MIRAB, SITE, PROFIT, SIDS, path dependence. 
Introduction 
Such global tendencies as decolonization and the spread of international 

tourism have undoubtedly left some imprints on small island developing states 
(SIDS) in the past fifty years. The idea of basing the economic development on the 
tourism industry seemed for some newly independent island states to be the only 
possibility of international economic exchange. In the light of dependence theories, 
international division of labour pushed them to further specialization in tourism. 
Although they are aware of threats resulting from this specialization, more and more 
SIDS have been entering the international tourism market since mid seventies in the 
20th century.  
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The aim of this article is not, however, to present the overall picture of island 
economies and the role of tourism in these economies, as this would be impossible 
within the formal limits of this paper. Therefore, the focus is only on the issue of 
demonstrating how the conception of path dependence can be applied in island 
economy research and how it can be correlated with the already worked out models 
of SIDS economic development: MIRAB, SITE and PROFIT. The application of path 
dependence conception will show the models in dynamic perspective. The study 
presented in this article is an introduction to further research devoted to a wider area 
of tourist colonization as an element SIDS economic development. 

Basic concepts in path dependence analysis 
Although the path dependence conception is growing in popularity in social 

sciences there is no clear interpretation for its full understanding. There are two 
approaches to this conception: the wide one and the narrow one. 

The first approach holds that the path dependence conception is a form of 
analysis explaining the contemporary set of phenomena in terms of temporally 
antecedent events. This approach limits the interpretation to the claim that “history 
matters”. It is also common for this approach to identify the path dependence with the 
process of maintaining the previously selected direction which means reproduction 
and inertia of the existing trajectory of development [12].  

A country or an island, having chosen a particular development path will not 
abandon it due to high, already incurred costs. Spatial economy and geography 
research shows that it is particularly true for the so called traditional industry regions, 
which were locked in fixed development trajectories because their dependence on the 
existing structures (assets,  competences, institutional patterns and power relations) 
significantly hinders their adjusting capacity in new conditions. The path dependence 
conceptions adherents define this phenomenon as lock-in effect [10].     

The weakness of the first, wide  approach is that it does not bring much 
theoretical input. It only stresses the limiting  role of history which in social sciences 
was expressed by earlier theories: cumulative causation theory [18] or layers of 
investment theory [15]. 

In the narrow approach to the path dependence conception two types of 
problems are being considered:  what events are responsible for the beginning of a 
certain process and what is the cause of reproducing a particular solution. This 
approach argues that a process may be started by contingent and  insignificant events, 
but the reinforcement  of the development direction is predictable and easily 
explained. This more precise approach claims that the existence of path dependence 
is possible only when a  contingent event gives a new direction to a certain 
phenomenon. The concept of contingent event requires further defining, as in 
literature other equivalents may be found (e.g. chance or small/insignificant event). 
Therefore, contingent event is conceptualized in this paper, as any circumstance, the 
effect of which is not included in the accepted explicating pattern, thus should be 
treated as external to that pattern. In this view, contingent events could have the form 
of  an individual decision, not significant enough to have any impact in standard 
conditions, as well as large scale phenomena: wars, natural disasters or financial 
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crunches. It is worth stressing that a contingent event is not an event without cause, it 
is only unpredictable within the framework of  commonly accepted explicating model 
[14, 12, 10]. 

An important aspect of path dependence conception is the fact that the a given 
process susceptibility to changes depends on the stage it is in. The changes are 
possible when the structure responsible for  a specific direction development is non-
convex. In other words, there are two possible, diverse states of balance. The moment 
in which the phenomenon is in the state of instability is defined as a turning point or 
critical juncture, which has two aspects: selecting one of the options and reinforcing 
the selected direction. Thus the sequence of path dependence occurs when there are 
critical junctures, in which one of the selected solutions is reinforced by cumulative 
effects. There is no path dependence, however, if it impossible to identify alternative 
options or if the selected option  has not directed the phenomenon on the sustainable 
trajectory. The concept of critical juncture is distinctly useful, because it defines the 
beginning of a given development sequence. [14, 12, 10]. 

There are two more important concepts in path dependence analysis, namely 
the concept of self-reinforcing path and the concept of reactive path. The first type of 
path is “characterized by the formation and long-term reproduction of a given 
institutional pattern. Self-reinforcing sequences often exhibit what economists call 
‘increasing returns’. “With increasing returns, an institutional pattern – once adopted 
– delivers increasing benefits with its continued adoption, and thus over time it 
becomes more and more difficult to transform the pattern or select previously 
available options” [14, p. 508]. The other type of  path dependence analysis focuses 
on reactive sequences, which are chains of temporally arranged  and causally 
interconnected events. This means that each event is, firstly a reaction to a preceding 
event and secondly the cause of  following events. In this case, however, there is no 
reinforcement of initial events, rather their transposition.  

Path dependence analysis in island economy research 
The first type of path (the self-reinforcing one)  refers to such situations in 

which a specific event gives the direction to a phenomenon, a direction which is then 
reproduced as a result of increasing returns (Fig.1). In this type of sequence the initial 
choice stimulates  a specific development direction, making it difficult or even 
impossible to leave this direction in the course of time. 

Applying this conceptualization of  the self-reinforcing path as a tool in island 
economy research, it is indispensable to identify the critical juncture, which is 
followed by the phenomenon of lock-in. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 292

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: [14, p. 514]. 

Fig. 1. Illustration of contingency in self-reinforcing sequence 
 
The historically changing economic models of SIDS and their contemporary 

economic strategies are presented in Tab. 1, which is naturally a big generalization, 
because it is easy to find some examples of islands in different stages of economic 
development, but it is difficult to precisely define the exact moment of the change in 
the dominating source of income. It is also a kind of simplification that  the mining 
industry (existing only on few islands) is omitted, as well as the processing industry 
with equally weak representation in the islands.  

Tab. 
Dominating strategy of SIDS economic development since 15th century 

 
Atlantic Ocean 

 

 
Indian Ocean  

 
 
 

Century 
/years/ 

 

 
 

West 

 
 

East 

 
Mascarene 

Islands; 
Seychelles 

 

 
The rest of 

islands 
 

 
 
 

Pacific Ocean  

XV. TA, F TA, F, PA - TA, F TA, F 
XVI. TA, F PA - TA, F TA, F 
XVII. TA, F, PA PA PA TA, F TA, F 
XVIII. PA PA PA TA, F TA, F 
XIX. PA PA, TOUR PA TA, RP TA, F, PA 

1900-1950  PA, TOUR PA, TOUR PA PA PA, NSI 
1960-1970 PA, TOUR PA, TOUR PA PA PA, NSI, TOUR 
1970-1980 TOUR, NSI PA, TOUR PA, TOUR PA, TOUR PA, TOUR, NSI  
1980-1990 TOUR, NSI PA, TOUR PA, TOUR PA, TOUR TOUR, NSI 
1990-2000 TOUR, NSI PA, TOUR PA, TOUR TOUR TOUR, NSI 

2000- TOUR, NSI TOUR PA, TOUR TOUR TOUR, NSI 
TA - traditional agriculture; PA - plantation agriculture ; F - fishery; NSI - new source of income /the elements of 
MIRAB and PROFIT model/; TOUR - tourism /the element of SITE model/; In bald - main type strategy of economic 
development.   
Source: [13, p.171]. 

 

A 

B 

C 

B B, B, B 

Time 1. 
Initial Conditions 

Multiple option /A,B,C/ are 
available for selection. Theory is 
unable to predict or explain the 

option that will be adopted.   

Time 2. 
Critical Juncture  

Option B is initially favored over 
competing. This is a contingent 

event. 

Time 3+. 
Self-reinforcement 

Option B capitalizes on initial 
advantage and is stably 
reproduced over time.  
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This general picture shows that the critical juncture for SIDS could be the 
moment of decolonization when the newly independent  states started to look for a 
new development path, which in the course of time was self-reinforced. It is, 
however, too big generalization, because path dependence analysis should be applied 
individually and with other historical considerations. This individual analysis may 
answer the question whether an airport construction, laying sea-bottom cables, the 
location of a military base, or the construction of first tourist resorts were the critical 
junctures, responsible for the reproduction of the process. 

Therefore, the aim of this research is not to find a common critical juncture for 
SIDS development, but to describe the paths in which SIDS were locked in. This 
description is based on the MIRAB, SITE and PROFIT models of SIDS economic 
development strategies (Fig. 2).  
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Source: [3, p. 7]. 
Fig.2 . A taxonomy of SIDS 
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The MIRAB (migration, remittance, aid, bureaucracy) model is built around 
two levels of relations. The first is the relation between local community and those 
who migrated and remit money back to the island. The second relation, effected in 
the form of aid, is between international organizations  or metropolitan patrons and 
the bureaucracy of the independent state [7, 2, 8, 6, 4, 3, 5].  The SITE (small island 
tourism economies) model is built on tourism development as the dominating source 
of income [16]. And finally, the PROFIT (people consideration affecting citizenship, 
residence and employment rights, resources management, overseas engagement and 
international recognition, finance, insurance and taxation, transportation) model is 
built on the creation of tax havens and off-shore financial centers [1].   

The analysis of the above three models of SIDS economic development  may 
bring us to the conclusion that after the critical juncture, island economies were 
directed into two opposite paths [17, 19]: one typical for the MIRAB model, and the 
other, “touristic” path typical for SITE and PROFIT models (Fig. 3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: [14, p. 514; 1, p. 55]. 

Fig. 3. Self-reinforcing sequence in SIDS 
 

The lock-in  of  a particular path, especially the “touristic”  requires further 
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limiting the possibilities of alternative effects. This phenomenon is usually explained 
in utilitarian terms, because the costs of implementing another solution would exceed 
the expected benefits.  It can be explained in functional terms as well, because the 
reproduction of existing institutional structure may serve the interests of the elites or 
authorities or it may have a legitimization power because it is – commonly believed 
to be right.  

The question is, if – in the case of island economies – there are any alternative 
solutions. Can SIDS really find any alternative solution with their inventory of 
constraints – “no advantages from economies of scale; a limited range of resource; a 
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commodities; limited ability to adjust to changes in the international economic 
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environment; high transport, infrastructure and administration costs; cultural 
domination by metropolitan countries”[11, p.64] –  Aren’t SIDS automatically put 
into a form of Dutch Disease [9]? The analysis of SIDS specialization in world 
economy shows certain specific pattern. 

Island territories which have relatively advantageous geographical location 
(close to the core, i.e. highly developed countries) have relatively quickly and sooner 
than others followed the cycle from agriculture through tourism to tax havens (Fig.2, 
Fig. 4). The examples of Guernsey, Jersey and The Isle of Man can be quoted here. 
However, SIDS covered this cycle later and in a longer period of time. This group 
includes: Bahamas, Cyprus, Madeira and Vanuatu. 

 

 
Fig.4. Hypothetic economic development paths in SIDS 
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the stagnation period  are currently waiting for their critical juncture and will most 
probably follow the same cycle. If the don’t, they will be locked in the MIRAB 
model path.  

Conclusion 
The aim of this hypothetical and generalized reflection was to show the 

MIRAB, SITE, and PROFIT models of SIDS economic development in dynamic 
perspective. These states which are locked in  the first model  have a much lower 
economic development than those which are adopted SITE-PROFIT strategy. 
Locking in the “touristic path” leads to economic development – financial, banking 
services etc. typical for PROFIT model are included in broadly understood tourist 
product, thus there is no contradiction, although two models are separated. This 
economic development is based on relatively risky specialization – both in case of  
“touristic path” and offshore financial centers. It is worth making a rhetorical 
question here – what else can SIDS specialize in? There are numerous examples of 
other small states, which have had a sustainable success (high level of economic 
development) in this specialization – English Channel islands (Guernsey, Isle of Man, 
Jersey) or continental Monaco, Lichtenstein, San Marino or Switzerland. In spite of 
varied geographical, historical and social conditions, some economy scholars and 
economy politicians tend to regard these states as exemplary and worth copying. 
Therefore the special role of  tourism industry can be  seen as an indispensable stage 
in the economic development.  
Translated by: J. Cwiklinska, Ph.D., Warsaw School of Economics  
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L. Jerzak, P. Czechowski, K. Dziendziura 
Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Sulechowie, Instytut Turystyki i Rekreacji, 

Polska 
 

BIRDWATCHING - NEW POSIBILITY FOR TOURISTIC PROGRESS 
IN EASTERN EUROPE 

Wprowadzenie 
Obserwowanie ptaków (birdwatching) naleŜy w zachodniej Europie do dośc 

tradycyjnego i popularnego sposobu spędzania czasu wolnego. Ma takŜe wymiar 
naukowy polegający na zbieraniu danych o rozmieszczeniu gatunków ptaków oraz 
monitorowaniu ich liczebności. Doskonałym przykładem jest Wielka Brytania, gdzie 
liczba zarejestrowanych miłośników ptaków przekracza milion osób. W 
poszukiwaniu nowych doznań (nowe atrakcyjne miejsca przyrodnicze) oraz tzw. 
„zaliczania” nowych gatunków wzrasta zainteresowanie wyjazdami do 
trudnodostępnej do niedawna Europy wschodniej.  

Wraz z przemianami politycznymi i otwieraniem się granic następuje 
intensyfikacja ruchu turystycznego. W Polsce istnieje juŜ kilka wyspecjalizowanych 
firm zajmujących się profesjonalnie obsługą ruchu turystycznego nastawionego na 
obserwację nowych gatunków ptaków w nowych nieznanych dla danego turysty 
miejscach. Firmy o podobnym charakterze powstają takŜe na Ukrainie, Białorusi, 
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Rosji i krajach nadbałtyckich. Ten ruch turystyczny będzie się wzmagał. Według 
raportu WHO (Światowej Organizacji Turystyki) analizującego rozwój turystyki w 
całej Europie, w roku 2020 oczekiwany jest największy wzrost liczby turystów 
właśnie w krajach Europy Środkowo-Wschodniej (UNWTO 2003). Ma to 
wygenerowac aŜ 37% nowych miejsc pracy. Obecny kryzys gospodarczy wstrzyma 
jedynie intensywność rozwoju na pewien czas.  

Rozwój gospodarczy Unii Europejskiej (takŜe unifikacja wielu mechanizmów 
gospodarczych) powoduje, Ŝe wzrasta szybko populacja ludzi zamieszkujących 
tereny zurbanizowane. Ludzie ci w sposób naturalny szukają moŜliwości spędzania 
czasu w kontakcie z przyrodą. Jest to takŜe wynikiem mitów o dawnym sielskim 
Ŝyciu na wsi.  

Mocnym atutem Wschodniej Europy jest bogata przyroda, która stanowi 
podstawową bazę dla rozwoju turystyki przyrodniczej. Okazuje się, Ŝe mniej 
intensywny rozwój gospodarczy (szczególnie ekstensywne rolnictwo) zaowocował 
zachowaniem walorów doskonałych do rozwoju ekoturystyki.  

Te ciekawe przyrodniczo miejsca znajdują się najczęściej na terenach o bardzo 
słabym rozwoju gospodarczym (często biednych). Rozwój tej gałęzi turystki pozwoli 
na rozwój turystyczny i gospodarczy tych obszarów wiejskich (ale zrównowaŜony 
rozwój). Konieczne staje się więc przygotowanie odpowiedniej oferty turystycznej i 
wspomoŜenie mieszkańców tych miejsc w rozbudowie drobnej infrastruktury.   

MoŜliwości rozwoju ekonomicznego społeczności lokalnej 
Miejsca ciekawe pod względem przyrodniczym są zazwyczaj miejscami 

nieatrakcyjnymi w sensie dotychczasowego pojmowania turystyki (brak obiektów 
kulturowych do zwiedzania: zamków, pałaców, ruin). Odpowiednie wypromowanie 
miejsc – atrakcji przyrodniczych pozwoli na rozwój ekonomiczny. Podstawowy 
poziom to powstawanie gospodarstw agroturystycznych pozwalających dorabiac 
miejscowym rolnikom (nawet całkowite przejście w zarobkowaniu na turystykę). Dla 
lokalnej ludności istnieje wiele moŜliwości zarobkowania: 

− noclegi; 
− wyŜywienie (najlepiej tradycyjna lokalna kuchnia) oraz sprzedaŜ 

certyfikowanej zdrowej Ŝywności; 
− transport (dostarczanie turystów w najciekawsze miejsca); 
− przewodnicy; 
− sklepy z wyspecjalizowanym towarem (np. lornetki, ubiór maskujący, 

mapy, nagrania ptasich głosów itp.) 
− sprzedaŜ przewodników, albumów, pamiątek. 
WaŜnym atutem jest „dostępność” Ukrainy dla turysty np. z Polski (wystarczy 

paszport). Wydaje się, Ŝe moŜna podjąc próbę wstępnego podjęcia współpracy 
między Polską i Ukrainą, co pozwoli potem rozbudowywac siec na inne państwa 
Europy Wschodniej. 

Siec dla Europy 
Wydaje się, Ŝe nadszedł czas, kiedy warto podjąc próbę stworzenia sieci firm 

turystycznych powiązanych z instytucjami zarządzającymi obszarami chronionymi 
oraz organizacjami przyrodniczymi w celu stworzenia struktury usprawniającej 
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rozwój turystyki ornitologicznej oraz pomocy lokalnej ludności w rozwoju 
infrastruktury przeznaczonej dla turystów. NajwaŜniejszą rzeczą na początek jest 
niewątpliwie utworzenie choćby wstępnej listy miejsc wartych zwiedzenia i 
promowania jej np. stworzonej stronie internetowej. 

Wstępnie wskazano takie cenniejsze miejsca dla Polski (Czechowski et al. 
2008), jakkolwiek lista obiektów jest otwarta i powinna być wciąŜ uzupełniana wraz 
z coraz lepszym rozpoznaniem terenowym. Wprawdzie moŜemy juŜ spotkac 
pierwsze profesjonalne opisy miejsc dla innych krajów Europy wschodniej do 
których warto pojechac w celu obserwacji ptaków, to warto podjąc trud 
uporządkowania wiedzy na ten temat i przygotowania wspólnej oferty turystycznej. 
PoniŜej przykładowy wykaz miejsc dla zaproponowanych dla Polski za 
Czechowskim et al. (2008): 

Bagna Biebrzańskie 
Informacje o ptakach: Pugacewicz 2004, Tomiałojć, Stawarczyk 2003. 
Siedziba BPN znajduje się Osowcu-Twierdzy (dokładny adres: Osowiec-

Twierdza 8, 19-110 Goniądz, ÅWW: (0-85)738 06 20). Wszelkie informacje na 
temat moŜliwości wykorzystania turystycznego Bagien Biebrzańskich moŜna znaleźć 
na stronach ÅWW, np. www.biebrza.org.pl. 

Puszcza Białowieska 
Informacje o ptakach: Pugacewicz 2004a, Gromadzki et al. 1994, Selva, 

Wajrak 2003, Tomiałojć, Stawarczyk 2003, Wesołowski et al. 2003. 
Siedziba BPN znajduje się w BiałowieŜy (dokładny adres: BPN, Park 

Pałacowy 11, 17-230 BiałowieŜa, tel./fax. (0-85) 6812306). Szczegółowe informacja 
na temat BPN moŜna znaleŜć na stronie internetowej: www.bpn.com.pl. 

Zbiornik Siemianówka 
Zbiornik ma bardzo słabą rozwiniętą infrastrukturę pod katem turystycznym. 

Więcej informacji o zbiorniku i moŜliwościach spędzania tam czasu na stronach 
www: www.avestom.republika.pl, http://www.republika.pl/darekkr/siemian.html, 
www.narewka.pl. 

Słowiński Park Narodowy 
Informacje o ptakach: Antczak, Kotlarz 2004 
Siedziba Dyrekcji SPN zlokalizowana jest w miejscowości Smołdzino 

(dokładny adres: ul. Bohaterów Warszawy 1A, 76-214 Smołdzino, tel./fax (059) 81 
17 204). Więcej informacji o parku i moŜliwościach turystycznych na stronie 
www.slowinskipn.pl. 

Karsiborska Kępa 
Na terenie rezerwatu wyznaczone są trzy szlaki turystyczne, dostępna jest teŜ 

wieŜa widokowa. Teren moŜna zwiedzać samemu, istnieje teŜ moŜliwość 
skorzystania z usług przewodnika. Więcej informacji na temat Karsiborskiej Kępy 
moŜna znaleźć na stronach internetowych: www.kepa.swinoujscie.com.pl, 
www.otop.org.pl. 
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Tatry 
Informacje o ptakach: Gromadzki et al. 1993 
Siedziba parku znajduje się w Zakopanem (dokładny adres: Tatrzański Park 

Narodowy ul. Chałubińskiego 42a 34-500 Zakopane), tam równieŜ znajduje się Punkt 
Informacji Turystycznej i Muzeum przyrodnicze TPN. Wszelkie informacje moŜna 
znaleźć na stronie internetowej TPN: www.tpn.pl. 

Dolina Baryczy 
Informacje o ptakach: Stawarczyk 2004, Witkowski et al. 1995, Tomiałojć, 

Stawarczyk 2003.  
O Dolinie Baryczy i moŜliwościach turystycznych jej wykorzystania moŜna 

znaleźć na stronach internetowych: www.barycz.pl, www.ekowczasy.pl/parkbaryczy, 
www.dzpk.pl. 

Zatoka Gdańska 
Informacje o ptakach: Meissner, Sikora 2004, Sikora et al. 1994, Tomiałojć, 

Stawarczyk 2003.  
Utworzony został tu Nadmorski Park Krajobrazowy, na obszarze, którego 

istnieją szlaki turystyczne i punkty widokowe. Więcej informacji o ptakach i 
miejscach moŜna odnaleźć na stronach internetowych: www.kuling.org.pl, 
www.stornit.gda.pl, www.nadmorski-pk.kaszuby.pl, www.hel-miasto.pl. 

Park Narodowy Ujście Warty 
Siedziba Parku Narodowego znajduje się Chyrzynie (dokładny adres: 

Chyrzyno 1, 69-113 Górzyca, tel. (0 95) 7524027). Więcej informacji o parku na 
stronie internetowej: www.pnujsciewarty.gov.pl. 

Muzeum Bociana Białego w Kłopocie 
Na terenie MBB znajduje się schronisko i pole namiotowe. MoŜna takŜe 

zajrzeć do bocianiego gniazda z wieŜy widokowej usytuowanej przy Muzeum. 
WzdłuŜ Odry na wale rzeki wyznaczony jest szlak rowerowy. Dokładny adres 
Muzeum Bociana Białego: Kłopot 24, 69-108 Cybinka, tel./fax. (0 68) 3912935. 
Więcej informacji o Muzeum i przyrodzie najbliŜszej okolicy moŜna dowiedzieć się z 
strony internetowej: www.mbb-klopot.bermar.pl. 

Zakończenie i wnioski 
Turystyka przyrodnicza jest najintensywniej rozwijającym się działem 

turystyki. Jednym z jej działów szybko rozwijającym się jest obserwowanie ptaków 
w ciekawych przyrodniczo miejscach. W połączeniu z modą na fotografię 
przyrodniczą jest to dynamicznie rozwijający się dział turystyki. Rozwój 
zainteresowania turystyką ornitologiczną jest to ogromna szansa dla terenów, gdzie 
brakuje innych atrakcji turystycznych takich jak np. zabytków (np. zamków, 
pałaców, katedr). UmoŜliwi to zarobkowanie mieszkańcom tych obszarów 
dotychczas nie wykorzystywanych turystycznie (usługi takie jak np. przewodnicy, 
noclegi, wyŜywienie). Jednym z waŜnych czynników jest takŜe to, Ŝe ten dział 
turystyki nie wymaga duŜych inwestycji. Budowa pomostów, szałasów, wieŜ 
widokowych jest w zasięgu budŜetu finansowego parków narodowych, 
krajobrazowych, samorządów i prywatnych inwestorów. Natomiast przygotowanie 
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materiałów promocyjnych warto zlecić specjalistom – ornitologom. Pamiętajmy 
takŜe o tym, Ŝe najwaŜniejsze, aby nie szkodzić ptakom w czasie obserwacji.  

KaŜdy kraj powinien przygotować listę obiektów odpowiednich dla rozwoju 
turystyki ornitologicznej. MoŜna zwrócić się z prośbą o przygotowanie takiej listy do 
krajowych towarzystw ornitologicznych. Konieczna staje się potrzeba 
zorganizowania międzynarodowej konferencji, na której uporządkuje się wiedzę w 
omawianym temacie.  

Aby moŜliwy był szeroki dostęp do informacji o tych obiektach oraz o 
zapleczu (noclegi, wyŜywienie, sklepy specjalistyczne) musi powstać strona 
internetowa najlepiej w języku angielskim. 
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Załacznik. Wykaz przydatnych birdwatcher’owi polskich stron internetowych 

(za Jerzak i inni 2008) 
www.biebrza.org.pl 
www.biebrza.com 
http://artwind.webpark.pl/bagna.htm 
http://www.biol.uni.wroc.pl/komfaun/ 

Strona Komisji Faunistycznej Sekcji Ornitologicznej Polskiego 
Towarzystwa Zoologicznego.  

http://www.salamandra.org.pl/ 
Strona utworzona przez PTOP "Salamandra", tj. Towarzystwo, którego 

celem działania jest konserwatorska ochrona przyrody - flory, fauny, ekosystemów 
i krajobrazów oraz szeroko pojęta edukacja przyrodniczo - ekologiczna. 

http://www.ptaki.com.pl  
Strona poświęcona literaturze ornitologicznej  

http://ptaki.e-dol.pl 
Strona zawiera informacje o ptakach zamieszkujących lub „odwiedzających” 

sezonowo tereny naszego kraju. MoŜna tu znaleźć treści dotyczące ochrony i 
zagroŜeń ptaków, podstawowe wiadomości o ich budowie i historii, galerię zdjęć, 
spis ptaków objętych ochroną na terenie Polski i wiele ciekawostek.  

http://www.birding.gt.pl/index2.html 
Ta strona jest poświęcona ptakom i obserwowaniu ptaków w Polsce. MoŜna 

z niej dowiedzieć się m.in. o tym jak wybrać lornetkę i lunetę lub co zrobić, gdy 
znajdziemy chorego ptaka lub pisklę 

http://www.vvlc.com/kyyroju/birds.htm  
Strona interesująca o ptakach, a w zasadzie o głosach ptaków. 

http://free.ngo.pl/kuling/ 
Strona poświęcona „KULINGOWI”, tj. Stowarzyszeniu skupiającemu 

ornitologów zawodowych, studentów i amatorów, których działalność dotyczy 
przede wszystkim zimowaniu ptaków wodnych w Zatoce Gdańskiej oraz 
wiosennej i jesiennej migracji ptaków siewkowych.  

http://www.czaplon.most.org.pl/  
Strona poświęcona Ornitologicznej Grupie Roboczej Doliny Górnej Wisły 

„CZAPLON”. Grupa ta skupia około 50 osób prowadzących obserwacje ptaków w 
ostoi ptaków o randze europejskiej, na zbiornikach i stawach rybnych w dolinie 
Wisły od Skoczowa do Zatora. Głównym celem działalności Grupy jest badanie 
zmian liczebności ptaków lęgowych i przelotnych. 

http://www.zto.most.org.pl/  
Strona poświecona Zachodniopomorskiemu Towarzystwu Ornitologicznemu 

zrzeszającemu około 100 ornitologów działających głównie na terenie Pomorza 
Zachodniego. Głównym celem Stowarzyszenia jest doprowadzenie do objęcia 
ochroną na Pomorzu Zachodnim, maksymalnie duŜej liczby terenów cennych 
przyrodniczo.  

http://www.ecotone.pl/ 
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strona Zespołu Analiz Ekologicznych „Ecotone”- firmy działającej od 
1993r. Specjalizuje się ona w produkcji i dystrybucji sprzętu do dydaktyki i badań 
przyrodniczych. W ofercie ECOTONE znajduje się równieŜ obcojęzyczną 
literaturę przyrodniczą oraz sprzęt wykorzystywany w badaniach ptaków i innych 
zwierząt  

Ponadto warto zajrzeć na następujące strony:  
http://nsw.hoga.pl/zoologia/ptaki.asp  
http://wiem.onet.pl/wiem/004638.html;  
http://www.birding.gt.pl/index2.html;  
http://www.biebrza.org.pl;  
http://www.bory.tucholskie.pl; 
http://www.ziemia.abbozzo.pl;  
http://www.bory2.tuchola.pl;  
http://grzesiak.kei.pl/jurek/;  
http://free.ngo.pl/kuling/;  
http://www.bird.pl/;  
http://www.republika.pl/bogdaner/;  
http://www.pto.most.org.pl/;  
http://www.zoo.wroclaw.pl/zwierzeta/ptaki;  
http://ptaki.e-dot.pl 
http://www.karpatka.gal.pl/ptak/ptak.htm;  
http://www.nadnotecka.most.org.pl/;  
http://www.eko.org.pl/pronatura/;  
http://www.carpatica.krak.pl/. 
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PLACE OF ECO-TOURISM IN THE STRUCTURE OF TOURISM IN 

POLAND ON THE BACKGROUND OF EUROPEAN UNION COUNTRIES 
AND THE IMPLICATIONS FOR UKRAINE 

Summary 
Today's business processes, rapidly developing around the world have on the 

one hand, improving the standard of living of the population, on the other hand, 
deterioration in the quality of the environment of man. This also applies to tourism, 
which is an element of socio-economic development. Due to the fact that mass 
tourism is increasingly maximizes the loss of various components of the 
environment, it is necessary to implement the principles of sustainable industry 
development. This problem has for years rightly sense the sensitive environment of 
tourists are increasingly promoting eco-tourism. It is particularly important for rural 
areas. It is not only environmental benefits but also cultural, social and economic 
consequences. Many of the positive experience of a mature market economy can 
serve as a model for transition economies. 
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Tourism, sustainable development, ecotourism, agro-tourism Introduction  
The economic activities of man would be profitable enough, if Mother Nature 

has issued receipts for the use of its resources.  
According to the calculations of U.S. specialists, the total value of 

manufactured goods and services provided by people on an annual basis (measured in 
gross national product) is almost twice less than the value of nature destroyed 
utilized. Specialists found that man should be obliged to pay 33 billion dollars. per 
year for the use of various elements of the natural environment. On the nature of 
goods - without the use of restraint organizers and participants of tourism. Without 
natural resources economy, tourism does not exist. They are often the core tourism 
product, and decide about the value and attractiveness of the travel or leisure. So far, 
the few representatives of the tourism industry acknowledges the direct relationship 
between the depletion of natural resources and the depletion of region tourism. 
Tourism to kill the need for further development of components of the environment, 
will inevitably seek to degradation. The paradox is that while it becomes "guilty" and 
"injured". It may be said that in many cases, "tourism destroys tourism".  

Few seem optimistic prediction about the continuing impact of tourism on the 
natural environment. You'll probably increase its participation in the process of 
destroying the environment. The WTO provides for example, that over the next few 
years will grow twice the amount of solid waste and sewage produced by the 
economy of tourism, as well as double the area of land occupied as places of 
accommodation for tourists. So there is a need for specific preventive measures to 
minimize or even avoid the side effects of the development of the tourism industry. 

The effectiveness of these projects will largely depend on a thorough 
awareness of all concerned in the tourism market in-depth and multi-relationship 
between tourism and the natural environment and socio-cultural  [12, p.9-11]. 

The aim is to show the development of eco-tourism destination on the Polish 
market and in the European market. Comparison of the involvement of Polish and 
other European Union countries in eco-tourism. You can assume that the Eco-tourism 
has a chance of development and may become one of the more common forms of 
tourism in Poland and throughout Europe. 3 x E (Entertainment, Emotion, Education 
- Fun, excitement, education) is one of the latest trends in global tourism. It will 
displace the existing 3 x S (Sun, Sea, Sand - sun, sea, sand) [16]. 

Sustainable development and new trends in tourism  
Sustainable development - the term sustainable development was launched 

during the UN conference in Stockholm in 1972, The Conference adopted the basic 
assumption saying that "Man has the fundamental right to liberty, equality and 
adequate conditions of life in the environment. Good quality of the environment to 
life in dignity and prosperity. Therefore, the man bears a heavy responsibility for 
protecting and improving the environment both for current and future generations. 
The idea of the need to adopt sustainable economic development strategy 
reorientation of the world, of sustainability is based on the assumption that the 
economy of the country must be conducted in accordance with natural conditions, 
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which do not materially affect the irreversible environmental and human life, 
reconciling the law of nature and the law of economics. Economic development can 
create a balance with the natural environment, where the protection of the 
environment is regarded as the sphere of material production with all its 
consequences for the financial system, pricing policy and private business etc. [8, 
p.105] Sustainable development needs to reconcile with one another order: the 
ecological, social, economic and spatial.  

Action programs, which require the integration of these elements are called 
Agencies21 and the first concrete activities related to sustainable development is 
observed from the Earth Summit in Rio de Janeiro. General principles of sustainable 
development of tourism developed in 1995, two of the largest travel organizations: 
Council of Travel and Tourism (Ravel and World Tourism Council - WTTC) and the 
World Tourist Organization (Ravel World Organization - WTO), together with the 
Council of the Earth (Earth Council), called Agenda 21 for the Travel and Tourism 
Economy (Agenda 21 for the Travel and Tourist Industry). A very important event 
for the actual implementation of the objectives of sustainable tourism in Europe was 
the signing of the Declaration of Berlin at the time of the Conference of Ministers of 
the Environment on biodiversity and sustainable tourism in Berlin in March 
1997[12,p.36-37].  

The modern world tourism, tourism, the EU and Poland are very rapidly 
developing sectors of the economy. According to recent trends, rather than the 
popular yet, until recently, residence of mass tourism, more and more tourists are of 
interest in various forms of chamber cognitive and active tourism, including tourist 
sites. These forms are more environmentally friendly and to underline the local 
communities, a condition that attracts tourists and thus increase their standard of 
living, the environment is clean and attractive natural beauty and landscape. In 
addition, tourism generates more and more revenue not only global but also local. 
Some of those profits can be used for purposes related to the conservation of nature 
and a better safeguard against the increased tourist traffic.  

Eco-tourism  
Ecological tourism (ecotourism) - a form of tourism, whilst minimizing the 

negative impact of tourism on the environment (reception tourist destination) 
regardless of the motives to travel. It is based on the assumption that the tourist, for 
whom nature is the main tourist value, will protect its resources [22]. 

Ecotourism is guided by the following principles: it is a form of active and 
thorough tour of areas of outstanding natural and cultural values, is designed to keep 
the harmony of natural ecosystems and the preservation of cultural diversity of local 
communities, provide financial resources for the protection of the natural and cultural 
heritage, bringing real benefits to the economic and social (number of multiplier 
effects) and the local population is usually low-cost option for users of tourism 
[7,p.62-64 and 13,p.48-49].  

The ecological tourism is closely related concept of alternative tourism often 
uses the term sustainable tourism - sustainable tourism. Sets out a new approach to 
tourism, which consists in favoring such forms of participation and the organization 
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and operation of tourism, which is based on the principle of sustainable development. 
This term should be understood as the opposite of mass tourism. The main idea of 
alternative tourism is controlled growth, individualization, activity and effort and the 
search for the closest contact with the local population. While tourism is a new 
alternative way to travel, to eco-tourism refers rather to the development of new 
forms of tourism planning and conduct ing business in tourism [9, p.12-13].  

In literature you can find many definitions of sustainable tourism, also known 
as mild.  

Federation of National Parks and nature reserves in Europe (FNNP) define that 
"It is any form of tourism development, management and tourism activity, which 
maintains the ecological, social and economic integrity of sites, and preserves for 
future generations in good condition of natural and cultural resources of these areas. 
In contrast, the Global Fund reserves Nature (WWF) is recognized as a sustainable 
tourism activities using natural resources, while maintaining its natural character, 
does not affect the cultural identity of the local community, its habits and lifestyle, 
and provide for its share of the benefits of tourism development. According to W. 
Kurka essence of the concept of sustainable tourism, eco-tourism with the same ideas 
and alternative tourism, is that it allows it to understand the relationship of tourism 
and natural and social environment, ensure equitable distribution of benefits and 
costs, requires the participation of local society as a whole in achieving its objectives, 
strengthens the position of the local community, raises the possibility of using 
tourism economic activity in the region [4, p.86-87].  

Not developed tourism traditional "hard", in general, should be replaced by 
mass tourism "soft" mild, alternative, while fully respecting the requirements of 
environmental protection. Tourism offers the possibility of mild agreement between 
indigenous peoples and the guests, not to the detriment of cultural specificity visited 
the area and does not cause degradation of the landscape. It gives us more chances to 
preserve the environment in the value both for the local as well as for tourists. The 
implementation of this concept through the reasonable, environmental planning, 
tourism promotion mild, called for human morality, an increase in the role of 
environmental education and enforcement mechanisms of the market [4, p.344-345].  

More important than whether the definition of the concept is the same 
"philosophy" and the operation of this form of recreation. Worth understand the 
enormous role of cognitive, educational, cultural and economic eco-tourism. 
Unfortunately, often the prefix "eco" is only associated with the need to incur 
additional costs and to comply with inconvenient restrictions.  

Meanwhile, the idea of eco-tourism does not necessarily lead to a drastic 
quantitative restrictions on the use of environmental goods. Rather, it consists of 
creating a rich green offers a specialized form of relaxation aimed at different groups 
of society. Also, and perhaps above all, to those who are not yet fully " 
environmentally mature" because the lack of sensitivity to nature is mainly due to 
ignorance.  

Eco-tourism includes various types of tourism: a qualified recreation, 
adventure, etc., provided that the person knowingly involved in the travel does not 
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interfere with natural ecosystems, expresses respect for the surrounding nature and 
culture of the local population and a tourist expenditure of funds provide for the 
protection of nature and the local economy.  

By definition, this shows that eco-tourism activities are those with high 
environmental awareness and sensitivity of nature, who learned to draw strength from 
dealing with nature. 

Benefits and losses from practicing eco-tourism and mass  
Presenting the benefits and losses of tourism, it should be noted that the 

greatest threat to the environment is the mass tourism, particularly if we have to do 
with its development of unscheduled maintenance and poorly organized. The research 
carried out in Switzerland showed that 20% of the total annual emissions of harmful 
compounds such as oxides of nitrogen and lead compounds, attributable to activities 
related to tourism. Calculated that the peak tourist season, this value increased to 
35%. (e.g. for the development of mass skiing). Significant damage to the natural 
environment cause the different forms of water tourism. Motor boats affect aquatic 
birds calm. Tourists such as sailing boat trash edges of rivers and destruction of 
vegetation and burning bonfires in unauthorized locations. It should also be noted that 
even such an environment-friendly forms, such as hiking and biking trout may cause 
degradation of the environment [7,p.32].  

Interesting phenomenon can be observed in examining the relationship 
between the value of the unique natural environment and tourist congestion. The 
research shows that the attractiveness of the environment for tourism is growing 
rapidly, once the site of recognition for the area protected, especially when the gain 
on the status of national park. Thus, paradoxically, the concern to protect the 
environment, resulting in increased inflow of tourists, it can lead to the loss of its 
natural values.  

Tourism degraded the environment, and although not the biggest polluters, the 
data for the Sustainable Development Institute shows that contributes to the 
destruction of the environment in the 5-7%, compared to 40% of the industry, 20% 
construction and 15% agriculture, there is still a great value. The tourist economy is 
facing complex and different processes of change, which ultimately forced the 
improvement of ecological tourism, and economic, social and ecological 
consequences of these changes go far beyond tourism. Thus, if tourism is becoming a 
driving force of many environmental activities in the villages of interest.  

The volume of pollutants of the environment by the economy depends on 
tourism: the scale of tourism, activities of tourist visitors, the size and scope of the 
business of tourism operators, technology used to produce tourist, use protective 
devices (such as water protection, waste disposal etc.).  

As shown by the experience of Western European countries opening up to 
tourism areas involved in the hope of their economic activity, economic upswing and 
provide income for local people and the revenue budget. Environmental damage 
arising from the stem with one hand over the land, on the other hand, the type of 
tourist activity cultivated. Too large investment site is primarily landscape damage. 
Great density of tourist facilities such as holiday villages, holiday homes and 
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camping place, disturbs the natural landscape. Associated equipment such as tourist 
facilities sanitation, buildings, their architectural form do not meet the general 
requirements for the aesthetics.  

The negative effects of mass tourism benefits for the environment, are 
particularly visible in large tourist areas, such as on the sea coasts of Italy and Spain. 
Another example of the affected environment are the Alps, where since 1950 the 
number of tourists every seven years doubled. In every quarter of Tyrol ski trail leads 
through the mountain forests at risk [2,p.300].  

Increasing with each year of migration and tourism related investment process 
associated with creating the infrastructure for a number of environmental threats.  

However, not every type of tourism is harmful and it also entails costs. An 
example of a connection with the benefits of sustainable tourism is the economic eco-
tourism on the farm, which for decades is a great alternative to the rest of Europeans 
in rural areas. This form of tourism related to agriculture, an agricultural holding 
where accommodation is also a major tourist attraction and the potential for agro-
tourism is becoming increasingly popular. Farm coexists with ecotourism and are 
often responsible for many of its priorities: maintaining the well-being of local 
residents, the use of an existing hotel accommodation or the provision of healthy 
meals for tourists from local agricultural products. Often the owners of large farms 
tourism show sensitivity to the protection of nature and the views and attitudes affect 
the behavior and manner of tourists visiting them. However, agro-tourism as a way of 
spending time, often takes the form of state of rest, while the primary objective of 
eco-tourism is active discovering wildlife and indigenous culture and an in-depth 
learning. The difference is therefore mainly on the primary travel recital. Certainly, 
however, may be a rural farm accommodation for nutritional and eco-tourism [17].  

Table 1 shows the basic benefits and losses that have to be two different types 
of contemporary tourism. 

Table 1 
Benefits and loss of mass tourism and environmental 

 Benefits    Loss  
 
 
 

Mass Tourism 

- Strong demand for trips to resorts, 
including foreign  
- The increase in national income and 
budgets through the sale of tourist 
services (the multiplier effect of 
income and exports),  
-income from foreign exchange 
inflows of foreign tourists (the 
multiplier effect of foreign exchange 
impacts),  
-creation of a number of jobs 
(employment multiplier effect),  
- The creation of attractions and 
construction equipment (eg 
Disneyland) relieves the cities and 
routes located in areas of parks and 
other valuable landscapes. 

- Taking the land for construction of tourist 
infrastructure and facilities associated  
over-consumption of water for the purpose of 
operating the current facilities,  
- Often ill-management of tourist facilities and 
infrastructure - leading to over-land  
- Large amount of waste associated with the 
operation of tourist facilities,  
- Emissions of harmful compounds into the 
atmosphere,  
-excessive traffic of motor transport, motor and 
cycling  
- Noise,  
- Growth (often uncontrolled) waste,  
- Destruction of the biosphere,  
- Excessive concentration of hiking trails,  
- Spatial conflicts. 
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Ecotourism  
and agro-
tourism 

 

minimize costs such as holiday 
accommodation in the modest cottages 
caravans, farm tourism, field tents  
- Walking on a pro-active and 
selective  
- Strengthening ties with local people 
and its culture,  
-increase in education of the local 
population,  
- Improving the living standards of 
indigenous inhabitants of the region,  
- environmentally aware tourists 
 prefer a healthy lifestyle, only to buy 
products and services environmentally 
friendly,  
- Appreciation of intangible assets, by 
eavesdropping on nature, drawing 
satisfaction from the beauty of 
landscapes, satisfaction with the 
handling of wildlife,  
- Numerous social and economic 
incentives to protect the environment,  
- Travel individualism,  
- Activation of establishment of the 
rural population,  
- Additional income on the farm,  
-broadening of social contacts,  
- The possibility of career 
development and social progress,  
- Integration of the countryside,  
- An increase of tolerance, customs 
and moral  
- The development of crafts and works 
of folk,  
progress in-breeding, agricultural and 
horticultural  
-jobs,  
- Diversification of the economy,  
- Improving the utilization of living 
and economic  
-supporting local services and 
processing,  
-investments - expansion of 
infrastructure  
- Modernization of the countryside.  

-Mass, the seasonal movement of valuable 
agricultural land and nature,  
-the "ecotourism" strong interference in the very 
valuable natural areas  
- Through lack of organization - the destruction 
of historic buildings,  
- The increase in car pollution and municipal  
- Traffic overload (lower security),  
- The increase in expenditure on maintenance of 
roads,  
-deterioration of road infrastructure,  
-additional injurious nature and infrastructure 
services,  
- Economic barriers and restrictions on startup  
activity,  
vigorous development of construction-summer,  
- The increase in prices of plots,  
- A temporary increase in population density,  
- The outflow of the workforce to tourism,  
- Sometimes higher cost, 
  

Source: Own 

Of course, the above statement does not exhaust the topic on development of 
benefits and losses of two different types of tourism, but points to the multi-faceted 
treatment of these phenomena and to take the way on home ground. 

Eco-tourism in Poland and the European Union  
Among the criteria for environmental assessment of tourism product in the first 

place there is the question of the location of its production. Hence, so important when 
trying to assess the tourism is the state of the environment of these areas, which is 
located on the production of tourism product.  
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In general, it is estimated that the state of the environment in Poland as very 
critical. More than half of Polish 287.3 thousand beds. (from 574.6 thousand. by the 
Institute of Tourism) is located within the boundaries of environmental risk, or in 
their immediate vicinity. It is clear that the relaxation in these areas is of doubtful 
quality. But comforting is the fact that almost 1 / 3 of Polish tourism product in the 
form of hotel accommodation is located in a clean, unpolluted environment [7, p.108-
115]. To these areas the state has not been degraded, it is necessary to clean the 
introduction of tourism products.  

Polish entry into the European Union has given rise not only to increased 
requirements, which must cope with the tourist (e.g. HACCP), but also opened up 
many opportunities to gain new market or strengthen existing market position. One 
such possibility is eco-certification / eco-labels. The idea of eco-labels is fairly new, 
and comes from Europe. The main task of eco-label is to stimulate awareness among 
manufacturers, service providers and consumers alike. Eco-certification shall provide 
the consumer the potential environmental sound information about any product in 
order to exert influence on his decision in choosing a service, or consumer article. At 
the same time, certificates are forcing manufacturers to take responsibility for any 
consequences that their product may have on the environment, and implement 
solutions to mitigate these effects.  

An important factor in elevating the level of public awareness of ecological 
tourism is environmental education. In order to implementation tourists love and 
respect for the environment needs to be well-trained tourism staff having appropriate 
qualifications having custody of tourism and its organization. Unfortunately, this 
problem has largely been neglected not only in Poland but also abroad. Therefore, the 
initiators and tourism operators prepare manuals, guides, computer software, trade 
magazines, and even training courses and, on the whole tourism and its impact on the 
environment. The most active organizations are: the European Commission, World 
Wide Fund for Nature (WWF), World Travel and Tourism Council, World Tourism 
Organization to the United Nations Environmental Program and the Enterprise for 
Sustainable Tourism - Education Network (BEST EN). It was only after the relevant 
knowledge resources within the tourism education should be made for a consumer-
tourists [3, p.177-179] to international organizations to protect natural and cultural 
heritage are among the International Friends of Nature (International Friends of 
Nature - IFN), whose main goal is to reach the largest audience in order to draw 
attention to the problem of protecting the environment while promoting recreation in 
nature. Another important organization is the "Europe Nostra" - the International 
Federation of Non-Governmental Organizations for the Protection of European 
Cultural and Natural Heritage. Its task is to raise awareness of the merits of 
environmental protection not only for ordinary people, but above all, the authorities 
of countries.  

Training of environmental education can be divided into passive, for an own 
emotions acquired during the encounter with nature. It is the individual. The opposite 
of education is open, which is shaped by the organizers. It consists of organized 
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forms of education and training involving natural courses, and tour guide at the eye 
[3,p.186-188].  

The most common form of environmental education trips are organized on the 
so-called. natural paths. There are primarily in the areas of national parks and 
showing the richness of natural landscapes. The educational activities of national 
parks is being carried out by means of teaching these paths, information boards and 
points. Tourist them may be walking through the tables of the trails and explore the 
character of indigenous knowledge and to acquaint themselves with nature and its 
attractions. The Polish national parks are more than 2.6 thousand. km hiking paths 
and 71 teaching.  

Another idea is to create the Green Business Parks. Parks do not only increase 
the attractiveness of regions through the protection of the environment, but also 
attract investors to the area by creating new jobs. The project has been carried out on 
the rules in force under the existing Clean Business since 1998 and is implemented 
by the Partnership for the Environment. It helps small and medium-sized businesses 
to develop through action to protect the environment by increasing their 
competitiveness.  

Any steps taken by the State and organizations established for the custody of 
the environment and its proper management should actively work to protect 
environment and improve its condition.  

European research conducted in 2000 by Consultancy and Research for 
Environmental Management - CREME from the Netherlands in cooperation with 
CH2M-HIIL from Spain - Feasibility and Market Study for a European Eco-Label for 
Tourist Accommodations-FEMATOUR have revealed that at present, environmental 
aspects play a almost negligible role in the selection of the object accommodation 
facility. Slightly more important is the state of the environment, air quality and water 
reservoirs in the surrounding area, the proximity and availability of clean and green 
areas, i.e. aspects of "green" when choosing a place of holiday spending.  

On the other hand, the same study indicates that the level of environmental 
awareness is growing among the European public and environmental aspects may 
soon play a significant role in the decisions taken by consumers. In order to meet 
these expectations, in April 2003, the European Commission has decided, and 
published a document setting out the criteria for granting Eco-label Flower of the 
European Union for accommodation services in tourism, many of them goes to 
tourism suppliers.  

EU tourists appreciate more than others, resting values of the countryside. I 
discovered more than a quarter century ago. Farm developed there so resilient that 
today, its earnings are up 15% of the shares of all the tourist market. But that member 
countries can boast such a result was needed in the hard work of many farmers. The 
first step was to move away from agricultural production and start-up companies. For 
those who choose to address rural tourism await government grants and assistance 
from the EU money. For example, Ireland over time, become a member of the 
European Union close to half of aid invested in eco-tourism, including agro-tourism. 
In many EU countries have the necessary repairs and improvements, the Community 
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law clearly defines the principles of such a farm, a popular "holiday in the yard" with 
each year was greater. An additional advantage has become an organic food and 
country-specific attractions. In the European Union maintains a tenth of the holding 
of rural tourism. In Italy there is no longer the nearly 12 thousand. farms, which take 
a year more than two million visitors, of which 20% are foreigners. To promote its 
activities involve the organization of EU farmers and create newsletters. Their bid 
can also be found in any respects to the tourist office. They are not only regional 
representatives. In its advertising the EU "business of rural tourism" reach far beyond 
the borders of their countries, and government organizations of the Member States 
will ensure the proper promotion of tourism. In France and Austria have been 
covered by means of a special mountain areas. In sunny Italy tourism "eye in the 
head" are the Tuscany and Venice, where many tourist farms are also specialized in 
the production of organic[19]. 

Numerous examples of the promotion pure tourist solutions may become an 
inspiration and model for other countries. 

Agro-tourism in selected countries of the European Union  
Eco-tourism in Europe has found its way popular. It is the agro-tourism. 

Promotes it because of the ease of access, low cost to offer tourism suppliers forming 
and for tourists, the possibility of activation of the countryside and the activities in 
line with the principles of sustainability. However, it is clear that a modern tourist 
offer is able to satisfy the most demanding tourists. European quality assessment 
systems, in addition to standard control, equipment facilities, focus on elements of the 
bid, which shall decide on the rural character (including location, building 
architecture, the presence of livestock, agriculture and other open).  

Systems evaluation and supervision of rural houses in Europe are mixed. Each 
country has its own elaborate system of categorization, classification and 
standardization of tourism facilities. Headquarters in France may receive from 1 to 5 
years, and in Great Britain stars are awarded in addition to diamonds, while in 
Austria may receive from 2 to 4 flowers [5, p. 35 and 14]. A short presentation of the 
development of tourism in selected EU countries is as follows.  

Germany occupies the leading position in Europe in terms of the number of 
rural tourism (about 20 thousand. 50 thousand. Beds). They offer farm equipment 
good with particularly high standard and comfort, and with a very wide range of 
leisure activities at a competitive price.  

German Research Institute of Tourism and the European Association of 
Tourism in the country, shows that as many as 35% of German citizens would like to 
take their holidays in the countryside, and that 6% of the farm in a rural area. This 
type of nature tourism commend the mainly families with children. 

Agro-tourism farms can obtain valid for 3 years the German mark or the 
Farmers' Organization in accordance with the Tourist Association of the German. In 
the case of ecotourism offered in rural areas is a trademark label ECEAT (European 
Center for Ecological Agriculture and Tourism). The mark includes only certified 
organic farm issued by a certification authority and is also a reliable information on 
the tender green.  
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Taking into account the provision of services tourism in Germany, the biggest 
barriers to overcome will be eco-hotels, which are required to certificates for organic 
food, where food has to come from certified organic farms and processing plants. 
Among the drinks offered by hotels can be allowed only three that are not produced 
organically.  

In Austria the tradition of welcoming tourists on the farms has more than one 
hundred years. One in five is a place of rest in rural areas, and the tourists leave the 
taverns and on rural farms nearly 1 billion per year. The biggest share in the 
development of this tourism is Tyrol, in which around 30% of the farm has offered. It 
is very important to emphasize that a large aid households in Austria tourism give the 
state. To grant it loans for the equipment, and grants financial assistance [10,p.60].  

Among the countries that are most committed to the development of tourism in 
the village is distinguished by France. In this country the problem resulted in the 
emergence of the fall of the village in 1955 the first organization to benefit the host of 
tourist services in rural areas. This Organization Federations National des Gates de 
France, is also among the most important day of this kind, with more than 30000 
members.  

France in addition to that, was the first country which took the initiative in their 
hands in the field of tourism, are also those who put various forms of hospitable offer 
into practice. It has a private accommodation gates, rooms adapted for the holding of 
residential buildings, different types of campsites of varying capacity, farms that offer 
catering services, small rural hotels and family guest houses with prices covering all 
services-"all together" and the accommodation village, where guests can enjoy 
services, catering, recreation and sports (villages de vacancies - that is, literally, 
saying the village recreational).  

Most farm tourism can be found in the UK. Particular attention should be paid 
farm in Wales. Their characteristic feature is that tourists are actively involved in the 
life of the farm and just want to pay for it. In Wales, about 15% of the farm is rural 
tourism. The most popular form of camping and is caravanning. The basic form of 
recreational activity on the Welsh farms are walking and hiking tours, participation in 
farm work, horse-riding, fishing, shooting [5,p.45 and 51].  

In the UK, the integration of tourism and leisure with a traditional agriculture 
illustrate the fact that more than 30 thousand. farm, so a fifth of all rural households 
existing in the country, tailored to the needs of tourism. But across the country - rest 
in rural areas is not very popular. Approximately 40% of the population in general 
does not take into account the possibility of its use. However, many organizations 
agro-tourism England sees the opportunity for rural development [10,p.63].  

In Spain, as well as agro-tourism, rural tourism, at the early stage of 
development. It is estimated that across the country operates approximately 1,000 
farm tourism. It is the fastest growing in the northern part of the country among 
others. Catalonia. The biggest role in the conduct of farm tourism play a woman, for 
which the care of the guests, is an extension of the daily responsibilities associated 
with running the home. Average length of stay of 4.5 day. Tourists usually come 
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from large urban centers, while the foreign tourists are a margin (around 5%) of the 
total number of visitors [10, p.62]  

Poland also has numerous experiences in the development of eco-tourism and 
agro-tourism. Before the summer war going on in the war push "summer" or 
"vacation in pear, currently growing rural tourism. Unfortunately, in eco-tourism, 
including agro-tourism is not well classified. We know that many farms do not have 
the status of farm tourism. This is due to many factors, but is dominated by a 
financial factor, which is linked to object categorization, and meets the required 
standards. Therefore, predominance of objects from guest rooms. 13 789 facilities 
offering 238 857 beds, or 77.3% of the total number. However, most of them operate 
seasonally (57.5%). By contrast, agro-tourism accommodation facilities count 7 214 
and 70 300 seats offered, or 22.7% of all individual bases. Among the agro-tourism 
farms prevail year-round facilities (74.2%), which comprise the majority of seats 
(76.3%) [20].  

The data centers of the farm advisory shows that in 2000 the form of rural-
tourism holiday benefited 340 thousand. people. In Poland, operates 121 rural 
tourism associations, of which 45, only 37.9% is registered in the Polish Federation 
of Rural Tourism "Hospitable Farms".  

The most important association, whose main purpose is to promote organic 
farming through the Eco-tourism on farms is ECEAT - POLAND, who is a member 
of ECEAT - International, located in Amsterdam.  

At the initiative of the Ministry of Agriculture and Food Economy and the 
Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture since the early 90. 
carried out numerous projects from EU funds under the Program PHARE, ISPA, 
SAPARD farm-forming base. This database is currently estimated at 5% of tourist 
facilities and services is approximately 7 thousand farms. It is estimated that there are 
more houses than restate Central Statistical Office (CSO). According to the Institute 
of Tourism the total number of tourism sites in Poland at the beginning of the new 
millennium was almost 80 thousand.  

The main factors in the attractiveness of tourism is its affordability, the 
possibility of using the gifts of nature, learning on the job role, contact with animals. 
At the beginning of a new millennium provided the number of nights in terms of 
increased tourism farms in 1998, over 60% [12, s.127]. Intelligence is a systematic 
reduction in the number of outlets that offer full board in the offer and under-
developed rural-tourism infrastructure.  

Participation in the development of eco-tourism tourism  
Starting from the age of 90. Tourist traffic is increasing on average between 

20% - 34%. Report of the WTO estimates that tourism generates a natural 7% of all 
international tourism spending. By contrast, World Resources Institute reports that 
currently the entire international tourism is growing at an annual rate of 4%, and 
ecological tours damp at a rate of between 10% and 30%.  
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Table 2. 
Report of the WTO - the contribution of eco-tourism in tourism in general, the annual 

growth rate (%). 
Tourism Total 100% 
Ecotourism 20% 
The annual growth rate of the whole tourism 4% 
The annual growth rate of eco-travel 10-30% 
Source: Own based on WTO Report  

WTO finds that eco-tourism and all the forms of nature tourism make up about 
20% of all international travel. 40-60% of all international tourists, the tourists 
environmentalist, and 20-40% are bound tourists from wildlife.  

Table 3 
Report of the WTO - the increase in participation in the international arrivals eco-

tourism in tourist arrivals total (millions) 
 1988 year 1994 year 

All international tourist arrivals 393 million 528.4 million 
Arrivals of tourists to promote nature 157-236 million 211 - 317 million 
Arrivals of tourists with wildlife 79-157 million 106-211 million 
Source: Own based on WTO Report  

Table 3 shows that in principle a few years to grow the tourism, as well as 
specialized, ecological tourist migrations. In Germany, according to the German 
Association of travel agencies and organizers of events at least 122 tourism operators 
specialized packages, at least partly in eco-tourism, which is a quote about 6-8% of 
all the organizers of events of interest. For this reason, the estimated share of all trips 
eco-tourism tourist packages sold in Germany is less than 1%. In Germany, 65% (39 
million), travel is expected of good quality environment, 42% (25 million), says that 
it is particularly important to find environmentally-friendly accommodation.  

Told the British that it would be more inclined to go with a company that has a 
clear code to guarantee good working conditions, protect the environment and 
supports local charities in the choice of tourist destinations. 87% of the British claims 
that their holiday should not harm the environment, 39% of them, that they are 
willing to pay an additional 5% for ethical safeguards. And that would be willing to 
pay even $ 150 more for a two-week stay at the hotel with the responsible attitude to 
the environment [15]  

In Spain, approximately 5-6% of all tourist trips is estimated as a natural or 
eco-tourist in accordance with 20 tourism research.  

British and German organizers tourism developed special interest trips such as 
the ornithological expeditions, trips to national parks and their protection.  

In France, Italy and Spain eco-tourist trips based primarily on the mixed 
program, in which sporting activities, cultural experiences are offered along with the 
natural experience. Opinion on the costs of eco-tourism is evenly divided, some say it 
is more expensive that others that it is in a similar price to traditional tourist 
packages. In Germany, exit eco-tourism price is higher than the average of all the 
travel, makes a market niche, economically very interesting for the organizers of 
events of interest. In France tourism package is not more expensive than conventional 
holiday. In Italy, however, the product appears to be slightly cheaper.  
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Numerous examples of mature economies indicates that the awareness of 
European tourists is improving (see Table 4). It is hoped that the changes in the way 
of the pace will soon reorganized at the tourist market and will provide an example 
for other communities.  

Table 4 
Awareness eco-tourism Europeans (%) 

 Europe 
Travelers aware of the needs and values of sustainable tourism 20-30% 
Searchers' green 'options 10-20% 
Travelers requiring it to "green" holidays 5-10% 

Source: Own based on WTO Report  

Suggestions of activities for the development of sustainable tourism for 
Ukraine  

The uniqueness of the climate and natural conditions of Ukraine, the culture 
and traditions are passed down from generation to generation, not contaminated areas 
of virgin land to help develop tourism. It is one of the elements of the national 
economy, is an important factor in the development of socio-cultural development.  

In the current era of the difficult period transformation system economy, the 
proposed amendment, including travel is difficult and requires a number of ventures. 
A number of scientific conferences and activities of small enterprises may not be 
sufficient. It is necessary to amend the investment climate in cooperation with state 
institutions. This would allow a more sustainable tourism development and rural 
tourism in rural areas. However difficult, the development of this area in accordance 
with the assumptions and experiences of EU countries, as the classic form of the 
Ukrainian countryside recreation is concerned more with hotel services in these areas. 
A village is very rural households and families living there. Law in Ukraine - Rural 
house is not a business entity, but has the right to provide services for the rural 
tourism with the use of personal property holdings. This law is not working, which 
inhibits the development of agro-tourism sector. It is also necessary to improve the 
standard of households, as well as technical infrastructure and rural areas.  

For sustainable rural development and agro-tourism development in Ukraine, 
should determine the role and scope of state institutions, especially the Ministry of 
Agricultural Policy in Ukraine, creating a favorable legal environment for the 
activities of the rural population, education of owners of private farms, to ensure the 
conditions of competition, long-term preferential loans for the creation of a high 
standard of housing and help in attracting investment. The problem is the training of 
rural producers and the lack of incentives, rewards and conditions for further 
development.  

Difficult problems of development of this market segment has already been 
noted, and therefore in Ukraine for 2008 announced Year of Tourism. 

Conclusion 
A global change in the mentality of modern man popularly known as the "back 

to nature" is a true phenomenon of the twentieth century. It manifests itself on the one 
hand, in the interests of forever disappearing natural resources on the other, in 
silence, and longing for consolation, which provides contact with nature. New 
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mentality friendly nature of human values and designate the role of guardian of 
person responsible for the life on Earth. People in search of eco-tourism activities are 
of great aesthetic experience, which in today's world as rare as the endangered nature. 
Ecotourism is a form of philosophical approach to travel. For eco tourists any hotel 
with a high standard with windows overlooking on a lovely beach, shopping in the 
largest cities of the world can not give pleasure to the rest of nature, as he prefers 
healthy lifestyle. Tourism sustainable tourism against the conventional, known as a 
solid mass, or that violates prevailing state of balance in nature and did not count 
with the requirements of the environment. We must here clearly point out that 
tourism is not sustainable the mass and is not intended to limit the number of tourists 
traveling around the world. European experience has shown considerable interest in 
ecotourism.  

Table 5 
Participation of residents of selected European Union countries including the Polish 

eco-tourism (%) 
United Kingdom 26% 
Germany 33% 
Italy 25% 
France 10% 
Spain 18% 
Poland 15% 

Source: Own elaboration on the basis of the WTO 

Table 5 shows that the most active tourism in Europe is Germany. 33% of 
tourists declared eco- tourists, is similar to the German-speaking countries of Austria, 
Switzerland and Belgium. The British, until the 26% would be in favor of eco-
tourism.  Eco-tourism seer to the people very seriously, probably because they are a 
lot of research. This is reflected in the statistics and you can see them clearly enjoy 
the benefits of the development of tourism. The least active 10% of France, the issue 
eco-tourism is not widely discussed here, this is also reflected in the offers of local 
travel agents who offer such a deal, only 2%. Poland - 15% in the ranking is not a 
good result if you take into account the potential eco-tourist have. Poles on the 
growing eco-tourism in our country is less than tourists from abroad. So more of the 
natural advantages enjoyed by foreign tourist Polish tourists (more than half) than 
those compatriots who have it at your fingertips. Cause of such condition can be 
ascribed to the involvement of small travel agencies in promoting and distribute such 
a tourist. Table 6 shows that a tender offer eco-tourism in the total tourist travel 
agents in selected European countries is negligible.  

Table 6 
Offer eco-tourism travel agencies in selected countries (%) 

Germany 6-8% 
Spain 5-6% 
United Kingdom 8-9% 
France 1-2% 
Poland 2-3% 

Source: Own elaboration on the basis of the WTO  
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It seems that these positive examples in the development of eco-tourism 
development can suggest to other countries, including Poland and Ukraine. EU 
studies have shown that, for all eco-tourists and agro-tourists grounds to practice eco-
tourism are so precious values as peace, escape from the conditions of urban life 
simple, less formalized, a new experience for children, knowledge of agriculture, a 
desire to save on the cost of leisure, gain new experiences, taking part in agricultural 
work. Revenues from tourism are increasing each year, an average of 25%, so it 
seems that ethics is a great tourist right issue, and expanded in the new millennium. 
Although ecotourism is still seen as a small niche market, since it is a relatively low 
share of trips eco-tourism tourist offers in the market. This can be partly explained by 
a predominance of individual travel in this particular area of interest [21]. But the 
vast majority of the organizers of events tourism is expected that tourism markets of 
wildlife and eco-tourism will grow in the future with a much more dynamic. 
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PROMOTION OF WATER RESERVOIRS FOR SAILING IN THE 

WESTERN POMERANIA REGION 
 Introduction 
The West Pomerania region is rich in beautiful and breathtaking lakes and 

rivers. The West Pomeranian water region boasts more than 800 sq km of inland 
waters. These are:  Szczecin Lagoon (514 sq km), approximately 1000 lakes (265 sq 
km) and rivers (40 sq km). Especially attractive lakes for sailing in West Pomeranian 
region are: Szczecin Lagoon, Kamień Lagoon and Dąbie Lake. These waters don’t 
have the highest standard of water quality level but they offer tranquility, with less 
crowds, the features unmatched by Mazury lakes of Śniardwy and Mamry. The size 
of these two Szczecin water reservoirs exceeds 450 sq km and at the same time, all 
the great Mazury lakes cover less than 240 sq km. A combined length of the five 
main water lanes in Mazury lakes is as small as 127 km, almost half the size of 
Szczecin’s reservoirs which are rarely visited [1].  

Yachting tourism would reap tremendous benefits for the coastal location of 
the West Pomeranian region. Getting to Western Pomeranian and Szczecin water 
reservoirs is relatively easy. It is sailable from the south of the Odra, by inner land 
water lanes from Scandinavian countries, by sea lane and also by tourist lane from the 
east of Germany, France and Switzerland by the Odra-Szprewa and the Odra-Hawela 
canals. The fact that one can sail faster to the Baltic Sea from Berlin through 
Szczecin than German water lanes through Rostock makes a very convenient factor 
[Picture 1].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: www.inlandnavigation.org/en/waterways/ww_in_europe.html  

Pic. 1.Water ways in Europe 
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Because of the growing interests of tourists and the willingness to spend their 
time “by the water”, summer yachting season, a convenient access to yacht rental 
firms and the increasing quality and range of services offered in yacht marinas, one 
may conclude that marinas will enjoy a growing number of sailing tourists and their 
vessels. 

The area of research 
Dąbie Lake is fourth the greatest lake in Poland. On its south shore there are 

situated almost all marinas of Szczecin (7 of 8 existed in Szczecin). The reservoir is a 
calm Bay used as a training field by sailor beginners [Picture 2].                         

 
1. Marina Harcerskiego 
Ośrodka Morskiego 
2.  Marina PTTK  
3.  Marina Pałacu MłodzieŜy 
4.  Marina klubu 
Ŝeglarskiego LOK  
5.  Marina klubu 
studenckiego AZS 
6.  Marina „Porta” 
7.  Yacht port  „Marina 
Pogoń” – „Zielona Marina”, 
8.  Marina Gocław 
A.    Wały Chrobrego 

 
 
 
 
 
 
 

Pic. 2.Marinas at Dąbie Lake 
 
The Szczecin Lagoon is extensive, but with the comparatively shallow 

aquatory. Most often the south border of the Lagoon is the place, where lies the island 
Chełminek. The parallel of latitude the Lagoon stretches on over 70 km, instead 
meridionally on about 22 km [2]. Definite in these limits area of the reservoir carries 
out a little over 635 sq km, instead after including in calculation of adjacent 
reservoirs, mostly Roztoka Odrzańska, Dąbie Lake and a mouth of Oder river, attains 
about 900 sq km. The Lagoon stretches from the east to the west and it is divided in 
two separate parts: the Large and the Small Lagoon (which is located in the German 
side). The natural partition of the Lagoon is covered with the political partition. There 
is a water border between Poland and Germany [Picture 3].      
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Source: http://www.marina.szczecin.pl/firma.htm 

Pic. 3. Water border – political partition at Szczecin Lagoon 
 
Over 80% of coasts is embraced legal forms of the preservation of nature 

(Woliński The National Park and areas the Nature 2000) [3]. For inhabitants of the 
locality this natural paradise is something usual, instead a visitor, especially from 
large cities delivers unforgettable impressions. 

Are environmental elements and numerous marinas and sea ports situated in 
the shore of Szczecin Lagoon, Dąbie Lake and Międzyodrze are known among 
population of Szczecin and other tourist who are visiting our region? Are water 
reservoirs of Western Pomeranian somehow promoted?  The author was trying to 
find an answer to these questions during trade fairs in the opposite part of Poland. 
There was a perfect opportunity to conduct a survey among exhibitors and 
participants of the sailing fairs which took place in Warsaw, Szczecin and in Danzig.  

Water reservoirs of the Western Pomerania in mind of quests of nautical 
trade fair 

Varsovian trade fair of water sports and recreations „the Wind and Water” 
concentrated 230 exhibitors, where 9 of them were representatives of the 
zachodniopomorskie voivodship. Among exhibitors from Western Pomerania were 2 
offerings instructions, cruises and charters of sea- yachts in Poland, in southern 
Europe and in 3 Ocean area (with 21 firms advertising chartering of boats and yachts 
and promoting the offer of instructing tourists). There was one exhibitor who was 
interested in importing boats from the U.S.A. (with 80 firms promoting motor-boat 
equipment and yacht shipyards), 3 firms supplying equipment to shipyards, ships and 
Yachts and 3 other firms promoting trade publishers. The quantity of exhibitors from 
the province is not impressive, because in Szczecin there are 10 nautical agencies 
which are engaged in chartering boats on waters of Western Pomerania, and probably 
Varsovian trade fair and the Mazovian region is not a main direction of the promotion 
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of the offer of our region.  
Trade fair „Szczecin Yacht Show” was a best place for presenting the offer of 

the water recreation in the region. They concentrated over 70 exhibitors, where 10 of 
Szczecin firms promoted different kinds of the water activity - yachting, the diving, 
the water-skiing and motor-boat.  

Author presenting findings of surveys will focus only on these one which took 
place during „the Forum of the sea- tourism” in Danzig.  

With 100 distributed questionnaires both men and women, the greater part of 
respondents were inhabitants of zachodniopomorskie voivodship, a following 
numerous group of examined were inhabitants of the province Pomeranian and 
Lower-Silesian.  

The most from them, till 40% prefers active tourism, mostly canoeing, 16 % 
examined  yachting, and 14% swimming as the form of preferred water tourism. 4% 
respondents tills windsurfing. 21% respondents does not attend water tourism as a 
favorite manner of spending of the spare time. 12% respondents possesses water 
qualification, where 3% of examined got the certificate of competency of the sailor 
yacht, 3% the steersman yacht, 2% the steersman motor-boat, 1% the older motor-
boat steersman, the instructor of windsurfing, rescuer Volunteer Lifeguards 
Association and authorizing of diving.  

The greatest group of examined, 24% - pointed to Szczecin Lagoon as a 
favorite reservoir for swimming and sailing, 23% persons swam or sailed at the Dąbie 
Lake, 11% at Międzyodrze. Other often visited reservoirs of Poland are Baltic Sea, 
where 24% respondents swam or sailed, the region of Mazurian Great Lakes 18% 
persons, lakes of the Pojezierze Drawskie 12%. European reservoirs which are 
preferred and willingly attendant by sailors-respondents are Mediterranean Sea 11%, 
North Sea 2%, Balaton Lake 2% [Picture 4].  

The next question referred frequencies and lengths of spending spare time 
swimming or sailing at reservoirs. 20% of the people did not answer the question, this 
group do not attend water tourism as a favorite form of spending of time. The greatest 
group of respondents spend their free time on lakes - 76%. This is the group who are 
spending their spare time sailing on Dąbie Lake, Mazurian lakes, lakes of the 
Pojezierze Drawskie and other represented in picture 4. This is the group who choose 
canoeing as a favorite form of water tourism. Most of all persons - 25% spends there 
3-7 days in the year, 19% spends over lakes 8-14 days in the year. Amateurs of water 
tourism at the rivers is 39%, where 12% of them spends there 2 days (the average 
time of canoe- flows). 23% respondents swim or sailing at the Lagoon, both Szczecin 
and the Vistula, the largely 1 day.  

The following question referred the first involvement of water tourism in the 
zachodniopomorskie voivodship. 28% examined has not any involvement under the 
Area.  Mostly all involveds are generally comprehended yachting, the Baltic sea, 
cruises with ferries to Scandinavia, Szczecin Lagoon, the presence of numerous lakes 
and the unattractive infrastructure in yacht harbors. 
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Source: own research 

Pic. 4. The most often visited water reservoirs 
 

The familiarity of ports and yacht harbors of Western Pomerania is surprisingly 
low [Picture 5]. Respondents mentioned 19 locations being with ports and with yacht 
harbors. Respondents were most familiar with the port of Świnoujście- 45%, a 
following port is Szczecin pointed by 30% respondents, Kołobrzeg well-known 23% 
persons, Dąbie 16% and the TrzebieŜ 11%. There were a few answers like Łeba, 
Danzig, Gdynia which do not lie within of the province zachodniopomorskie.  35% of 
people did not mention nor one name.  

The question about level of sailing infrastructure and other values of yacht 
harbors brought greatest difficulties with the answer. Only 23% persons answered the 
question, not showing any concrete reasons of its own choice, so there cannot draw 
any general conclusions.  

       
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Source: own research 

Pic. 5. Familiarity of ports and yacht harbors 
 

According to respondents, the biggest advantage of water tourism in Western 
Pomerania is the occurrence of lakes, water routes and the access to the sea. From 
among 38% persons which gave answers, the biggest disadvantage of the offer of the 
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water tourism in the region is small and ineffective promotion of the region - such 
answer gave 24% persons, bad infrastructure and not always 1-st class clear water in 
reservoirs. 

Conclusion 
Szczecin got the unusual connection of the urban agglomeration, the green and 

waters. In Szczecin also appear new clubs and associations, teams and nautical 
harbours. People who loves yachting, motor-boat tourism, windsurfing, kitesurfing, 
diving and other forms of water activity- all they find here excellent conditions to 
make their own entertainment. Except the Szczeciński Lagoon everyone can sail at 
water reservoirs which directly join: lakes Dąbie Small and Great, Nowowarpieńskie, 
Wicko Small and Great, to the Roztoka Odrzańskiej or the Bay Kamieńskim. Without 
border inspections one can plan to cruise to Germany. We are able to decide the way 
we sail, to Uznam or Rugia, open sea or at the closed waters where waving is smaller. 
Additionally we can sail at the Odra river and numerous channels in cruises to Berlin, 
and even out and away farther. 

Striking is the fact, that among respondents no one mentioned about “Days of 
the Sea”, The Tall Ship Races, the Oldtimer Rally, Flis Odrzański as a first 
impression with the water tourism in the region. No one mentioned about the natural 
environment which surrounding the water reservoirs. Checks the foundation that 
inhabitants of sea-sides are used to exceptional on the European scale of the nature. It 
is proper to mention that the Mouth of Oder became recognized by the International 
Union of the Nature in 1993 the year a European Scenery of the Year. People who 
pointed the acquaintance of yacht harbor in the TrzebieŜ, are possessors of 
qualifications motor-boat and nautical and surely know that the TrzebieŜ is a central 
nautical Centre Polish Yachting Association. The familiarity of the port in 
Świnoujście brings impressions with ferry port, and Kołobrzeg rather with the health 
resort.  

What is the reason of such small knowledge of ports and yacht harbors? What 
is the reason of such limited involvement with the water tourism on Western 
Pomerania?  

The reason of the limited involvement of our region might be a fear before the 
new unknown area. Talking about trade fair of water tourism and the forum of sea-
tourism, it seems to be an ideal place in which join people interested in the same 
theme, experts, whether people seeking for information on nautical possibilities. The 
place of the best promotion and publicity, encouraging all of sailing and those who 
are beginning an adventure with yachting to recognizing of water grounds of Western 
Pomerania. The repeated appearance of representatives of the region at tourist trade 
fairs, information from friends which had an opportunity to see with their own eyes 
and to make sure about possibilities what gives the sailing at reservoirs of the region, 
can bring profits in the future with the enlargement of arousing of people from behind 
our province with the roundup of the spare time „afloat”.  
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THE INFLUENCE OF TOURIST DEVELOPMENT ON IMAGE AND 

IDENTITY OF THE REGION 
1. Determinants of the touristic region development 
In times of strong competition both on the international and domestic market 

what is needed is support of various regional and local entities. It is a struggle over 
the competitive majority that becomes essential among modern regions, especially 
the ones with international aspirations. New tourist products, services demand an 
employment of modern methods and technics of management. Support of these 
entities should include: 

− development of tourist infrastructure; 
− development of tourist products; 
− development of distribution and promotion channels. 

Effects of tourism development on a local scale can be shown as: 
− an increase in population income and local budget; 
− urbanization; 
− an improvement in the standard of living; 
− development of small enterprise; 
− an improvement and development of local technical infrastructure and 

services; 
− a revival of folklore customs and local craft; 
− an interest in local history. 
Development in a region is possible only when tourism is accepted by  

a local community.  There are also adverse phenomena such as: 
− degradation of the environment; 
− excessive urbanization; 
− bad cultural patterns. 
There was a fall in demand for tourist services in the  last years. The number of 

foreign tourists who arrive to Poland decreases. The number of local trips also 
decreases. Forecasts of Tourism Institute say that this is a temporary phenomena. 

The strategic aim of the joint operations of the civil service, companies, 
economic self-government and non government organizations should concern 
curbing bad tendency. Because tourism is a tool to fight against unemployment and is 
a sector which contributes to the development of local economy. 
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Diagram 1. Domestic and Foreign Tourists in Poland 
 

Development strategy is a term which describes goals of long-lasting 
development and realization of tourist product in a region and also financial sources. 
Tourist region refers to homogenous area which stands out specific distinctive 
features from the surrounding area and these features have the fundamental meaning 
in the development of tourism. 

A region is an area which characterizes: 
− attractive tourist value, mostly natural, 
− and also suitable development. 
Units of local government administer tourist region. Operation of these units 

should include: 
− creation of tourist product; 
− fulfilling  tourist demand; 
− and also encouraging tourists to visit and stay. 
Important thing in strengthening tourism in  a region is: 
− cooperation of various institutions: economic entities, self-government units 

and others; 
− cooperation in order to raise funds; 
− cooperation of individual places; 
− building of comprehensive, regional, tourist product; 
− improving quality of product; 
− condition of natural environment is also important. 
The strategic aim of the joint operations of the civil service, companies, 

economic self-government and non government organizations should concern 
curbing bad tendency. Because tourism is a tool to fight against unemployment and is 
a sector which contributes to the development of local economy.  

2. The definition of image and its characteristic features 
 It is quite difficult to define the meaning of the word image as it is non-material 
value and it is not entirely able to merit. However, many scientists tried to define 
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image and in the following part of this article there will be an attempt to understand 
the meaning of this word by citing some scientists' definitions. 

The term image commonly functions as a synonym of likeness, portrait, picture 
or view. In broader meaning, the image is a purposedly created picture in order to 
evoke in receiver's mind definite association that is very often emotional. 
 In K. Boulding's opinion, who examines the term in psychological perspective, 
image is a picture that illustrates in consciousness components of reality previously 
noticed.  
 By delivering to our receiver specific information and impression relating to 
precise object, we are able to influence on the picture that he creates. This picture 
determines his attitude towards this obcject and towards us. 
 In a context of social organisation such as sports club, K. Wojcik's opinion 
seems to be important. She claims that image is an idea that a person or group of 
peple have of themselves, enterprise or institution. Image is a set of convictions and 
thoughts about organisation or individual. 
 E. Pluta defines image as a way in which milieu receives identity, comunicated 
by organisation through different communicative techniques. Image comes into 
existence in milieu and it is a set of ideas, both rational and emotional, that came into 
being as an effect of programming actions and unaware behaviours. 
 Very extensive and interesting definition presents M. Kucznik calling the 
present times – an image age. He claims that its role increased with every decade of 
20th century, and currently its meaning is dominating. The value of image M. Kucznik 
expresses through defining image as one of the most valuable shortcut of our times; 
clear and impresive. In his opinion, image is created in order to make suitable 
impression on the receiver. The best image should be clear, reliable, precise and 
distinctive. These features make image easy to remember. Characteristic feature of 
image should be its passiveness and necessity of adaptability to reality. To build the 
image means to build reputation rather that the character of a subject. Image is placed 
in a sphere between imagination and senses, expectations and reality. It really does 
not have to have anything in common with the subject activiy, but it should find its 
way to wide spectrum of receivers whose tastes are different. 

3.Different kinds of image 
 While creating image one should pay attention to the fact that there are 
different kinds of image. It  depends on person who creates this image: 

− picture of oneself (mirror) – it is a conception that members of an 
organization have about this organization (especially its leaders), or a conception that 
a person has about oneself. It is their conception about how  the subject is perceived 
by people from outside. This picture may be illusory because the subject does not 
have knowledge about his organization from people from outside. 

− current outside image – it is a way in which our organization is perceived 
by people from outside. This idea may only be based on experience or on insufficient 
and incomplete information. Hostility, prejudice, apathy and ignorance in 
organization's milieu may be the reasons of unfair or undeserved outside image. 

− wishful picture – it is image which organization or an individual wants to 
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achieve. It should be image based on experience, understanding and knowledge of 
reality.   

Image includes a dozen or so components. Among the most important elements 
of image of every subject one can distinguish: 

− tradition, a range of operation; 
− offered service quality; 
− strenght and future perspectives; 
− mission; 
− offer and strategy; 
− information politics; 
− external appearance; 
− forms of behaviour. 
4.Identity vs organization's image 

 Despite the fact that between image and identity there is a clear difference, 
image of an organization is often wrongly equated with other element of reputation 
that is identity. Identity relates to the way in which an individual identifies oneself 
and distinguishes from the surroundings. This is a sum of elements that identify the 
subject. In other words, identity is a way in which an individual would like to be 
perceived and in visual form he or she expresses oneself through its individual 
character.  
 Well prosperous organization should create not only image but also identity of 
the subject. Well defined identity motivates and encourages members of the 
organization or subordinate workers. 

Image of the organization may be: 
− strong, i.e. positive, recognizable among considerable amount of receivers, 

favourable for the organization; 
− neutral, unclear, dull, unremarkable; 
− weak, i.e. defective, imperfect, unknown, negatively influencing on 

reputation. 
Identity may be suitably: clear, unremarkable or defective. The subject is 

situated on the best position when strong image is connected with clear identity. Then 
the subject has an advantage over his opponents. It has good perspectives, hope for 
the future and unthreatened position on the market. In intermediate positions 
perspectives of development are not clear so the possible success is accidental. The 
worst perspective possesses a join of weak image and defective identity. Such a 
situation is threatened by lack of respect towards organization and decrease of 
support. The chances for overcoming losing streak and improving bad position are 
not big. The most important thing to maintain clear image and identity is favourable 
opinion of the inside and outside surroundings. This opinion should be based on 
objective and reliable information.  

5. The tourist product in the region 
A good tourist product is needed to encourage tourist to visit a tourist region. 

Tourist product is both a modern factor of economic growth and a factor of quality of 
inhabitants life in strategy of  region development. One assumes that creation of 
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product by tourist entities has an influence on development strategies in the Beskidy 
region. Clients’ requirements force on tourist entities expanding  range of products 
and caring for their quality. In order to provide high quality of tourist services we 
have to build in a region networks companies and institutions, which realize joint 
development strategy of tourist product. 

Tourist product is a complex of services and experiences which tourist gained 
and experienced from the moment of leaving a dwelling place till the return to it. 
Comprehensive product of a region consists of: 

− a basic offer of a region (it has an influence on the motivation and choice of 
place  where we want to go); 

− additional offer, which creates stay conditions and enables to use a basic 
offer of a region; 

− region accessibility (travel, transport); 
− image (image of a region); 
− suitable price which is a sum for the expenditure on travel, accommodation, 

board and  other services. 
Creation of tourist product has to be present when we want to determine 

strategic goals of the development of tourist region. 
The presented project is a result of discussions referring to tendencies in the 

management of tourist regions. The article takes up essential topics in: marketing 
aspects of a company management, modern instruments of management and selected 
aspects of a company management in the future. It may be an article for further 
inspirations, for taking up new researches. 
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FUNCTIONAL UNITS IN TOURISM SPACE AT THE LOCAL LEVEL 

Abstract: 
Disproportions in tourist and recreational use and penetration of tourism space 

constitute the basis for separating functional units at the local level. The above 
phenomenon allows functional zoning and distinguishing territorial tourist and 
recreational systems and areas of tourist activity surrounded by the areas out of the 
reach of „operational space” of the recreation participants, though still possessing the 
attributes supporting the process of tourist interest.  

Keywords: functional and spatial zones, tourist and recreational systems, areas 
of tourist activity. 

Tourism as a spatial phenomenon is characterized by diversity and 
changeability of forms, and also the complexity of functional relations with other 
elements of spatial development. These relations take place, among others, at the 
economic, social and cultural levels. All the functions occurring in the analyzed area 
and the relations among them (quantitative and qualitative) are defined as functional 
structure.  

Tourism space as an area of formation of tourist phenomena is used both as a 
consumer good (for the direct use by tourists) and a production good (used for the 
purpose of investment and production by business entities functioning in tourism) 
(Jędrzejczyk 1995). As a result, each specific area of analysis is characterized by the 
differentiation of properties of tourism function. This is a result of a specific 
character of functional structure and the degree of development of global 
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geographical and socio-economic space. D. Hall and F. Brown indicating on tourist 
goods as, among others, physical-geographical, economic and social goods, 
emphasize the contrast of their functions depending on the purpose of stay of tourists 
and non-tourists.  

Organization of space for the needs of tourism and recreation requires the good 
knowledge of its internal diversification. As a natural and cultural whole in which 

functional and spatial (synthetic are) relations take place, it may become the object 

of valuation. The distinction of tourist and recreational areas in the form of areas of 
tourist activity – by means of the analysis of structure, existing resources and 
management and functions exercised, allows the assignment of recreational programs 
for optimal implementation (Pietrzak, Sołowiej 1997). The most important thing in 
the functional development is an appropriate action strategy as an objective of the 
environmental policy at the local development level.  

Functional and spatial zones  
The main purpose of functions zoning (Sołowiej 1998), is to achieve so-called 

integrated spatial order. The knowledge of the value of the natural environment 
expressed by the presence of stocktaking and diagnostic analysis allows the 
formulation of local development principles in conformity with sustainable 
development principles. A very important diagnostic document for the whole 
territorial units are the studies of the conditionings and directions of spatial 
development. By right they constitute the basis for developing further planning 
documents – including a local law which is a local spatial development plan.  

According to the assumptions of S. Iwicki (1979b), it was acknowledged that 
functional and spatial zones in the tourism space can have the form of:  

− settlement zone – which, as a zone of residence, is based on permanent 
investment and is adapted for tourism management (among others, by the presence of 
accommodation facilities, catering facilities, overall services, means of transport);  

− intensive recreational use zone – which being a zone of intensive 
penetration in recreationally attractive areas is adapted for tourism management 
(among others, by the presence of recreational facilities, trails, swimming pools, 
sanitary facilities, small gastronomy); 

− extensive recreational use zone – with broadened penetration (for 
example, walking, picking up things, water-rafting), frequently in linear arrangement 
(for example, along the shores of water reservoirs, trails, forest paths); 

− outer insulation zone – i.e. a protective zone, not used recreationally but 
protecting all the remaining zones from harmful impact of the neighboring areas.  

In the case of a settlement zone and intensive recreational use zone, 
tourism management may have a complex (full) or partial (moderate) 
character and may take place entirely in the areas useful for surface 
investment. With reference to extensive management, it depends entirely on 
adapting the area for tourism management, and not on its technical development. It 
should be emphasized that the knowledge about the process of tourism space 
perception by people interested in taking a rest may compose a guideline in 
establishing the development directions for the recreational areas. 
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Spatial functional systems of protected areas  
A special form of multifunctional areas are protected areas in spite of formal 

recognition of supremacy of protective ecological function within their borders. Legal 
basis for functioning and use of protected areas in Poland are defined in Nature 
Protection Act of 2004. These areas constitute an explicit category of spatial forms, 
where the protection policy is exercised within strictly defined limits and legally 
established principles of spatial use. The element protecting the forms of nature 
protection from unfavorable influence of outer factors is the insulation zone which is 
required around the national parks, while not obligatory in the case of nature reserves 
and landscape parks. According to the assumptions of A. Jagusiewicz (1979) the 
system of protected areas can have the form of:  

− dispersed system – it results from the lack of spatial links and functional 
isolation of protected areas; 

− optimal system – in the form of the arrangement of concentric zones 
system, where the outer system is composed of less and less attractive zones; 

− band and node system – where the nodal units are, for example, landscape 
parks, and the banded arrangement is created by the areas of protected landscape 
including nature reserves and nature and landscape complexes.  

Band and knot system is considered to be the most effective in the protection 
policy because the knots  allow the protection of areas of exceptional value, and 
banded arrangements secure the independent penetration of biodiversity resources. 
Nature 2000 System is based on banded arrangement.   

The distinction within the limits of protected areas of functional zones may 
constitute the basis for developing the principles of local protection policy along with 
the elimination of function collision.  

Tourist and recreatioan systems and tourist activity zones  
 In the research into tourist space zoning Miedzińska (2006), apart from 

the analysis of spatial conditions the author took into consideration the conditionings 
resulting from the perspective of recognition of the tourist space (including the 
decisive conditionings of holiday-makers, among others individual needs and 
preferences, knowledge of space attributes, perception). In the evaluation process the 
following were used: 

− tourist attractiveness indicator (taking into account the presence of natural, 
cultural and historical resources, and infrastructure resources treated as potential 
attributes of the attractiveness core of the region); 

− decisive conditionings of holidaymakers in the region (individual needs and 
preferences of respondents expressed by perception and knowledge of the 
components of tourism system of the region); 

− and the indicator defining the degree of the development of tourist function 
in the Lake District (indicating both the presence of tourists interested in the 
attributes of tourist attractiveness and the infrastructure managing the tourist flow, 
and also alternations in their size and distribution in time and space arrangement). 

Comparison of pieces of very precise and detailed information allowed the 
demonstration of the presence of the pattern systems. The research proved that the 
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degree of tourist function development has a special value in the evaluation process. 
It is not only a binding factor, but through its presence it indicates the existence of 
territorial pattern systems and a tourist attractiveness system (their functioning 
depends on the presence of tourist movement). The analysis proved the existence of 
recreational systems as functional areas with the features characteristic for a given 
spatial arrangement in research units. Their differentiation was emphasized by 
broadening the name of a recreational system by an element referring to a dominant 
form of tourism.   

Making use of the basics of the theory of territorial recreational systems, types 
and intensity of forms of use were assigned to particular systems. Due to that the 
distinguished systems are characterized both by spatial stretch (surface and transit 
systems) and concentration in the form of zone nodes. The distinguished functional 
systems overlap spatially (hierarchical structure of pattern systems). These are: 

4 tourist and recreational systems of protected areas:  
- nature reserves, national park, landscape parks, areas of protected 

landscape and  
 nature-landscape complexes; 
4 tourist and recreational systems of valuable natural areas:  
- tourist and recreational lake systems; 
- tourist and recreational river systems; 
- tourist and recreational systems of forest areas;  
4 tourist and recreational systems of rural areas; 
4 tourist and recreational urban systems: 
- suburban tourist and recreational; 
- systems of sightseeing destinations  
- tourist and holiday systems with explicitly distinguished city centers:  
- tourist and recreational systems of border crossings;  
- tourist and recreational systems of service and distribution cities; 
4 transit tourist and recreational systems:  
- tourist and recreational systems of traffic routes;  
- tourist and recreational systems of water routes;  
- tourist and recreational systems of tourist trails and routes. 
Separate recreational systems do not constitute isolated arrangements within 

commune borders. Their spatial and functional relations express both the dynamics 
and hierarchic structure of open pattern systems. This simultaneously makes the basis 
for function zoning.  

 The applied attempt of combination of different research methods allowed not 
only the identification and specification of the degree of tourism development at the 
local level in the region as an element of multifunctional development, but in 
particular the delimitation of territorial recreational systems. This creates a special 
value in systemic research of the region, because the systems due to their openness 
have fuzzy spatial borders. The knowledge of internal and functional diversity of 
spatial organization for the needs of tourism and recreation and taking into account 
the process of perception of tourism space by people interested in leisure, made it 



 335

possible to define the scope of program development of tourist and recreational 
systems and to indicate the areas of tourist activity.  

The distinguished areas of tourist activity were obtained as a result of tourist 
and recreational systems grouping. This is consistent with the methods proposed by 
M. Pietrzak and D. Sołowiej (1999). By means of recognizing the complexity of their 
structure, existence of tourist resources and values, the level of development and 
tourist interest and dominating forms of tourism and recreation, the scope of the 
existing recreational program was determined and the attempt of its orientation by 
showing the opportunity for modification of these programs was made.  

As a result of these activities the following areas of tourist activity were 
distinguished,  

1. areas situated out of range of tourist interest,  
2. ecotourist areas within the range of tourist penetration,  
3. valley systems out of range of tourist interest but characterized by the 

presence of urban tourist and recreational systems,  
4. ecotourist areas with isolating forms of tourist investment,  
5. ecotourist areas with explicitly shaped areas of intensive recreational 

use,  
6. areas of seasonal leisure tourism, 
7. tourist and recreational systems of places with service and distribution 

functions  
Areas of tourist activity do not have clearly determined borders. This is 

particularly well seen in the areas to which different types of tourist and recreational 
systems with the borders in the form of fuzzy zones were assigned. Tourist 
attractiveness areas at the local level are characterized by distinct diversification – 
from simple one-function units, to multifunctional ones with isolating functional 
nodes. The highest level of multifunctionality of the distinguished areas, the greater 
diversification and competitiveness of recreational programs offers and the better 
opportunity for creating alternative programs.  

Recognition of recreational programs of tourist activity areas and indication of 
recommended or alternative recreational programs should constitute the basis for the 
development of a regional functional program – and at a further stage the basis for the 
development of the principles of protection policy along with the elimination of 
function collision at the local level. As an internally diversified area with different 
degree of protection, there is a possibility to put it to zoning, among others in the 
scope of its use for different purposes, for example nature and landscape protection, 
cultural heritage protection.  

In spatial systems of tourist activity areas recreational use is limited to „ 
operational space” of recreation participants. This is the reason for explicit 
disproportions in recreational use and penetration of these areas, which 
simultaneously allows the distinction of functional zones in the form of segments and 
bands. Spatial distribution of functional zones is surrounded by „filling” system units. 
These are areas out of range of ‘operational space’ of recreation participants, however 
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they possess the attributes supporting the tourist interest process. In particular it refers 
to rural areas and wooded lands (dense or dispersed).  

Tourism development depending on tourist interest may be initiated in the 
areas which do not possess particularly valuable natural resources – this is the effect 
of relative decisive values of potential recreation participants, for whom this area is 
definitely less polluted and downgraded than the place of permanent residence. The 
dispersion of tourist interest in “filling” system areas may decide about intimacy and 
lack of pressure on the natural environment (even despite some fashion for certain 
ecotourist behaviors) of leisure process. The increasing contribution of agrotourist 
farms in rural areas proves that in tourism development perfect areas are not 
necessary. That is why it is purposeful to exclude from tourist use the nature areas 
which irrespective of condition and quality (for example of surface and underground 
waters, atmospheric air), maintained their natural character.  
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TURYSTYKA MIEJSKA SZANSĄ ROZWOJU OBSZARÓW 

POPRZEMYSŁOWYCH 
Wstęp 
Z uwagi na koncentrację w ośrodkach miejskich obiektów historycznych i 

kulturalnych oraz toczące się Ŝycie kulturalne, głównym obszarem rozwoju turystyki 
kulturowej są miasta. Do jej przejawów moŜna zaliczyć: wizyty w muzeach i 
galeriach sztuki, uczestnictwo w spektaklach artystycznych i innych wydarzeniach o 
charakterze kulturalnym.  

T. Kurek uwaŜa, iŜ „we współczesnym ujęciu turystyki kulturowej dostrzega się 
jej trzy elementy, które w wypadku obszarów recepcji turystycznej (miast, obszarów 
miejskich) mogą występować razem bądź oddzielnie i  są nimi: 

− dziedzictwo materialne i duchowe; 
− wydarzenia kulturalne i sztuka wizualna; 
− rzeczywistość kreatywna (np. wytwory przemysłu filmowego, mody, 

współczesna architektura, parki rozrywki). Te trzy elementy tworzą istotę 
atrakcyjności kulturowej kaŜdej miejscowości.  

Chcąc lepiej promować walory kulturowe i zachęcać turystów do ich 
odwiedzania i odkrywania, organizuje się wybrane elementy w system kulturowych 
szlaków tematycznych. Mogą to być szlaki piesze, rowerowe lub samochodowe, 
które łączą obiekty i miejsca związane np. z archeologią, z zabytkowym 
budownictwem sakralnym lub świeckim, z twórczością ludową, z dawnymi szlakami 
handlowymi, pątniczymi, a takŜe szlaki kulinarne i związane z Ŝyciem znanych 
postaci (Kurek, 2007).        

 Celem niniejszego opracowania będzie wskazanie szans rozwoju miast, jakie 
niesie za sobą rozwój turystyki dziedzictwa przemysłowego, jak równieŜ odpowiedź 
na pytanie czy moŜe ona stać się główną dziedziną działalności mieszkańców miasta.    

Obszar konurbacji katowickiej ze względu na nagromadzenie dóbr 
poprzemysłowych na swoim obszarze zasługuje na szczególną uwagę. 

WaŜnym elementem turystyki kulturowej jest turystyka przemysłowa. Według 
P. RóŜyckiego (2006) ten rodzaj turystyki „polega na zwiedzaniu zakładów pracy 
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róŜnych branŜ. Mogą to być kopalnie, huty, cukrownie, młyny, browary i inne. 
Poznaje się cykle produkcyjne, nowe technologie oraz tradycje i historie produkcji 
danych wyrobów. Poprzez ten rodzaj turystyki popularyzuje się tez ginące zawody, 
pokazując np. sposoby czerpania papieru, ręcznego wyrobu szkła lub garnków, 
pieczenia chleba. Często nazywana bywa turystyką industrialną lub w przypadku 
zakładów nieczynnych turystyka postindustrialną. Turystyka przemysłowa jest szansą 
rozwoju regionów, w których przemysł cięŜki przestał pełnić wiodącą rolę. Coraz 
więcej zamykanych, nieczynnych kopalni przyciąga turystów. Przykładami mogą być 
między innymi: Zabrze, Nowa Ruda, Złoty Stok, Wałbrzych i inne miejscowości, 
szczególnie z terenów Dolnego i Górnego Śląska.”  

Dziedzictwo przemysłowe wg Marka Łabaja (2004) określa się jako „zabytki 
budownictwa przemysłowego i techniki, głównie obiekty związane z byłą 
działalnością produkcyjną i usługową. W dziedzictwie przemysłowym moŜna 
wyróŜnić dwie grupy: nieruchome dobra kultury i ruchome dobra kultury. 

Do nieruchomych dóbr kultury naleŜą m.in.: 
− obiekty przemysłu wydobywczego (kopalnie); 
− obiekty przemysłu cięŜkiego (huty, róŜnego rodzaju fabryki przemysłu 

maszynowego); 
− obiekty przemysłu energetycznego (elektrownie); 
− obiekty związane z przemysłem przetwórczym (wiatraki, młyny, gorzelnie, 

browary, kuźnie); 
− obiekty przemysłu papierniczego (papiernie, drukarnie); 
− obiekty przemysłu włókienniczego; 
− obiekty związane z przemysłem ceramicznym (fabryki ceramiki, 

cegielnie); 
− obiekty związane z transportem kolejowym (linie kolejowe wraz z 

zespołami dworcowymi i infrastrukturą kolejową); 
− obiekty transportu rzecznego (kanały wodne, śluzy, zapory); 
− obiekty związane z transportem morskim (stocznie i urządzenia portowe) i 

lądowym: 
− inne. 

Wśród ruchomych dóbr kultury wymienić moŜna: 
− dzieła myśli inŜynieryjnej, jak mosty, wiadukty, tamy, czy urządzenia 

hydrotechniczne (kanały rzeczne); 
− maszyny i urządzenia stanowiące wyposaŜenie fabryk, kopalń, hut itp.; 
− zbiory placówek muzealnych; 
− pojazdy silnikowe (samochody osobowe, cięŜarowe, motocykle); 
− urządzenia kolejowe (zwrotnice, semafory, nastawnie, pompy itp.); 
− środki transportu publicznego (autobusy i tramwaje, pojazdy konne); 
− sprzęt i urządzenia wojskowe (pojazdy opancerzone, czołgi, armaty itp.); 
− inne.” 
Według oceny WTO „turystyka dziedzictwa przemysłowego moŜe być 

postrzegana jako produkt niszowy, ale teŜ jako produkt o wielkim potencjale 
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rozwoju, szczególnie w Europie, jeśli weźmie się pod uwagę rosnący popyt na 
róŜnorodność oferty turystycznej.  
Turystyka dziedzictwa przemysłowego w Europie 

Przemiany cywilizacyjne, czyli zmiany sposobów pracy i wytwarzania 
wszelkich dóbr następowały na świecie dość wolno. Metody pracy i style Ŝycia 
ewaluowały stopniowo przynosząc społeczeństwom poprawę warunków Ŝycia. 
Dopiero wynalezienie maszyny parowej spowodowało znaczne przyspieszenie 
przemian cywilizacyjnych. Trwająca nieco ponad wiek epoka przemysłowa 
przyniosła innowacje w dziedzinie hutnictwa, górnictwa, włókiennictwa i innych .  

Na świecie juŜ w połowie dwudziestego wieku zauwaŜono potrzebę ochrony 
zabytków techniki. Obiekty przemysłowe są świadectwem Ŝycia społecznego i 
przemysłu w XIX i XX wieku. Ich ochrona jest takŜe upamiętnieniem wielu pokoleń 
pracowników, którzy wnieśli ogromny wkład w rozwój społeczeństwa i przemysłu. 
NieuŜytki przemysłowe mogą być miejscem utworzenia obszarów turystycznych. 
Rozwój turystyki jest konieczny, lecz naleŜy zadbać o ochronę obiektów, które 
posiadają wartość historyczną, socjologiczną i kulturową. Celem ochrony zabytków 
powinno być świadectwo dziedzictwa i edukacja, a jego priorytetem ochrona i 
zabezpieczenie zabytku i jego wartości.  

Według Laurenta Levi’ego-Straussa „naleŜy zapewnić autentyczność i 
integralność miejsca i zachować znaczenie jego oryginalnych i ewoluujących cech 
charakterystycznych. Autentyczność wartości kulturowych zabytku wymaga 
poszanowania pod względem formy, architektury i materiałów, a pełne zrozumienie 
tradycji, technik i systemu zarządzania jest niezbędne w celu sportretowania natury, 
specyfiki, znaczenia i historii miejsca. Integralność natomiast jest miarą jedności i 
nienaruszalnego stanu historycznego miejsca i jego cech. Ścisła kontrola nowych 
budynków i działań w ramach rozwoju turystyki jest podstawowym warunkiem 
zachowania zabytku.” 

Niemcy 
Zagłębie Ruhry jest regionem, gdzie od lat efektywnie realizuje się pomysły na 

przekształcenie rejonu przemysłowego w atrakcyjny turystycznie. Był to najpręŜniej 
działający region przemysłowy w Nadrenii Północnej-Westfalii. Jego nazwa 
pochodzi od przepływającej przez te tereny rzeki Ruhry. Okręg Zagłębia Ruhry jest 
doskonałym przykładem dobrego wykorzystania obiektów architektury przemysłowej 
do celów rekreacyjnych, turystycznych i kulturowych. Na tym obszarze wdroŜono 
szereg rozwiązań w zakresie modelowania krajobrazu, rewitalizacji zdegradowanych 
przez przemysł obszarów oraz odnowy budownictwa przemysłowego Od 1970 roku 
wdroŜenie planu restrukturyzacji zakładów przemysłowych spowodowało 
zniszczenie wielu obiektów ery przemysłowej. Koniecznością stała się ochrona tych 
obiektów. W 1979 i 1984 roku załoŜono dwa muzea przemysłowe (Westfälischen 
Industriemuseum i Rheinisches Industrialmuseum). Muzea te mieszczą się starych 
budynkach fabryk tekstyliów, kopalni węgla, hut stali i Ŝelaza, pokazują społeczne i 
kulturowe aspekty historii pracy. Stałe wystawy ukazują historię regionu, a takŜe 
historię branŜ przemysłu.  
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W 1989 roku rząd Nadrenii otworzył na okres 10 lat Międzynarodową Wystawę 
Budowlaną IBA Emscher Park, obejmującą obszar rzeki Emscher. Program 
sfinansowano 
ze środków fundacji oraz Unii Europejskiej. Był to program rozbudowy regionu 
obejmujący północą część Zagłębia Ruhry- 17 miast, które zostały dotknięte 
likwidacją przemysłu. Projekty dotyczyły przeobraŜeń w miastach (kulturalnych, 
socjalnych, ekologicznych i budowlanych). W ciągu 10 lat zrealizowano 120 
projektów, które stworzyły podstawę do przemian gospodarczych i kulturalnych w 
regionie.  

WzdłuŜ Emschery powstało wiele miejsc wypoczynkowych i rekreacyjnych.  W 
19 miejscach stworzono parki naukowe, rzemieślnicze i usługowe. Kolejnym 
zadaniem IBA było wspieranie i zakładanie centrów technologicznych oraz wsparcie 
dla nowopowstających firm (inkubatory przedsiębiorczości). W ramach projektu 
znaleziono nowe zastosowania dla 150 obiektów przemysłowych.  

„Pod patronatem IBA zostało zrealizowanych wiele projektów budowlanych 
i krajobrazowych, które – jako obiekty pilotaŜowe- miały mieć wpływ na rozwój 
całego regionu i działać jako przykład dla innych regionów przemysłowych. We 
wszystkich polach tematycznych (szczególnie waŜne to stworzenie połączonego 
parku krajobrazowego, ekologiczna przebudowa systemu rzeki Emscher oraz 
utworzenie nowych miejsc pracy w nowoczesnych obiektach), hasło 
zrównowaŜonego i długotrwałego rozwoju było podstawą i miarą dla realizacji 
danych obiektów.  

WaŜną częścią dla IBA Emscher Park był od samego początku temat „Kultura 
przemysłowa i turystyka”. Zachowanie i zmiana postępowania z obiektami 
przemysłowymi tworzy podstawę długotrwałości z róŜnych punktów widzenie: po 
pierwsze z utrzymaniem starych budynków został zrealizowany priorytet 
oszczędzania i ponownego zagospodarowania na cele mieszkaniowe istniejących 
zasobów, ich ochrona przed likwidacją i powstrzymanie konieczności budowy 
nowych budynków. Po drugie historycznie znaczące budynki zostały zaadoptowane 
przez restauracje jako symbol dla wzmocnienia toŜsamości regionalnej w miejsce 
coraz bardziej monotonnej nowoczesności. Po trzecie turystyczne nowo-odkrycie 
Zagłębia Ruhry jako moŜliwość stworzenia nowych i przede wszystkim cieszących 
się zainteresowaniem miejsc pracy.” (Konegen, Wanczura, 2006). 

Sztandarowym przykładem efektownej działalności IBA jest kopalnia Zollverein 
w Essen (fot. 1). Początki kopalni sięgają polowy XIX wieku. Budowę centralnego 
szybu kopalni Zollverein XII rozpoczęto w 1928 roku, jej architektami byli: Fritz 
Schupp i Martin Kremer.  (Grabe, 2006) Przed laty był to jeden z 
najnowocześniejszych zakładów wydobywczych w Niemczech. (Madeja, 2007).  
Zespół budynków posiadał pod względem budowlano-artystycznym wysoki standard, 
stał się wzorem dla budownictwa przemysłowego kolejnych dziesięcioleci. 
Kubistyczne bryły budynków posiadają murowane lub zawieszone fasady w postaci 
stalowej kratownicy. Zaprojektowana przez architektów forma podwójnego kozła 
wieŜy stała się symbolem Zagłębia Ruhry.  
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                                                     Źródło: Ireneusz Borowski  

Fot. 1. Kopalnia Zollverein w Essen 
Sukcesu Kopalni miała nie powielić Koksownia Zollverein (fot.2), której części, 

po zamknięciu w 1993, miały zostać sprzedane do Chin, a teren na którym się 
znajduje zostać przeznaczony na siedziby firm. Jednak sukcesy projektu IBA 
zmieniły nastawienie władz. Koksownie oddano pod opiekę Fundacji Opieki nad 
Zabytkami Przemysłowymi i Kultury Historycznej. (Grabe,2006). 

 
                                                     Źródło: Ireneusz Borowski  

Fot. 2. Koksownia Zollverein 
Innym przykładem sukcesu IBA jest zajmujący 200 ha Przemysłowy Park 

Duisburg, który powstał na terenie byłej huty Tyssena. Główną atrakcją jest 
nieczynna Huta Meiderich. Jeden z jej wielkich pieców pełni role wieŜy widokowej, 
a we wnętrzu drugiego znajduje się scena. Kominy dawnej huty wykorzystuje się do 
wspinaczki, zaś w zbiornikach gazu mogą ćwiczyć płetwonurkowie. Ciekawa 
architektura parku przyciąga wielu turystów. Na jego terenie działają takŜe zrzeszenia 
nurków, alpinistów, czy teŜ łuczników.  

Do dzieł IBA naleŜy stworzenie interaktywnego muzeum wody w starej wieŜy 
ciśnień w Mőhlheim nad Renem. Do rekreacji przystosowano takŜe licznie 
występujące na terenie Zagłębia Ruhry hałdy, na których powstały ścieŜki rowerowe. 
Dobrym przykładem zagospodarowania jest hałda w Bottrop, na której postawiono 
stalową konstrukcję piramidalną, z której wierzchołka moŜna podziwiać panoramę 
miasta. 

Dzieło IBA zostało zauwaŜone przez architektów, mieszkańców regionu oraz 
przyjezdnych. Nastąpiła przemiana z regionu ekologicznie zdegradowanego w region 
turystyczny. Na terenie Zagłębia Ruhry zrealizowano 120 projektów i 250 wystaw 
poświęconych tej tematyce. Do akcji włączono ludność, która znalazła miejsca pracy 
utracone podczas restrukturyzacji przemysłu.  
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Francja 
Przemysł górniczy zakończył się we Francji w 2004 roku, a juŜ w latach 80. XX 

wieku powstały dwa waŜne muzea poświęcone górnictwu.  Największym muzeum 
górnictwa w tym kraju jest otwarte w 1984 roku Historyczne Centrum Górnictwa 
„Lewarde” na północy Francji (fot.3). W skład obiektu wchodzą: Muzeum 
Górnictwa, Centrum Dokumentacji oraz Centrum Kulturowe na temat energii. 
Muzeum posiada ok. 15 000 eksponatów dotyczących historii technik 
wydobywczych, etnologii związanej z Ŝyciem górników i ich rodzin oraz geologii. 
Zwiedzający mają moŜliwość poznania funkcji poszczególnych budynków i działania 
maszyn, a takŜe uczestnictwa w demonstracji uŜycia maszyn 450 metrów pod ziemią.   

 
                                                      Źródło: Ireneusz Borowski  

Fot. 3. Historyczne Centrum Górnictwa „Lewarde” 
Drugim francuskim muzeum jest nadszybie Wendel, które wzięło swoją nazwę 

od nazwiska rodu wielkich przemysłowców. Muzeum oferuje zwiedzającym wizyty 
interaktywne przez Internet, którego celem jest wzbudzenie zainteresowania 
potencjalnych turystów. Muzeum oferuje równieŜ zjazdy do wyrobisk podziemnych, 
zwiedzanie budynków kopalni oraz wystawy dotyczącej społecznych, 
ekonomicznych i technicznych aspektów górnictwa. (L. Lévi-Strauss, 2006). 

Belgia  
Ciekawym regionem w Belgii, rozwijającym się dzięki dziedzictwu 

przemysłowemu, jest Walonia, gdzie na niewielkim obszarze występuje pięć kopalni 
wykorzystywanych na potrzeby turystyki. Jak zauwaŜa Michel Janowski „kaŜda z 
nich prezentuje specyficzne, odrębne, a zarazem komplementarne cechy i 
charakterystykę. MoŜemy w tym miejscu wymienić następujące obiekty kopalniane: 

- usytuowana kilka kilometrów na wschód od Liege, kopalnia w Blegny-
Trembleur, która stara się odtworzyć dawną atmosferę i warunki pracy górników. 
Główną jej atrakcją jest zjazd do kopalni i zwiedzenie galerii podziemnych; 

- usytuowana w Marcinelle, na peryferiach Charleroi, kopalnia Le Cazier (fot. 4) 
przeszła do historii z powodu katastrofy, która w 1957 roku pochłonęła Ŝycie 
dziesiątków górników. Le Cazier potraktowano więc jako miejsce pamięci 
poświęcone nie tylko ofiarom tamtej tragedii, ale takŜe ogólnie ofiarności wszystkich 
górników; 
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                                                     Źródło: Ireneusz Borowski  

Fot. 4 Kopalnia Le Cazier w Charleroi 
- mieszcząca się opodal miasta La Louviere, w sercu Prowincji Hainaut, 

kopalnia Bois-du-Luc stawia dziś na impresje: oprócz spaceru po ulicach dawnego 
miasteczka górniczego, wpisanego dziś do rejestru Dziedzictwa Światowego, 
kopalnia Bois-du-Luc proponuje zwiedzanie odbudowanych fragmentów wnętrz, 
szybów i galerii podziemnych i chłoniecie nastroju i klimatu tamtych czasów; 

- w przypadku dawnych kopalni w Le Grand Hornu w Hornu (fot. 5) i Le 
Crachet w Frameries odstąpiono od wszelkich prób nawiązania do górniczej 
przeszłości obiektów. Jeśli w jednym jak i w drugim przypadku, starano się uratować 
i wyeksponować walory architektoniczne obiektów, ich wnętrze wykorzystano dla 
innych form działalności, jak np. kultura i oświata. Dawne budynki administracyjne 
kopalni w Le Grand Hornu wykorzystano dla potrzeb Muzeum Sztuko Współczesnej 
(MAC), a na terenie Le Crachet umieszczono tzw. Park Przygód Naukowych 
(PASS), czyli trójwymiarową prezentację róŜnych zagadnień związanych ze światem 
i człowiekiem przeznaczoną przede wszystkim dla młodych zwiedzających. 

 
                                                      Źródło:  Ireneusz Borowski  

Fot. 5. Kopalnia w Le Grand Hornu 
Według M. Janowskiego „turystyka przemysłowa jest istotnym czynnikiem 

rozwoju turystyki w Walonii, która na celu ochronę dziedzictwa, ochronę śladów po 
historii przemysłowej oraz ochronę toŜsamości narodowej Walończyków. Głównym 
celem Walończyków jest: 

− przekazanie pamięci narodowej; 
− odzwierciedlenie rodzimych cech otwartości i gościnności; 
− wniesienie własnej historii i doświadczenia do budowy dialogu między 

narodami; 
− udział w procesie rozwoju cywilizacji i ludzkości.” (M. Janowski, 2007). 
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Anglia 
Obszarem posiadającym bogactwo zabytków poprzemysłowych jest Kornwalia 

(fot.6.). Wydobywanie matali na tych ziemiach posiada długą historię. Cyna, Ŝelazo, 
miedź i ołów były wydobywane na przestrzeni wieków. NajwaŜniejszy okres 
wydobycia przypadł na przełom XVII i XIX wiek, kiedy ten zakątek Wielkiej 
Brytanii stał się światowym liderem w wydobyciu metali. W drugiej połowie XIX 
wieku zagraniczna konkurencja wyprzedziła Kornwalię, kopalnie zaczęły upadać. 

 
                                                     Źródło:  Ireneusz Borowski  

Fot. 6. Carn Galver Mine, Kornwalia 
Dziedzictwem tej krainy jest unikalny krajobraz opuszczonych budynków 

przemysłowych, który jest przypomnieniem przemysłowej historii tego rolniczego 
kraju. Ciekawymi przykładami kopalni cyny są kopalnie Ding Dong Mine oraz Króla 
Edwarda. Ding Dong jest połoŜona w destrukcie Penzance. Mówi się, ze w tej 
kopalni wydobywano cynę juŜ w czasach Imperium Rzymskiego. Ruiny budynków 
przeznaczone do zwiedzania pochodzą z lat 1814-1878, kiedy to kopalnia osiągnęła 
głębokość 247 m. Szyb Ding Dong jest najbardziej odznaczającym się elementem 
krajobrazu na wrzosowiskach West Penwith. Został zbudowany w 1865 roku, a pod 
koniec XX wieku odrestaurowany. Kopalnia Znajduje się niedaleko Kamiennego 
Kręgu Dziewięciu Dziewic, co czyni ta okolicę zróŜnicowaną i interesującą dla 
turystów. 

Kopalnia Króla Edwarda leŜąca w destrukcie Camborne & Redruth została 
przekształcona około roku 1904 z ośrodka nastawionego na duŜe wydobycie w 
ośrodek szkoleniowy dla uczniów. Szkoła była wykorzystywana jako miejsce praktyk 
studenckich. Znajduje się tu takŜe muzeum, które udostępnia zwiedzającym ciekawe 
zbiory związane z wydobyciem metali w Kornwalii (Stanier, 2002). 

Miejscem często odwiedzanym przez turystów jest takŜe Centrum Przygodowo-
Naukowe „Magna” znajdujące się w pomieszczeniach byłej huty stali w 
Rotherhamie, zamkniętej w 1993 roku. Centrum Przygodowo-naukowe zostało 
otwarte w 2001 roku. (Fot. 7) Głównymi atrakcjami turystycznymi są cztery 
pawilony: Ziemia, Ogień, Powietrze i Woda zawierające interaktywne wystawy 
nastawione na edukację. W sektorze atrakcji turystycznych zobaczyć moŜna takŜe 
pokaz Big Melt, który za pomocą światła, dźwięku i pokazu pirotechnicznego 
ukazuje proces produkcji stali. Historię kultury hutniczej na tym terenie prezentuje 
duŜa sala na początku wystawy zaopatrzona w duŜe ekrany video. Na terenie 
„Magny” stworzono duŜe tereny przeznaczone na place zabaw na świeŜym 
powietrzu: Sci-tek oraz Agua-tek. Centrum „Magna” nastawione jest równieŜ na 
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turystykę biznesową. W kilku duŜych salach, m.in. w liczącej 2096 m² Sali Wielkiej 
(the Big Gall) organizuje się konferencje, obiady oraz koncerty.  Wysoki poziom 
usług w turystyce biznesowej został doceniony. „Magna” otrzymała wiele 
prestiŜowych nagród, np. Enjoy England for Excellence Award oraz nagrodę 
przyznawaną przez Izbę Turystyczną Hrabstwa Yorkshire. (Beck, 2006). 

 
                                                     Źródło: http://www.visitmagna.co.uk/  

Fot.7. Centrum Przygodowo-Naukowe -Magna 
Czechy 
Restrukturyzacja przemysłu w Republice Czeskiej ukazała potrzebę ochrony 

zabytków industrialnych. Kopalnia „Michal”/„Petr Cingr” w Ostrawie-
Michálkovicach jest przykładem dobrego zachowania zabytku przemysłowego i 
udostępnienia do uŜytku publicznego (fot.8.).  

 
                                                Źródło: Sławomir Pytel 

Fot. 8. Hornickie muzeum w Ostrawie 
1842 roku austriacki Górniczy Skarb Państwa załoŜył okręgowe 

uprzywilejowane tereny górnicze. Na ich terenie w 1843 roku powstały 2 szyby. 
Jeden z nich został w 1850 roku nazwany na cześć doradcy dworskiego Michala 

Laiera, który przyczynił się do rozwoju górnictwa w Austrii. Od roku 1856 kopalnia 
była własnością Spółki Kolei Państwowych z Przywilejem Wyłączności Cesarza 
Ferdynanda. Spółka ta wybudowała kolej biegnącą z Widnia przez Ostrawę do 
polskich kopalń soli. Obiekt był własnością Kolei do 1945 roku, kiedy został 
znacjonalizowany. Działalność wydobywcza kopalni została zakończona w 1993 
roku. Rok później kopalnia „Michał” stała się własnością Ministerstwa Kultury 
Republiki Czeskiej.    

W 2000 roku kopalnia „Michał” została udostępniona do zwiedzania. Wygląd 
kopalni nie uległ zmianie, wykonano tylko niezbędnych adaptacji słuŜących 
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turystom. Kopalnia sprawia wraŜenie, jakby eksploatacja zakończyła się zaledwie 
wczoraj, a górnicy pozostawili wszystko na swoim miejscu.  

Kopalnia oprócz zwiedzania umoŜliwia organizację wystaw, seminariów i 
przedstawień teatralnych. Upadający ośrodek przemysłowy został przekształcony w 
znaczący ośrodek kulturalny i społeczny miasta i regionu. (M. Matěj, 2000).  

Charakterystyka zjawisk turystycznych 
Analizę turystyczną miejscowości moŜna przeprowadzić w oparciu o mierniki 

wykorzystywane do charakterystyki zjawisk turystycznych (Warszyńska, Jackowski 
1978) tj. wskaźnik nasycenia bazą turystyczną wyraŜony liczbą miejsc noclegowych 
przypadających na km2 powierzchni całkowitej, zwany wskaźnikiem Charvata 
(tab.1), wskaźnik funkcji turystycznej miejscowości Baretje’a i Deferta wyraŜony 
liczbą turystycznych miejsc noclegowych przypadającą na liczbę ludności 
miejscowej, wskaźnik intensywności ruchu turystycznego wyraŜony liczbą turystów 
korzystających z noclegów przypadającą na 1000 mieszkańców stałych, zwany 
wskaźnikiem Schneidera oraz wskaźnik funkcji turystycznej Deferta, wyraŜony 
liczbą turystów korzystających z noclegów przypadającą na km2 powierzchni 
całkowitej. 

Gmina Katowice zajmuje pierwsze miejsce wśród gmin w konurbacji pod 
względem nasycenia bazą turystyczną (wskaźnik Charvata) – na jeden kilometr 
kwadratowy przypada tu 15,84 miejsc noclegowych. Wskaźnik intensywności ruchu 
turystycznego (wskaźnik Schneidera) równieŜ stawia gminę Katowice na pierwszym 
miejscu wśród gmin– przypada w niej 563,32 turystów na 1000 mieszkańców.  
Liczba turystów korzystających z noclegów  na km2 powierzchni całkowitej 
(wskaźnik Deferta) równieŜ jest najwyŜszy w Katowicach i wynosi 1092,17. DuŜa 
rozpiętość wskaźników w analizowanych miastach wskazuje na zróŜnicowanie 
rozwoju funkcji turystycznej, a relatywnie niskie ich wartości np. w Dąbrowie 
Górniczej, Rudzie Śląskiej czy Piekarach Śląskich wskazują na dalsze moŜliwości 
rozwoju. 

Tab 
Zestawienie wskaźników charakteryzujących zjawiska turystyczne w miastach 

konurbacji katowickiej 
Miasto Wskaźnik 

Charvata 
Wskaźnik 
Schneidera 

Wskaźnik 
Deferta 

wskaźnik                                                                                                                         
Baretje’a i 

Deferta 
Bytom  2,75 28,22        28,15 0,10 
Chorzów  11,48 207,14      723,36 0,33 
Dąbrowa G.  0,21 14,51        10,04 0,03 
Gliwice 9,57 263,36      393,79 0,65 
Jaworzno 2,67 203,10      128,06 0,42 
Katowice  15,84 563,32     1092,17 0,83 
Mysłowice  1,20 25,55         29,14 0,10 
Piekary Śl.  1,15 29,81         67,05 0,77 
Ruda Śl.  0,67 27,60         52,15 0,03 
Siemianowice Śl.  2,76 42,88       125,48 0,09 
Sosnowiec  5,77 147,67       370,29 0,23 
Tychy   6,73 241,71       387,76 0,42 
Zabrze  8,69 308,19       741,75 0,36 

Źródło: Dwucet, Pytel, Tkocz, 2008 
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Atrakcje turystyczne 
Specyfiką miast konurbacji katowickiej są unikatowe obiekty poprzemysłowe, 

obecnie zrewitalizowane i zaadoptowane dla róŜnych celów, kościoły, zabytkowe 
osiedla i szyby górnicze, moŜemy do nich równieŜ zaliczyć zakłady przemysłowe z 
historycznym wyposaŜeniem, urządzenia i budowle przemysłowe, wieŜe wyciągowe, 
cechownie, łaźnie, oraz poindustrialne układy złoŜone (kopalnie, sztolnie, osiedla 
robotnicze typu patronalnego dla załóg górniczych). W celu promocji tych obiektów 
zastał stworzony Szlak Zabytków Techniki Województwa Śląskiego, liczący 
aktualnie 31 obiektów poprzemysłowych (www.gosilesia.pl). Spośród obiektów 
występujących na trasie Szlaku do najciekawszych i udostępnionych dla turystów 
naleŜą: Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu, Kopalnia Zabytkowa „Guido” 
w Zabrzu, Tyskie Browary KsiąŜęce i Muzeum Piwowarstwa w Tychach.   

Produkty turystyczne związane z dziedzictwem przemysłowym mają ogromne 
znaczenie w rozwoju turystyki miejskiej i kulturowej omawianego obszaru i naleŜy 
dąŜyć do ich efektywnego wykorzystania. W tym zakresie odpowiednie działania 
marketingowe są juŜ podejmowane. Wymienione obiekty posiadają katalogi ofert 
skierowane do róŜnych segmentów rynku, profesjonalnie przygotowane strony 
internetowe, foldery, broszury informacyjne itp. materiały promocyjne, mające na 
celu zwiększenie ruchu turystycznego. Turystyka dziedzictwa przemysłowego jest 
turystyką o charakterze poznawczym i kształcącym i moŜe odegrać doniosłą rolę w 
edukacji kulturowej, pogłębić świadomość kulturową społeczeństwa w zakresie 
znajomości tych obiektów, ich wartości kulturowej, tradycji i dawnych technologii. 
(Dwucet, Pytel, Tkocz, 2008)  

We wszystkich analizowanych miastach walory antropogeniczne zdecydowanie 
przewaŜają nad przyrodniczymi (ryc.1.). Najwięcej do zaoferowania dla turystów 
mają Katowice gdzie moŜna znaleźć 24 obiekty antropogeniczne i 2 przyrodnicze. Na 
drugim miejscu plasują się Zabrze i Gliwice, gdzie znajduje się 15 i 14 atrakcji 
antropogenicznych i po 1 przyrodniczej. Bytom i Ruda Śląska posiada ich po 13. 

Szczególnym przykładem chętnie odwiedzanym przez turystów jest Muzeum 
Górnictwa Węglowego. Od 1990 do 2007 roku odwiedziło je przeszło 400 tys. osób. 
Największą liczbę turystów odnotowano w 2000 roku.  

Uwagi końcowe 
Turystyka na obszarze konurbacji katowickiej obejmuje wiele jej form, w tym 

turystykę kulturową, biznesową, kulturalno-rozrywkową, handlową, etniczno-
sentymentalną, religijną i sportowo-rekreacyjną   

Na podstawie analizy wskaźników moŜemy stwierdzić, iŜ funkcja turystyczna w 
miastach konurbacji wskazuje, Ŝe turystyka odgrywa raczej uzupełniającą rolę o 
bardzo zróŜnicowanym stopniu jej rozwoju. 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

Ryc.1.Kartodiagram atrakcji turystycznych konurbacji katowickiej w podziale na 
antropogeniczne i przyrodnicze 

 Najistotniejszy rodzaj turystyki to turystyka na obszarach poprzemysłowych. 
Dzięki niej rewitalizacji poddawanych jest coraz więcej obiektów, które naleŜy 
chronić aby przyszłe pokolenia znały historię regionu na którym się urodziły i 
wyrosły. Konieczność zachowania dziedzictwa przemysłowego, które jest takim 
samym dobrem kultury jak pałace i zamki jest bardzo istotna. Tereny takie są 
miejscami aktywizacji gospodarczej dla regionu i tworzą nowe miejsca pracy, skupia 
się tam Ŝycie kulturalne i tworzą się nowe idee. Uchwalona w wyniku pierwszej 
konferencji w 2004 r. Rezolucja Zabrzańska podkreśliła wartość dziedzictwa 
przemysłowego jako świadectwa historii i kultury, które dzięki działalności 
turystycznej powinno istnieć w obiegu społecznym. Rezolucja Zabrzańska 
przyczyniła się równieŜ do wypracowania opinii Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego w sprawie „Udziału turystyki w odrodzeniu społeczno-
gospodarczym obszarów dotkniętych kryzysem” podczas seminarium w Cordobie 
(Hiszpania) w 2005 roku. Opinia ta została przedstawiona na Europejskim Forum 
Turystyki organizowanym przez Komisję Europejską i prezydencję brytyjską na 
Malcie w październiku 2005. Obecnie w Zabrzu powstaje, we współpracy z 
UNWTO, Międzynarodowy Ośrodek do spraw Badań i Dokumentacji Dziedzictwa 
Przemysłowego dla Turystyki.  

Rozwój funkcji turystycznej w przyszłości, w sytuacji upadku dominującego 
wcześniej przemysłu, moŜe stać się stymulatorem ponownego rozkwitu miast 
konurbacji o ile w pełni zostaną wykorzystane wszystkie walory kulturowe i 
przyrodnicze oraz wzbogacona zostanie infrastruktura turystyczna. 

 
 
 

Kartodiagram atrakcji turystycznych
24

antropogeniczne
przyrodnicze
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TOURIST FUNCTION OF SMALL TOWNS PRESENTED ON SELECTED 

EXAMPLES FROM POLAND 
Tourism plays an important role in economic development of towns. It occurs 

both in large, modern metropolises with great history and outstanding tourist 
attractions and small towns, which despite the lack of wonderful architecture 
monuments, offer other values, such as pure environment, mineral waters, beautiful 
landscapes, clean air and specific folk traditions. Is it possible to talk about tourist 
function of small towns? Definitely yes, however, it does not concern all small 
centres. The goal of this paper is to present small towns from the selected regions of 
Poland as centres with dynamically growing tourist function depending on 
accommodation base, tourist traffic and related businesses. The spatial range covers 
selected towns in Pomerania Farther (Pomorze Środkowe), Lower and Upper Silesia 
regions (Dolny and Górny Śląsk).   

A small town concept  
A large number of small towns is a characteristic feature of Poland. The town 

network comprised 891 towns in 2007 and comparing to 1990 it had increased by 61 
centres. As far as the size structure of towns in Poland is concerned, small towns are 
dominating in all the regions or comprise at least half of the total number of towns in 
the network. A small town is a centre with municipal rights, which number of 
inhabitants does not exceed 20.000. The average share of such centres in the town 
network is approximately 75%. The highest number of such towns occurs in 
Wielkopolska (Greater Poland) 89, in Lower Silesia 71 and in Mazovia (Mazowsze) 
62. The Upper Silesia region is an exception, as concentration of industry resulted in 
formation of Katowice agglomeration, also called the Upper Silesia conurbation. 
Hence, medium and large towns are in majority in that region. On the average, 21% 
of population in Poland live in small towns.  

Small towns are located in all regions and their location is frequently 
peripheral, therefore, they have favourable conditions for tourism. As many of them 
are situated in the mountains or in their vicinity and at the seaside, their natural 
values are also very high.  

The concept of a tourist function 
An urban function is its vocation, such an activity that makes it recognisable 

from outside. Investigation of the urban function has had long tradition in the Polish 
literature (Kostrowicki, 1952, Dziewoński, 1967, Jerczyński, 1977, Matczak, 1992a, 
Maik, 1997). Systematic place of the tourist function in the functional structure 
determines it as a service one. It is a social-economic activity, where tourists are the 
target (Matczak 1989, Kowalczyk 2002). On the other hand, a service function 
occurs, when tourism is a dominating form of activity in a given area (Warszyńska, 
Jackowski, 1979). That part of the national economy has been developing very 
dynamically. It started to play an especially important role in the second half of the 
20th century. According to Matczak, every 14 employee in the world works in tourist 
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industry and 7.5% of all world investments are located in this branch (JaŜewicz, 
2009). 

In case of tourist towns, where various forms of activities are developed, it is 
hard to determine which services are local and which ones are connected with 
tourism. Hence, tourist functions evaluation is based on the amount of places of 
accommodation (lodgings and beds), tourist traffic (accommodated tourists and 
provided sleeping places), sport-recreation and gastronomy bases (Matczak, 1989, 
Liszewski, 1991). The data show directly the value of a tourist centre, its size and 
importance in the region.   

Selected examples of small towns with a tourist function 
Farther Pomerania (Pomorze Środkowe) 
Farther Pomerania, in the north of Poland, is a thoroughly investigated region 

where small towns with a well-developed tourist function occur (fig.1). The 
geographic region is located in the middle-west part of the West Pomerania Province. 
The area adjoins the Baltic Sea. It has wide beautiful sandy beaches, cliff coasts and 
mild climate favouring recreation and rest. Scientists from Pomorska Akademia 
Pedagogiczna (The Pomeranian Academy of Pedagogy) (Rydz, JaŜewicz, 1999, 
Rydz, 2005, JaŜewicz, 2005, 2008, 2009, Szwichtenberg, 2005) and from the 
University of Łódź (Matczak, 2003, 2005) have been investigating the region. There 
are seven small towns in the area (Czaplinek, Darłowo, Złocieniec, Połczyn Zdrój, 
Łeba, Miastko and Ustka), which are entitled to collect climatic fee. The biggest 
amounts have been collected by: Łeba, Ustka, Darłowo and Połczyn Zdrój. 
I.JaŜewicz (2009) classified small towns with a well-developed or a properly formed 
tourist function according to their accommodation base. The number of beds in the 
analysed towns was even up to 10,000 (fig. 2, 3). The highest number was in Łeba 
(10.000), Ustka (5,200) and Darłowo (4,000). The centres were classified as towns 
with a well-developed tourist function. The centres with a formed function included: 
Człuchów (1,100), Połczyn Zdrój (500) and Czaplinek (600). Considering the number 
of beds, most of them were in holiday camps – approximately 25% of the total. 
Camping sites were also quite popular in certain small towns. It is quite obvious, as 
the area includes wonderful beaches, which are popular among tourists arriving with 
their own equipment and young people who have limited funds. Camping sites 
constitute approximately 10.8% of the total number of beds in the small towns 
(JaŜewicz, 2009). According to the author, a small town Łeba is the centre of 
caravanning, where caravanning rallies take place. In 2006, campgrounds generated 
even 23.6% of the accommodation income in the town (JaŜewicz, 2008). Summer 
camp centres and B&B rooms play also important roles there.   

Decreasing number of people seeking accommodation with the growing 
distance from the Baltic coast is a significant tendency in the region. Three centres 
have concentrated ¾ of the total number of beds. The number of accommodated 
tourists was as follows: 85,000 in Łeba 59,000 in Ustka and 26,000 in Darłowo.   
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1. Pomerania Farther  
2. Upper Silesia Region 
3. Lower Silesia Region 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: Portrety Polskich Regionów, 2003 

Fig. 1. Position of area of investigations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source: JaŜewicz, 2009. 

Fig. 2.Tourist function of small towns in Pomerania Farther Region according to 
accommodation 
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Source: Matczak, 2003. 

Fig. 3. Resting on the beach 
 

Seasonality resulting from climatic conditions is a large shortcoming of the 
tourist function development in those tows (fig. 4). The highest concentration of 
tourists occurs in the summer months: July and August. Hence, the small towns in 
Farther Pomerania show their fully formed function only 3 months a year. Visited by 
thousands of tourists they change their character, becoming well known tourist 
centres in Poland.    
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Source: JaŜewicz, 2008. 

Fig. 4. Temporariness of accommodation base according to number of given lodgings 
in Łeba in 2006 

Research of small towns in Farther Pomerania has enabled to classify them into 
5 classes: 6 – tourist-recreation (Darłowo, Biały Bór, Czaplinek, Drawsko-
Pomorskie, Złocieniec, Miastko), 2- health resorts (Ustka, Połczyn Zdrój), 3- transit 
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(Sianów, Karlino, Kalisz Pomorski), 4- weekend (Ustka, Łeba), 5- sight seeing 
centres (Bytów, Człuchów, Świdwin), JaŜewicz (2009) 

The Upper Silesia Region  
The Upper Silesia region is another one, where the tourist function has been 

recognised in a group of small towns. It is located in the south of Poland (fig. 1). It 
borders the Czech Republic and Slovakia. It belongs to small regions, covering 
relatively small area, but on the other hand the level of urbanisation and 
industrialisation is very high there. Concentration of population is high there too (3.8 
million, 10% of the country population).   

There were 35 small towns in the region in 2003. Only 22 of them had at least 
one accommodation establishment. According to statistics, all small towns had 159 
different accommodation establishments, however, according to the Internet web 
pages of the town the number was doubled and equal to over 300 ones. Following the 
criterion of the accommodation base division suggested by Wysocka (1975) for the 
towns in Farther Pomerania (JaŜewicz, 2009), similar division of small towns in the 
Upper Silesia region was also done (Zuzańska-śysko, 2005). Only three towns, 
among 22 small ones with the accommodation base, were classified as centres with a 
well developed tourist function. There were: Ustroń, Wisła and Szczyrk (fig. 5). The 
towns have very good natural conditions for tourism. They are located in Pogórze 
(the Beskidy fore-field) and the Silesia Beskidy Mountains that is a mountain area 
covered with forests and with magnificent landscapes. Convenient communication 
access and short distance to Górnośląski Związek Metropolitalny (the Upper Silesia 
Metropolitan Union). The centres concentrated 90.4% of the accommodation base in 
small towns and 34.4% of the base in the whole region. The other towns had no 
developed tourist functions and related activities did not play a significant role in 
their development.   

 
Source: Zuzańska-śyśko, 2005. 

Fig. 5. Accommodation base in small towns in Upper Silesia region in 2003 
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The accommodation base in Ustroń, Szczyrk and Wisła is concentrated in 132 
establishments which provide 12,100 beds. In 2003, all possible forms of lodgings 
occurred there, such as: hotels, pensions, boarding houses, holiday camps, schooling 
and training camps, weekend camps, mountain huts, PTTK mountain hostels, PTSM 
youth hostels, work and recreation houses, health and spa centres (sanitariums), 
campgrounds, campsites, cabins, agrotouristic farms, pilgrim houses and motels. It 
was also possible to stay for night at inns, taverns and rectories.  

Holiday camps, schooling and training centres and other similar establishments 
comprised 64.8% of tourist lodgings, while hotels comprised only 14.5%. Private 
rooms are also an important group of establishments. As since 2000 they have not 
been included in statistics, it is hard to determine their current number. However, 
they comprised at least 25.6% of all accommodation establishments and offered 
approximately 9% of all available beds in the Silesia province in 1998. They played 
especially big role in Szczyrk.  

Ustroń, a town of 15,000 inhabitants, is the centre with the greatest lodging 
potential. There were 5,700 beds in 42 establishments (without private rooms) in the 
town in 2003. There were 135 beds in an establishment on the average. Wisła was the 
second large centre, with 4,156 beds in 56 establishments, which was 72 beds in an 
establishment on the average. Summer camp centres and schooling and training 
centres comprised 57% of all establishments in Wisła. There were 557 beds in private 
rooms, which made up 9% of the total accommodations in 1998 (Pytel, Tkocz, 
Zuzańska-śyśko, 2008). Wisła is a large town as far as its area is concerned. It covers 
up to 110 km2.  Mountain slopes covered with forests are in majority in the area. 
Hence, there is still a lot of space that can be used to construct new tourist buildings 
and fantastic recreation conditions can be provided. Such a large space increases 
attractiveness of the centre landscape and nature values as accommodation places are 
located in 11 valleys between mountains and numerous settlements in the valleys.   

Szczyrk is the smallest centre. It provided 2,200 beds, 70 ones per an 
establishment. Comparing to the other two towns, it had the smallest establishments. 
Guest rooms played a very important role in the tourist infrastructure in Szczyrk. 
They comprised up to 41% of the lodging-type structure and 14% of the total 
accommodation base in 1998.   

Tourist function can be analysed also according to the tourist traffic 
(Liszewski, 1991, Matczak, 1992b). 350,000 visited and stayed for night in Ustroń, 
Wisła and Szczyrk in 2003 (private rooms are not included). It was 30% of the tourist 
traffic in the province.   

When comparing 2003 to 1998, the number of recorded tourists using 
accommodation in 35 small towns had decreased by 18%. Decreasing number of 
tourists staying for more than one day and growing prices for accommodation and 
accompanying services (parking fees, admission to various tourist attractions like 
cable cars etc.) might be the reason of such phenomenon.  Prices of gastronomy 
services had also increased. Therefore, many tourists from the Upper Silesia region 
prefer one or two-day trips with no food and accommodation. Such process was also 
confirmed by a field survey conducted in Wisła in July 2003. 29.1% of 867 surveyed 
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tourists answered they arrived for one day only, 20.5% declared to stay for two days 
and only 14% for three days, 10% stayed for a week and only 5% for two. Tourists 
declaring one, two or three days stay comprised up to 63.6%. Most of the enquired 
tourist arrived from the central sub-region of Silesia and almost all large towns of 
GOP (the Upper Silesia Industrial Region) were mentioned. It proved large influence 
of the metropolitan area on development of the tourist function in the towns. Ustroń, 
due to occurrence of health and spa centres and its health resort status was much 
more influenced (Zuzańska-śyśko, Petryszyn, 2008). 

76.500 tourist used accommodation in Szczyrk in 2003 (without private 
rooms). The number of accommodated tourists was two times higher in Ustroń - 
137,500 and in Wisła 134,800. Together, all the three centres with the tourist function 
in Pogórze and the Beskidy recorded 90.6% of all accommodated visitors in small 
towns. Tourists most frequently stayed in hotels 27%, schooling and training centres 
25% and holiday camps 24%. Only 19% stayed in boarding houses, summer camp 
centres, tourist hostels, campgrounds and campsites.  

The fact that the tourist infrastructures is used much longer in case of the small 
towns in Uppers Silesia than in Farther Pomerania (sea coast) is an advantage in 
development of their tourist function. It is caused by a short distance to an urbanized 
town area with almost 4 million inhabitants and well-developed ski facilities in the 
Beskidy (Krzesiwo, 2007). Therefore, the small towns have high tourist seasons in 
summer and in winter, apart from that there is also an autumn season for mountain 
hiking, school trips and rallies. The health resort status of Ustroń is important too, as 
its tourist-resort function can be developed all the year round.  

Tourist function and people employed in services  
An accommodation base and a tourist traffic require appropriate number of 

employees working and servicing the tourist background. Growth of winter sports 
and specialized tourist services created the base to develop various business 
activities. Providing tourist services included cleaning accommodation and 
gastronomy: restaurants, coffee shops, bakeries and ice-cream shops, pizzerias, 
crĕperies, grills, smokehouses, cafeterias, bars, pubs and beer gardens, motels and 
“outlaw huts” and many others. Some work places were created also in such places 
connected with tourism as: spa and wellness studios, fitness clubs, weight loss clinics, 
saunas and hairdressers. Another category of services provided for tourists include 
sport and recreation centres:  swimming pools, small casinos, amusement parks, 
ropes courses, lifts, luge trucks, as well as cultural institutions such as galleries, 
sculpture studios, museums and cinemas.  

Other tourist services covered also parking places, local public transport, shops 
and travel bureaus, tourist information GOPR, (voluntary mountain rescue teams), 
PTTK (Polish Tourist-Sightseeing Society), pharmacies, organisation of bonfire 
parties, sleigh rides (kulig), whole lamb roasting, hiring folk music groups. Such 
businesses as bicycle, ski, cart and quad renting, swimming lessons, horse-riding 
lessons, ski and snowboard schools were also noted.   

Tourist values, developing accommodation base and sport and recreation 
infrastructure helped to develop small business companies and created work places 
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for the local people. Tourism growth stimulated also the other branches, which were 
partly supportive for the branch: building industry, trade, banking, 
telecommunication etc.   

The size of companies servicing tourists and their employment structure were 
especially important in case of small towns (Zuzańska-śyśko, 2006). There were 
1312 microbusinesses (up to 5 employees) and 93 small and mid-sized businesses 
(over 5 employees) registered in Wisła in 1999. 15.6% of employees worked in the 
section hotels and restaurants (approximately 200 companies). 49.7% worked in a 
microbusiness (up to 5 employees) in 1999 r. In fact, they were “companies” 
employing 1-2 people and providing tourist services. Their share increased up to 53% 
in 2003. Nearly 60% of employees worked in a private sector. Hotels and restaurants 
employed 21%, 8% were employed in real property management and 6.1% in 
transport (80.5% of the amount were employed in micro companies, up to 5 people).  
Szczyrk was even more dominated by micro companies. In 1999, there were 165 
companies providing services in the section hotels and restaurants, which comprised 
23% of all companies registered in the town. Hence, it can be stated that the whole 
tourist traffic in Szczyrk is serviced by small, family companies. The labour market 
had increased by approximately 12% for 5 years. In 2003 71% employees worked in 
small companies, up to 9 employees, 63% of them worked in micro-companies 
employing up to 5 people. In 2003, hotels and restaurants employed almost 1/3 of all 
employees (31.2%), 16.4% were employed in retail and wholesale trade and 8.5% in 
other businesses. The labour market in Szczyrk was dominated by a private sector, 
which was undergoing continuous changes, especially in winter. Weather conditions 
and snow cover played an important role there stimulating tourist the traffic and the 
labour market.    

Ustroń is the only resort among the towns in the Silesian Beskidy Mountains 
(Petryszyn, Zuzańska-śyśko, 2008).  The section H – hotels and restaurants engaged 
only 8.2% companies (163), however, in this case their size was quite important. In 
1999 the labour market was dominated by large companies employing 69.4% the 
total of all employed. The result was influenced by location of the health and spa 
centre and other large companies, such as a mineral water producer and a cappuccino 
factory. The major amount 59% was employed in midsized and large companies 
(over 9 employees). Micro companies (up to 5 people) employed 30.6% in 1999 and 
36% in 2003. 1/5 of the employed worked in trade, 13.1% in health service (1,000 
mainly in the public sector) and 8.2% in hotels and restaurants. Ustroń, apart from 
Cieszyn and Skoczów, is the largest labour market in the Cieszyn powiat. 8,700 were 
employed there, while the total number of inhabitants was equal to 15,000.  In 1999 
the centre had the best coefficient of employment (553) per 1000 of inhabitants 
among all small towns in the Silesian province.  

The tourist function has becoming more and more important in small towns in 
other regions of Poland too. Investigations carried on in small towns in the Lower 
Silesia and Opole regions (Szmytkie, Zuzańska-śyśko, 2008) proved that in several 
towns in the Sudetes the tourist function is a dominating urban function (fig.6). It 
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particularly considers the towns with a health resort status. There are 44 health resorts 
in Poland and they are mostly small towns.  

 
1 -  Health resort function (working in health resort above 13% and employee in hotels and restaurants 
minimum 7%), 2 - tourist function (working in hotels and restaurants above 20%). 
Source: Szmytkie, Zuzańska-śyśko, 2008 

Fig. 6. Tourist function of small towns in Lower and Upper Silesia regions in 2005 
Summary 
Small towns comprise an important part of the tourist space, not only due to its 

territorial range, but also due to occurrence of unique natural, cultural and historic 
elements. Climatic conditions, mineral waters and quite frequently close contact with 
nature and peaceful atmosphere are also important factors.  

The presented examples of small Polish towns proved, that the tourist function 
might be the crucial one in economic development. However, tourist attractions and 
nature values are not enough to develop large-scale tourism and to satisfy a 
demanding tourist. A properly developed accommodation base offering various 
standards of lodgings and well developed gastronomy, as well as a proper sport and 
recreation infrastructure are essential to build the function. We can talk about a well-
developed tourist function when the criteria of tourist development are fulfilled. The 
presented examples of small towns show that tourism plays an important role in their 
development and may be the main factor creating the labour market.  „Local work 
place” is an extremely valuable and real social advantage in small town societies. 
Seasonality is a serious problem restraining development of the touristic function. In 
our geographic conditions it is not possible to admire „full sun” all the year round. 
On the other hand thanks to different seasons, we can admire such a variety of 
landscapes, geomorphological forms, interesting places and miscellaneous fauna and 
flora. Even if the tourist season is not very long, it influences the town functions, 
creates new work places in services and offers the inhabitants measurable financial 
profits. Small companies are an important element in development of the tourist 
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function. In 2004, 216,000  people worked in hotels and restaurants in Poland, 78% 
of them in micro and small companies. When considering those employed in travel 
bureaus, transport, trade and tourist services and building industry we get an image 
illustrating how varied and dynamic the economic branch called tourism is. 
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GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU UZDROWISK W BESKIDACH 
WSCHODNICH NA PRZYKŁADZIE TRUSKAWCA75 

Основні етапи розвитку курортів у Східних Бескидах: на прикладі 
курортополісу Трускавець 

W artykule wydzielono główne etapy rozwoju najwaŜniejszego uzdrowiska w 
Beskidach Wschodnich – Truskawca, w których funkcja turystyczna (głównie 
uzdrowiskowa) kształtuje przestrzeń od blisko 200 lat. PowyŜsze zagadnienie 
omówiono zwracając szczególną uwagę na uwarunkowania gospodarcze i polityczne, 
wielkość przyjazdów turystów oraz rozwój przestrzenny miejscowości. 
Słowa kluczowe: uzdrowisko, rozwój przestrzenny, kuracjusze, zagospodarowanie 
turystyczne, Karpaty, Truskawiec 

Wstęp 
Na terenie Beskidów Wschodnich zbudowanych głównie z piaskowców i 

łupków występują liczne typy wód mineralnych (szczawy - Burkut, solanki - Delatyn, 
Jaremcze, Kosów, Podlute (Podluty), Truskawiec, wody siarczkowe – Podlute 
(Podluty), Truskawiec i radoczynne - Truskawiec). Znaczne walory turystyczne i 

                                                 
75 Niniejszy artykuł dotyczy obszaru Beskidów Wschodnich zawartego pomiędzy dzisiejszą granicą polsko-ukraińską a 
Czeremoszem, znajdującego się kolejno w granicach I Rzeczypospolitej, Galicji i II Rzeczypospolitej. 
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sprzyjające warunki balneoklimatyczne stały się istotnym bodźcem rozwoju 
turystyki, a zwłaszcza uzdrowisk. Najstarszymi z nich są Burkut, Truskawiec i 
Delatyn. Zasadnicze kształtowanie się funkcji turystycznej w Beskidach Wschodnich 
następowało od drugiej połowy XIX w. Dzięki bliskości duŜych ośrodków 
osadniczych i dobrej dostępności komunikacyjnej rozwijały się na znaczną skalę 
zdrojowiska (Jaremcze, Kosów, Truskawiec) i stacje klimatyczne (Dora, Hrebenów, 
Mikuliczyn, Rozłucz, Sianki, Skole, Sławsko, Tatarów, Tuchla, Worochta) [10, p. 8; 
17, p. 43, 209; 31, p. 590; 32, p. 521]. Miasto Truskawiec połoŜone jest w 
południowej części obwodu lwowskiego około 80 km na południe od Lwowa na 
granicy Karpat Wschodnich na wysokości około 400 m n.p.m. [15, p. 10] (Ryc. 1). 
Pierwsze pisemne wzmianki o osadzie Truskawiec pochodzą z XVI w. Jako pierwszy 
na lecznicze właściwości tutejszych wód zwrócił uwagę Wojciech Oczko-nadworny 
lekarz króla Stefana Batorego. Mimo wstępnych badań do początku XIX w. 
zagospodarowanie i zainteresowanie wodami z Truskawca było znikome. Nieliczni 
goście korzystali z chat miejscowej ludności, brakowało podstawowych urządzeń dla 
kuracji [1, p. 7]. 
 

 

 
 

 
Źródło: opracowania własne na podstawie: 3, p. 26-7; 11, p. 5. 
Pисунок 1 

Положення курортів і туристичних територій у Східних Бескидів 
Джерело: власні дослідження на основі: 3, p. 26-7; 11, p. 5. 

Rycina 1. PołoŜenie uzdrowisk i miejscowości turystycznych w Beskidach 
Wschodnich 
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Etap pierwszy - kształtowanie się Truskawca jako uzdrowiska (XIX w.) 
Rozpoczęcie właściwej działalności uzdrowiskowej datuje się na rok 182776. 

Wzniesiono pierwszy budynek zabiegowy wyposaŜony w 8 kabin kąpielowych i 
pomieszczenia mieszkalne dla gości. W tym okresie uzdrowisko odwiedzało 
zaledwie 70-90 kuracjuszy rocznie [7; 13; 14; 15]. W kolejnych latach odkryto 
dodatkowe złoŜa wód (Maria, Emanuel, Anna, Zofia), a ich analizy dokonał aptekarz 
z Lwowa – Teodor Torosiewicz [20, p. 4; 35, p. 11]. Pierwszym lekarzem zdrojowym 
został w 1849 r. dr Turek. [18, p. 9]. W 1859 r. Truskawiec przeszedł w ręce 
prywatne, a następnie kilkukrotnie zmieniał właścicieli, którzy nie zawsze byli 
zainteresowani rozwojem jego funkcji uzdrowiskowej77 [26, p. 191]. Pomimo 
znacznego zainteresowania kuracjuszy (1115 osób w 1864 r.), liczba urządzeń 
kąpielowych i obiektów noclegowych była niedostateczna (13 obiektów w 1860 r.) 
[19, p. 3]. Istotnym udogodnieniem poprawiającym dostępność komunikacyjną było 
doprowadzenie w 1872 r. linii kolejowej do odległego o 8 kilometrów Drohobycza 
[27, p. 10; 35, p. 12]. 

Znaczne zmiany nastąpiły w latach 80. XIX w., gdy dzierŜawcą Truskawca 
została spółka obywatelska. Wykonano naukowy rozbiór wszystkich źródeł [8, p. 
450]. Wybudowano kilkanaście nowych willi dla gości (m.in. Biały Orzeł, Saryusz, 
pod Matką Boską, Świtezianka), restauracje, a takŜe łazienki i zakłady kąpielowe 
(Fot. 1). W południowej części zdrojowiska załoŜono park zdrojowy z krytym 
deptakiem. Dla potrzymania Ŝycia towarzyskiego między kuracjuszami powstał 
„Klub Towarzyski”. W 1907 r. opracowano plan regulacyjny uzdrowiska, zgodnie z 
którym wybudowano wodociąg, kanalizację i wprowadzono elektryczne oświetlanie 
ulic. Znacząco zwiększyła się liczba pokoi dla gości (z około 500 w 1899 do ok. 1000 
w 1909 r.). Działania te miały takŜe swoje odzwierciedlenie we wzroście liczby 
kuracjuszy i udzielanych kąpieli (Ryc. 2). Na tle uzdrowisk galicyjskich i Królestwa 
Polskiego, Truskawiec oferował dość wysokie ceny za utrzymanie i zabiegi lecznicze 
[39, p. 8, 10]. Pod koniec XIX w. posiadał regionalny zasięg (95% kuracjuszy 
pochodziło z Galicji) i plasował się w 4 dziesiątce najchętniej odwiedzanych 
kurortów w Austro-Węgrach. NajwyŜszą frekwencją cieszyły się wówczas 
uzdrowiska czeskie Karlsbad (Karlovy Vary) i Marienbad (Mariańskie Łaźnie), a 
takŜe Ischl i Baden [BJ; 13; 14; 17, p. 207-208; 19, p. 4, 8; 22, p. 61]. 

 
 

 

                                                 
76 Wcześniej, bo w 1801 r. Baltazar Hacquet opisał źródła [16, p. 9]. 
77 W 1869 r. zakład kąpielowy nie przyjmował gości [27, p. 7]. 
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Fot. Ł. Quirini-Popławski (2007) 
Фотографія 1 

Музей історії міста Трускавца (давня вілла „Сариусз” (Saryusz), побудована в 1901 р.) 
Фото. Ł. Quirini-Popławski (2007) 

Fotografia 1. Muzeum historii miasta Truskawca (dawna willa „Saryusz”, 
zbudowana w 1901 r.) 

Etap drugi - Truskawiec pod zarządem rodziny Jaroszów (1911 – 1939) 
Przełomowym (jak się później okaŜe) momentem dla dalszego rozwoju 

uzdrowiska było przejęcie go w 1911 r. pod zarząd spółki „Zdroje Truskawieckie” na 
czele z burmistrzem Drohobycza, Rajmundem Jaroszem. Rodzina Jaroszów 
zarządzała kurortem aŜ do wybuchu II wojny światowej. JuŜ rok później poprawiono 
dostępność komunikacyjną poprzez uruchomienie bezpośredniego połączenia 
kolejowego. Wybudowano szereg wilii z przeznaczeniem dla letników (m.in. 
Aleksandrówka, Jasia, Józefówka). Łączna liczba pokoi dla gości przekraczała 
wówczas 1500 [17, p. 207]. Urządzono unikalne kąpielisko siarczano-solankowe na 
wolnym powietrzu w pobliskich Pomiarkach [24, p. 230]. W tym czasie Truskawiec 
stał się jednym z modniejszych zdrojowisk w tej części Europy. Wraz z rozbudową 
kurortu wzrosła równieŜ frekwencja prawie 5 000 w 1913 r. Wybuch I wojny 
światowej przerwał prowadzone prace i przyczynił się do gwałtownego spadku liczby 
kuracjuszy [13; 21; 35, p. 12]. 

W 1918 r. Rzeczpospolita odzyskała niepodległość. Niestety działania wojenne 
w kolejnych latach (1919-20) nie pozwoliły od razu przystąpić do odbudowy 
Truskawca i wpłynęły na dalszy spadek popularności. JednakŜe od 1921 r. stale 
nasilał się ruch uzdrowiskowy, wobec czego najpilniejszą kwestią była restauracja i 
rozbudowa bazy noclegowej kurortu. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie BJ; 1, p. 7; 11, p. 10. 
рисунок 2 
Bідвідуваність курортників в Трускавця За період (роках) 1880-1939 
Джерело: власні дослідження на основі: BJ; 1, p. 7; 11, p. 10. 

Rycina 2. Frekwencja kuracjuszy w Truskawcu w latach 1880-1939 
 
W okresie międzywojennym Truskawiec był nadal własnością prywatną i miał 

charakter uzdrowiska uŜyteczności publicznej z prawem pobierania taksy 
klimatycznej. W latach 20. XX w. poprawiono bazę noclegową (m.in. willa Goplana, 
domy zdrowia dla pracowników ministerstw). Szczególnie Ŝywy ruch budowlany 
przypadł na lata 30. (pensjonaty Farys, Santo, Aida, Znicz, Belweder, Lwowianka). 
Ówczesny ruch budowlany koncentrował się w centralnej, południowej części 
miejscowości oraz wzdłuŜ ciągów komunikacyjnych w zachodniej części. Według 
niepełnych danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba pensjonatów, schronisk 
turystycznych i przedsiębiorstw wynajmu pomieszczeń mieszkalnych wynosiła w 
1935 r. około 130 (1938 – ok. 150) [12, p. 12; 38, p. 7]. Aby rozpropagować kurort 
poza granicami kraju prowadzono intensywne działania reklamowe. W 1929 r. 
ogłoszono pierwszy sezon zimowy, który trwał 3 miesiące. Działalna Rajmunda 
Jarosza i państwowa polityka paszportowa utrudniająca wyjazdy do zagranicznych 
uzdrowisk przełoŜyły się na systematyczny wzrost liczby kuracjuszy (Ryc. 2) [11, p. 
20; 23, p. 4]. 

Pierwsza połowa lat 30. to okres stabilizacji ruchu uzdrowiskowego 
spowodowanej ogólnym kryzysem gospodarczym. Malała liczba wydawanych 
zabiegów i kąpieli leczniczych, równocześnie wzmagał się ruch wczasowy i 
letniskowy. Ponowne oŜywienie nastąpiło od 1935 r., który był pierwszym 
oficjalnym sezonem całorocznym (przeszło 15 800 osób). Z powodu niestabilnej 
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sytuacji politycznej w ostatnim przedwojennym sezonie odnotowano jedynie ok. 
5 000 przyjezdnych78 [6, p. 40]. 

W strukturze geograficznej przyjezdnych do Truskawca w latach 1926-1935 
dominowali mieszkańcy z województwa warszawskiego, lwowskiego (po 22 %) i 
krakowskiego (16 %), następnie z łódzkiego (8 %), kieleckiego (6 %) i 
stanisławowskiego (5 %).79 Nieliczni cudzoziemcy (średnio 100 osób) przyjeŜdŜali 
przede wszystkim z Rumunii, Czechosłowacji i Niemiec. Wśród gości znacznie 
przewaŜały kobiety (śr. 55-70%). Biorąc pod uwagę wyznanie naleŜy stwierdzić, iŜ 
nieznacznie wyŜsza była frekwencja śydów niŜ chrześcijan [6, p. 40; 34, p. 197]. W 
przeciągu kilkudziesięciu lat istotnemu skróceniu uległ średni czas kuracji w 
Truskawcu. W drugiej połowie XIX w. dominowały pobyty 6 tygodniowe. W latach 
międzywojennych średnia długość kuracji skróciła się do 2 - 3 tygodni [BJ; 24, p. 
26]. 

W okresie międzywojennym Truskawiec przekształcił się z idyllicznego 
zdrojowiska epoki romantyzmu w nowoczesny, elegancki kurort o europejskim 
standardzie z wszelkimi ówczesnymi wygodami (kanalizacja, elektryczność, 
centralne ogrzewanie, telefon, radio, garaŜe) [24, p. 230; 30, p. 122]. Była to nadal 
miejscowość o elitarnym charakterze, gościli w niej wybitni artyści i politycy. PrestiŜ 
uzdrowiska potęgowały wizyty marszałka Józefa Piłsudskiego, Ignacego 
Daszyńskiego, Wincentego Witosa, prezydenta Turcji i Estonii i ambasadora Stanów 
Zjednoczonych. Był to największy kurort w Karpatach Wschodnich, który plasował 
się w czołówce uzdrowisk polskich80 [37, p. 77-78]. W drugiej połowie lat 
trzydziestych skupiał około 12 % ruchu turystycznego spośród wszystkich 
uzdrowiskach karpackich [9, p. 12].  

Etap trzeci - rozwój Truskawca w systemie gospodarki socjalistycznej 
ZSRR 

Wybuch II wojny światowej przyniósł duŜe straty i zahamował rozwój 
Truskawca. W wrześniu 1939 r. wojska sowieckie zajęły miejscowość, a miesiąc 
później przejęły obiekty i urządzenia dla kuracjuszy. Do 1940 r. kurort funkcjonował 
jako sanatorium dla Ŝołnierzy Armii Czerwonej (8 pensjonatów o pojemności 200 
łóŜek). Przez kolejne 3 lata trwała okupacja niemiecka. W czasie wycofywania 
wojska hitlerowskie zniszczyły wiele obiektów sanatoryjnych, wywiozły sprzęt 
medyczny i rehabilitacyjny. Ponowne wkroczenie wojsk radzieckich miało miejsce w 
1944 r. Na czas kilkunastu miesięcy miejscowość przekształcono w zamknięty szpital 
wojskowy [4, p. 52; 7]. 

Pomimo znaczących zniszczeń wojennych, działalność zdrojową w Truskawcu 
wznowiło w 1945 r. Prywatne dotychczas uzdrowisko stało się własnością 
państwową. Okres powojenny to czas budowy nowych kompleksów sanatoryjnych, 
rozbudowy bazy zabiegowej oraz kontynuacji prac związanych z eksploatacją źródeł 
                                                 
78 W 1938 r. Ruś Podkarpacka została zajęta przez wojska węgierskie. Od grudnia 1938 r. wprowadzono szereg 
ograniczeń w poruszaniu się w terenach nadgranicznych województw stanisławowskiego i lwowskiego. Zawieszono 
waŜność polsko - czechosłowackiej konwencji turystycznej [25, p. 118]. 
79 W latach 30. Truskawiec posiadał bezpośrednie połączenia kolejowe z duŜymi miastami: Warszawą, Krakowem, 
Poznaniem, Lwowem, Łodzią, Lublinem. 
80 W latach 30. Truskawiec stale zajmował 6 miejsce wśród uzdrowisk w Polsce. Niekwestionowanym liderem było 
Zakopane [11, p. 7]. 
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wód mineralnych. Od 1952 r. kurort posiadał najwyŜszą, ogólnozwiązkową rangę, co 
miało bezpośredni wpływ na jego rozbudowę, a przede wszystkim sposób 
finansowania. W 1960 r. podjęto decyzję o przekazaniu wszystkich sanatoriów, 
domów wypoczynkowych i pensjonatów pod zarząd Ministerstwu Ochrony Zdrowia, 
związków zawodowych i Funduszu Wczasów Pracowniczych. W kolejnych latach 
zatwierdzono generalny plan rozbudowy kurortu, który obejmował dwa etapy – 
pierwszy 1965-1980 i drugi 1980-1990. Wzniesiono wtedy kilkanaście duŜych 
sanatoriów i profilaktoriów (m.in. Diament (1000 łóŜek), Kryształ (1010 łóŜek), 
Rubin (1000 łóŜek)) oraz mniejszych budynków noclegowych (m.in. Prolisok, 
Mołdowa, Naftusia) (Wyk. 3). Były to obiekty państwowe (m.in. Ministerstwa 
Obrony, Spraw Wewnętrznych) oraz branŜowe, naleŜące na przykład do 
przedsiębiorstw komunalnych obwodu lwowskiego. Większość z nich, podobnie jak 
nowa pijalnia, powstało w południowej (niezagospodarowanej dotąd) części 
uzdrowiska. Ponadto otwarto nowe lecznice i budynki uŜyteczności publicznej (m.in. 
Pałac Kultury „Mir”). Wysoka zabudowa sanatoryjna i ekspansja przestrzenna 
kurortu pociągnęły za sobą zmiany w skali uzdrowiska [www.truskavets-city.gov.ua; 
www.ukrwest.com.ua81; 3, p. 347-9]. 

Podstawą funkcjonowania uzdrowisk z Związku Radzieckim była ustawa o 
głównych zasadach funkcjonowania kurortów, którą zatwierdziła Rada Ministrów 
ZSRR 5 września 1973 r. Zgodnie z nią sanatorium było podstawową jednostką 
leczniczą. Większość kuracjuszy przybywających w Truskawcu korzystała z 
państwowych skierowań na kuracje sanatoryjne (23 dniowe), pozostali na leczenie 
ambulatoryjne lub 2, 3 tygodniowe (i dłuŜsze) turnusy w lecznictwie otwartym. 
Skierowania („sanatoryjno-kurortowe karty”) były opłacane przez fundusze 
państwowe, lub wydawane bezpłatnie [3, p. 201-202; 28]. 

Ówczesny system lecznictwa uzdrowiskowego przyczynił się do gwałtownego 
wzrostu liczby turystów (Tab. 1). Strefa przyjazdów Truskawca obejmowała całe 
niemal terytorium ówczesnego Związku Radzieckiego82. Liczba turystów stale 
wzrastała, osiągając w 1989 r. rekordowy poziom przeszło 436 000 osób rocznie, z 
czego 45-50% przypadło na przebywających na podstawie skierowań lekarskich. 
Nieliczni cudzoziemcy z krajów socjalistycznych byli kierowani do oddzielnych 
sanatoriów. Znaczną część gości stanowili wczasowicze (nie korzystający z zabiegów 
leczniczych), szczególne pod koniec lat 80., kiedy pojawił sektor prywatnych 
obiektów noclegowych. Wówczas liczną takŜe grupą korzystających z leczenia 
(szczególnie wśród dzieci) stanowili poszkodowani po katastrofie elektrowni 
jądrowej w Czarnobylu [13; 28 ]. 

 
 

                                                 
81 Data dostępu 12.02.2009r. 
82 W latach 80. XX w. Truskawiec miał bezpośredni połączenie kolejowe z Moskwą i Leningradem. 
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sanatoria liczba łóŜek  
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów z urzędu statystycznego w Lwowie, Instytutu Badań 
Regionalnych Ukraińskiej, Państwowej Akademii Nauk w Lwowie. 
рисунок 3 

Число санаторіїв і профілакторіув а також ліжок у львівському області За період (роках) 1950 – 1991. Для 
порівняння оцінне число ліжок у всіх нічліжних об'єктах в Трускавцу в 1939 р.  
Джерело: власна розробка на основі матеріалів у статистичного управління Львівської області i Інститут 
регіональних досліджень, Національної академії наук України 

Rycina 3. Liczba sanatoriów i profilaktoriów oraz łóŜek w województwie 
lwowskim w latach 1950 – 1991. Dla porównania szacunkowa liczba łóŜek w 
wszystkich obiektach noclegowych w Truskawcu w 1939 r. 
 

Wśród najwaŜniejszych procesów i uwarunkowaniom jakim podlegało 
uzdrowisko w Truskawcu w latach 1945-1989 naleŜy wymienić: 

− państwowy system finansowania i polityka socjalna, 
− duŜa presja właścicieli obiektów (zakładów pracy, branŜowych związków 

zawodowych), 
− przeciąŜenie i intensywna eksploatacja budynków, urządzeń leczniczych i 

technicznych,  
− niedostateczne uzupełnienia inwestycyjne. 
Niestety okres gospodarki socjalistycznej spowodował zaburzenie ładu 

przestrzennego poprzez przypadkowe lokalizacje budynków, wysoki wskaźnik 
intensywności zabudowy, sytuowanie wielokondygnacyjnych obiektów na 
eksponowanych krajobrazowo terenach, przemieszanie i przypadkowość funkcji 
(uzdrowiskowej, wypoczynkowej, turystycznej, mieszkaniowej83) nawet w obrębie 
historycznego centrum uzdrowiska. 

 
 
 
 

                                                 
83 W latach 1945 – 1990 r. znacznie podniosła się liczba stałych mieszkańców Truskawca z około 8 000 do ponad 
33 000, a obecnie wynosi ok. 22 100 [4, p. 62]. 
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Tabela 1 
Liczba turystów w Truskawcu w latach 1950 – 1989. Tabela prezentuje wszystkie 

kategorie ruchu turystycznego. 
rok Liczba turystów 
1950 54 000 
1965 151 100 
1975 210 675 
1985 349 785 
1987 333 000 
1988 400 000 
1989 436 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: 29; 33. 
Табель 1 

Число туристів в Трускавцу За період (роках) 1950 – 1989. Табель презентує всі категорії руху туристичного. 
Джерело: власні дослідження на основі: 29; 33. 

 
Etap czwarty - rozwój Truskawca w systemie gospodarki wolnorynkowej 

Ukrainy po 1991 r. 
WaŜnym okresem w funkcjonowaniu omawianego uzdrowiska był przełom lat 

80. i 90. XX w. i zachodzące przemiany gospodarczo-polityczne. Rozpad związku 
Radzieckiego oraz uzyskanie przez Ukrainę niepodległości zapoczątkowało 
wolnorynkowe procesy ekonomiczne. W ich wyniku wielu dotychczasowych 
właścicieli obiektów noclegowych (instytucji rządowych i zakładów przemysłowych) 
znacznie ograniczyło swoje finansowanie. Nastąpiły znaczące przemiany 
własnościowe, a takŜe problemy na rynku pracy w samych Truskawcu, jak i w 
regionie. Zmiany i reformy gospodarcze lat 90. XX w. odbiły się na ograniczeniu 
wysokości dotacji państwowych na działalność uzdrowiskową i miały swoje 
odzwierciedlenie w spadku liczby kuracjuszy odwiedzających (Ryc. 4). 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie 29, p.322 ; 33, p. 18. 
рисунок 4 

Число туристів в Трускавцу За період (роках) 1995 – 2006. 
Джерело: власні дослідження на основі: 29, p.322 ; 33, p. 18. 

Rycina 4. Liczba turystów w Truskawcu w latach 1995 – 2006. 



 369

Kilka lat po uzyskaniu niepodległości powołano w 1995 r. spółkę 
„Truskawiec-Kurort” S.A., która sprawuje zarząd nad kurortem. NaleŜy do niej 7 
sanatoriów (m.in. Jantar, Rubin, Krystał, Oksana, Maria). Na podstawową 
infrastrukturę uzdrowiskową składają się: dwie szpitale balneologiczne, dwie pijalnie 
wód mineralnych oraz dwie przychodnie uzdrowiskowe. Poza wymienionymi 
obiektami funkcjonuje ponad 30 prywatnych oraz państwowych. Jednak większość 
branŜowej bazy noclegowej charakteryzuje się duŜym stopniem zuŜycia i wymaga 
mniejszych, lub większych remontów i modernizacji. Spore znaczenie dla 
funkcjonowania uzdrowiska miało utworzenie w 2000 r. specjalnej strefy 
ekonomicznej „Turystyczno-Rekreacyjna Kurort-polis Truskawiec”. Głównym jej 
celem jest poprawa jakości usług leczniczo-uzdrowiskowych, przyspieszenie działań 
związanych z reformą działalności uzdrowiskowej, stymulowanie nowych inwestycji, 
koncentracja materialnych i finansowych zasobów, jak równieŜ ochrona zasobów 
przyrodniczych. Ulgi nadawane inwestorom obejmowały zwolnienia podatkowe. 
Pracom remontowym poddano szereg przedwojennych willi w centrum (np. 
Świtezianka, Sani), aczkolwiek obserwuje się takŜe przypadki dekapitalizacji i 
późniejszej wymiany starych obiektów na duŜo większe. W ostatnich latach następuje 
niezwykła rozbudowa kurortu84. Wzniesiono kilka nowoczesnych obiektów 
pensjonatowo-hotelowych, które świadczą kompleksowe usługi leczniczo-
wypoczynkowe na wysokim poziomie (m.in. hotel Riksos na bazie radzieckiego 
sanatorium Podkarpacie, Biały Lotos, Fata Morgana). W ostatnich latach wzrasta 
liczba pokoi w placówkach sanatoryjno-uzdrowiskowych (z 11 390 w 2000 r. do 
14 236 w 2006 r.). Istotnym problemem są jednak niskie roczne wykorzystanie 
obiektów (duŜa sezonowość, ok. 20% sanatorów nie funkcjonuje) [2, p.222; 36, p. 
22]. 

Od 1991 r. notowano w Truskawcu znaczne wahania liczby przyjazdów. W 
latach 90. frekwencja spadła do poziomu z pierwszej połowy lat 60. XX w. Od 
kilkunastu lat obserwuje się wzrost popularności kurortu, w którym przebywało w 
latach 2003-2006, 160 000-165 000 osób rocznie, co stanowi 6% wszystkich 
leczących się w uzdrowiskach na Ukrainie85 (Ryc. 4). Średnia długość turnusu 
leczniczego w obiektach związkowych i branŜowych wynosi od 14 do 24 dni [5, p. 
49]. Oficjalnie ok. 8% gości to cudzoziemcy. Z kolei turyści krótkoterminowi (do 2 
dni) stanowili 6 %. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w zakładach 
sanatoryjno-uzdrowiskowych jest dość niski (31–55%) [5, p. 43]. Niestety trudno jest 
ocenić stosunek procentowy liczby kuracjuszy do turystów i wczasowiczów. Na 
poziomie 25 % moŜna szacunkowo określić liczbę osób korzystających z prywatnych 
kwater i „drugich” domów, które nie są uwzględnione w dostępnych zestawieniach 
statystycznych [28]. Równocześnie trzeba zauwaŜyć, Ŝe wzrost znaczenia turystyki 
wypoczynkowej kosztem uzdrowiskowej w połączeniu z dynamiczną rozbudową 
moŜe w przyszłości wpłynąć na obniŜenie komfortu leczenia i pobytu w Truskawcu. 
Całokształt działań prowadzonych na terenie kurortu winien być podporządkowany 
działalności leczniczej. 

                                                 
84 Ruch budowlany dotyczy głównie obiektów pensjonatowo-hotelowych i tzw. „apartamentowców”. 
85 Największy udział posiada Autonomiczna Republika Krym (17%) i rejon Odessy (12%) [36, p. 21]. 
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Główne tendencje i zjawiska w uzdrowiskach w ukraińskich Beskidach 
Wschodnich86: 

− rozproszona własność obiektów sanatoryjno-uzdrowiskowych - resortowe, 
związkowe, zakładowe, naleŜące do kasy branŜowych, 

− nieuregulowane kwestie prawne dotyczące własności ziemi, 
− słabe zarządzanie, spowodowane brakiem odpowiednio wyszkolonej kadry, 
− niedostateczna działalność promocyjna i marketingowa, 
− sezonowość uŜytkowania, 
− niezadowalający standard bazy gastronomicznej i towarzyszącej, 
− potrzeba modernizacji zaplecza technicznego wielu obiektów, 
− słabe wykorzystanie złóŜ wód mineralnych, 
− niska jakość przestrzeni publicznych [5, p. 45; 40, p. 397]. 
Podsumowanie 
Na podstawie danych o frekwencji kuracjuszy wydzielono cztery główne etapy 

rozwoju Truskawca. Pierwszy z nich obejmuje okres od załoŜenia miejscowości do 
przełomu XIX i XX wieku, kiedy funkcja uzdrowiskowa kształtowała się, 
aczkolwiek nie była jeszcze przewaŜająca. Na lata 1911 – 1939 przypada 
najistotniejszy, drugi okres rozwoju Truskawca. Wówczas stało się własnością 
prywatną i posiadało charakter uzdrowiska uŜyteczności publicznej. Wzrastający 
ruch turystyczny wpływał w sposób pierwszorzędny na zagospodarowanie 
turystyczne, a takŜe na gospodarkę, fizjonomię i rozwój przestrzenny miejscowości. 
W okresie 1939 – 1991 prywatny dotąd kurort został upaństwowiony, a jego ranga 
wzrosła do ogólnozwiązkowej. Państwowy system finansowania wpłynął na 
gwałtowny wzrost liczby turystów oraz Ŝywiołowy rozwój zagospodarowania 
turystycznego, głownie bazy noclegowej. Szczególne szybko wzrastała liczba 
zakładowych domów wypoczynkowych, podczas gdy poziom wyposaŜenia 
miejscowości w obiekty bazy towarzyszącej był (i jest nadal) niewystarczający. W 
latach socjalizmu turystyka uzdrowiskowa ustąpiła pola uzdrowiskowo – 
wypoczynkowej i wypoczynkowej. Po 1991 r. rozpoczął się kolejny etap rozwoju 
Truskawca w niepodległej Ukrainie. Mimo załamania się dotychczasowego systemu 
finansowania i wielu niekorzystnych procesów będących wynikiem intensywnej 
eksploatacji, popularność kurortu wzrasta, zarówno wśród turystów krajowych i 
zagranicznych. DuŜe oŜywienie inwestycyjne obserwuje się po utworzeniu specjalnej 
strefy ekonomicznej o profilu turystyczno-rekreacyjnym „Kurort-polis 
Truskawiec”87. 

Artykuł powstał dzięki materiałom uzyskanym od mgr Anety Lech i dr 
Michajła Rytynskij (Uniwersytet im. Iwana Franki w Lwowie). Za poświęcony czas i 
cenne uwagi chciałbym serdecznie podziękować. Ponadto szczególne podziękowania 
kieruję do pracowników Urzędu Statystycznego obłasti lwiwskiej za wszelką pomoc i 
udostępnione materiały archiwalne. 

 

                                                 
86 Trzeba zauwaŜyć, iŜ wiele z podanych procesów charakterystycznych jest takŜe dla uzdrowisk w Karpatach Polskich. 
87 Przez pierwsze trzy lata funkcjonowania strefy realizowano 12 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości 26,8 mln 
USD dolarów amerykańskich [5, p. 77]. 
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Підсумовування 
У статті виділено основні етапи розвитку відомого курорту у Східних 

Бескидах – Трускавця, у якому туристична функція (в основному лікувальна) 
формується близько 200 років. Обговорювана проблематика особливо 
стосується виробничих і політичних етапів, кількості відвідувань та 
просторового розвитку території. 

Перший з них охоплює період з відкриття місцевості до середини ХІХ та 
ХХ століття, коли курортна функція сформувалася, але ще не була основною. 
На період 1911-1939 рр. припадає найважливіший, другий етап розвитку 
Трускавця. Більшість лікувальних об’єктів перейшло у приватну власність, при 
чому вони мали характер суспільного використання. Зростаючий туристичний 
рух першочергово вплинув на розвиток туристичної інфраструктури, а також на 
економіку регіону та просторовий розвиток місцевості. За період 1939-1991 
приватний курорт був націоналізований, а його ранг зріс до загальносоюзного. 
Централізована державна фінансова система значною мірою вплинула на різкий 
ріст кількості туристів та на стихійне туристичне освоєння, в основному 
нічліжної бази. Особливо швидко зростала кількість відпочинкових об’єктів 
різних підприємств, у той час коли рівень забезпечення місцевості у супутні 
об’єкти був (і надалі залишається) недостатнім. За часи соціалізму курортний 
туризм поступився лікувально-відпочинковому та відпочинковому виду. Після 
1991 р. розпочався наступний етап розвитку Трускавця у незалежній Україні. 
Незважаючи на відсутність дотеперішньої системи фінансування і багатьох 
негативних процесів, які стали результатом інтенсивної експлуатації природних 
надр популярність курорту зростає, як серед вітчизняних так і закордонних 
туристів. Значне інвестиційне пожвавлення можна було спостерігати при 
створенні спеціальної економічної зони туристично-рекреаційного профілю 
«Курортополіс Трускавець».88 Даний статус закріплений у Законі України «Про 
спеціальну економічну зону туристко-рекреаційного типу «Курортополіс 
Трускавець» завданнями цієї економічної зони є89: 

− забезпечення росту інвестиційної та інноваційної діяльності; 
− підвищення якості та обсягів санаторно-курортного лікування; 
− розвиток туризму і прискорення реформування курорту; 
− концентрація матеріальних та фінансових ресурсів; 
− вирішення екологічних проблем. 
Стаття написана завдяки наданим матеріалам доц. Рутинського М.Й. та 

маг. Лех А.Б.(Львівський національний університет імені Івана Франка). За 
посвячений час і цінні поради хочу їм щиро подякувати. Окрім цього хочу 
подякувати працівникам статистичного управління Львівської області за 
усесторонню допомогу і доступ до архівних матеріалів. 

Переклад кандидат економічних наук, доцент Назар Кудла 
Bibliografia: 

                                                 
88 За перші три роки функціонування економічної зони реалізовано 12 інвестиційних проектів, загальною 
вартістю 26,8 млн.дол. США [5, p. 77]. 
89 http://www.turportal.org.ua/ukr/publications/2003-turbiznes.htm 
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PLACES OF WORSHIP ORTODOXY FACTORS IN POLAND AS TOURISM 

PILIGRIMAGE DESTINATIONS 
Summary 
Religion Orthodox Church in Poland has a rich history and remote reaching 

XI-XII century. Despite many obstacles and difficult periods survived to this day, and 
is the second-largest religious community in Poland and the number of its followers 
by various sources range from 450 to 800 thousand. In recent years the economic and 
social transformations can be observed increase in activity indicative of what can be, 
for example. The construction of new churches and dynamics of movement 
pilgrimage to the places of Orthodox worship in particular Grabarka Top, Jabłeczna 
and Top Jawor. In addition, the high popularity among tourists often enjoy the unique 
historical and religious sites (Cerkwie., chapels) and found numerous monasteries in 
the east and especially in the Polish part of the north and south, to do so in the near 
future will tour the proposed Route Ikon in Polish, Slovak and Ukrainian 
Carpathians, as an international tourist product 

Keywords: 
place of religion in tourism, Orthodoxy in Poland, religious tourism and 

pilgrimage, places of Orthodox worship in Poland. 
Introducion 
Looking at the world map, we see the kind of space created by a patchwork of 

different religions found in almost all corners of globe. Some include a small 
community, others are counting hundreds of millions of believers. All, however, are a 
major source of human spirituality. Places of Worship in the world have one thing in 
common: a concern peculiar fascination in the people who visit them. From the 
earliest times religion was the inspiration for many creators of works of art and 
architecture, which is still fascinates and admire. However, the unusual journey to 
places far more than the tour and getting to know interesting monuments. Their 
overriding objective is the revival and deepening of religious faith. You can say that 
the best way to worship God shown with respect meaning not only physical 
movement, and overcoming space, but also involving the human mind and heart of a 
fascinating expedition into the rich world's own values. 

The role of religion in contemporary tourism 
It is difficult today to understand the regularity governing the phenomenon of 

tourism, without an understanding of man. It is an original founder of travel entity, a 
thinking, learning, feeling, creative, and making choices to satisfy their own needs. 
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With its reasonable and social nature, by mental artistic work, and especially moral, 
is the creator of the wider culture [1p.34], which comes into contact with on a daily 
basis, so in their own environment, as well as when traveling, changing the 
environment and the daily rhythm life. His place of residence has a better chance to 
meet with himself. Stay in the beautiful surroundings and more free time allows him 
"to pause and reflect on their lives [10.p.126]. It is also an opportunity to meet with 
nature, its beauty, with the works of culture, as well as with others , from which he 
can make a profound social ties, przeradzające over time in friendship. His routes, 
rich in feelings and observations of cognitive nature, have a great impact on the views 
and tourist interest. They shape his attitude towards other human [10.p.136 ]. All this 
is conducive to a meeting with religious values. This is because the tourists 
wandering around the world meet on its way, many manifestations of the wider 
religion. Laktancjusz Christian writer [14] believed that the concept was derived from 
the verb religare, which is literally understood as "the renewal of ties between man 
and God." In fact, the term defines an assembly reference to this man, what invisible, 
and therefore the team beliefs and ritual practices and ethical, who express and 
demonstrate the relationship with what is "holy" [2.p.663]. It should be noted, 
however, that the way Meeting tourists from religious symbols to a large extent 
depends on how prepared is in contact with the sacred, and that is only visited the 
place of the symbols of the past or the living centers of worship. In the case of 
tourists religiously neutral, the holy places are the only attraction travel and staying in 
them do not feel the need and the obligation to behave in accordance with current 
standards. There is also a group which, though religiously neutral, however, can 
appreciate the importance of the sacred in the culture and show respect for members 
of another faith. 

And even though the place is visited for a group that primarily a tourist 
attraction,  it is able to demonstrate understanding and appreciation of the importance 
they have for the faithful. [10.p. 143] 

In the case of tourists involved religiously, even when not participating in the 
pilgrimage, contact with places, objects and sacred relics played an important role. 
Visits to places of worship to them both the tourism experience cognitive, and 
religious [10p. 144]. The above observations can be noted that religion is closely 
connected with culture is inextricably linked with it. This is because, how a person 
lives affects his attitude to religion, to the realm of the sacred. In turn, the attitude of 
religious influences on the way of life [1.p.32] hierarchy of moral values and attitude. 

It also stressed that culture provides religious materials and resources to its 
physical and social disclosure is. Gives its services to architects, building temples, 
painters and sculptors, poets, musicians and singers [1.p.34]. Tourist visits churches, 
convents, monasteries, churches, synagogues, mosques and Buddhist temples. 
Sometimes participant services, prayers, rituals and pilgrimages. I admire the beauty 
of architecture, sculpture, painting, listening to music and religious songs. 

Through these sites directly in contact with different religions and their rites. It 
should be stressed that these meetings are not easy to require, as many visitors from 
the bar, respect certain standards and respect for the rules prescribing the place of 
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tradition in which they are found, so that did not hurt their religious feelings of both 
the local population as well as other tourists. It may be assumed that the desire for 
human contact with God is due to an ever-increasing crisis in the world of family, 
loss of moral values and ethical pursuit of money, and they preclude the joys of life, 
rapacity human, and commercialization moving to increase the value of material cost 
of spiritual values vanishing . The desire for contact with the sacred is also reflected 
in the need for roots in the values of fixed assets, which are in addition to the 
foundations of empirical experience, in what is "out" so that, beyond as to what 
visible and verifiable, find another, more true and profound dimension [2.p. 634] 

Religious Tourism 
Tourism pilgrimage is the oldest form of migration of non-taken goals. Present 

in all world religions enshrined Trips to places were almost incipient human history. 
Prototype can be in this respect, the pilgrimage of Jews, Christians and Muslims to 
the Holy Land to Rome Christians, Muslims to Mecca, 

Hinduism believers to Benares, and Buddhists to Kandy [2.p.556]. Therefore, it 
can be concluded that tourism was a pilgrimage and is the prototype of today's 
religious tourism 

It is at this point to draw attention to an important element for a distinction 
between the pilgrimage and pilgrimage tourism, which in fact are not concepts 
toŜsamymi. . Generally speaking, it is considered a pilgrimage undertaken from 
motives of religious journey to a place regarded as sacred because of the specific 
action of the God or gods in order to comply with specific acts of religious devotion 
and penance [6.p. 6-7]. Time fulfill the pilgrimage of prayer, meditation, and sacred 
objects tour. By contrast, in the case of tourism, religious pilgrimage next recital, 
which plays a leading role, it must be the place for the laity. The modern pilgrim, in 
addition to the basic purpose of a religious visit to the center of religious worship, it 
also targets not directly related to religion, and when the decision to travel is a vital 
theme pilgrimage traffic [3.p.77]. This means that participants are not limited only to 
the sacred, but also focus attention on the outside of the religious, historical and 
cultural elements of visited sites. Therefore allow for a statement that the pilgrimage 
tourism, cultural education is a factor. By promoting the value of many religious and 
secular participation enriches the cultural traditions of both the country and the world, 
bringing many of the moral and social values. 

It should be pointed out that the main religious theme, which manages the 
pilgrimage tourism, does not interfere at all to identify common features, both 
characteristic for the migration of pilgrimage, as well as the tourist [3.s.78] 

Apart from tourism, pilgrimage can be found also in the concept of religious 
tourism, often comparedwith each other, but in fact, clearly different from each other. 

It should be noted that the main motive for religious tourism is primarily 
cognitive aspects of religious and or only cognitive. The religious tourism is not a 
holy place, in general, to stay or tourist travel, but is on the route or at destination 
journeys made for purposes other than religious. Participation in the rituals of tourists 
visiting religious shrines and does not undermine the main purpose of the trip, which 
can be, and usually has only cognitive in nature [3.p.75]. While the main motive for 
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pilgrimage tourism leads to the religious journey is the goal, and the secular elements 
of the plan to escape playing a secondary role. Religious tourism is one of those areas 
that, despite the financial crisis is not affected by problems and is constantly 
evolving. The total annuturnover in this sector are estimated at 18 billion USD [15 
p.36] In Italy, the only sector that includes 40 million consumers each year, issuing 
4.5 billion. 

Orthodoxy in Poland- History and Present 
Orthodox Church is the second-largest religious community in Poland and has 

- according to various sources - from 500 to 800 thousand. Believers. Rare remember 
that the history of Orthodox in Poland dates back a thousand years back, and it itself 
has had a significant impact on our culture. In the past, the Orthodox have resided in 
the east and south-east of the Republic. Are spread out all over Poland. The most 
Orthodox area "is definitely Białystok region . Situated on the Nord / eastern 
Orthodox least while living in central Poland.  
The emergence of the Orthodox population of Poland is connected with Russia 
Christianisation in the 988 [11p.185] and change the course of multiple eastern 
border of our country. In the 981 years of today's major areas of the eastern Polish 
have been gained by the Kiev prince Vladimir the Great and the mid-fourteenth 
century almost continuously among the Russian princes. At the same time, lasted for 
several centuries, the colonization of these lands.  

Residential areas to the newly created settlements.Often they have changed 
owners, many of them with most of them lasted as fierce battles between Mazovia, 
Poland, Russia and Lithuania.With the occupation of these territories by the Russian 
princes were the first churches. In 1191 the brick church was podwezwaniem. ss 
Borysa and Soil on KołoŜy (now in Grodno, Republic of Belarusian). To this day, 
there are the ruins. In 1240, in the church existed Mielniku miraculous icon of the 
Mother of God. In 1341 founded the Mielniku in another church, a Catholic parish 
church until 1420.  

During the years 1219-1220 Prince Vladimir halicko- wlodzimierski Daniel  in 
Uhrusk he founded the diocese of the Eastern Orthodox Church, and built a cathedral 
and monastery. And in the years 1237-1240 the same prince moved to the Orthodox 
bishopric seat of Chełm. Latin bishopric in Chelm was created only in 1358 onwards  

In the case of Podlasie big impact on the shape of the situation of religious 
colonization settlement was at the end of XIV and XV century since then outlined the 
boundary between areas where he livedb together Catholics and Orthodox. On 
Białystk region This limit can be seen to this day. At that time, settlers from the west 
came from this region, while to the east and south east ruscy osadnicyz Wołynia who 
came up in today's around Bialystok and Choroszczy. [11.p.175] The area north of 
Suprasla by Ruska colonization were arriving from the population Wołkowyska and 
Niemna. In turn, in the south, in the Carpathians, in the development of the specific 
situation of religious settlement played an important role rusko-Wołoskiej, which 
derive from, among others Lemkos and Bojkowie. Pastors” wołoscy "inflowing from 
the Balkans were the followers of the Eastern Church. The greatest severity of the 
settlements accounted for by the sixteenth century. 
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It is important for the Polish Orthodox establishment was independent, 
Orthodox church administration in the Republic. Its origins date back to XIVw. when 
as a result of the acquisition of Kazimierz the Great earth after the last of the princes 
włodzimiersko-halicki within the Kingdom of Poland were the earth: Przemysl, 
Sanok, , Lviv, Belsk, Chełmska, lands on the upper Bug, part of Polesie and Wołynia. 
The territory was occupied by Ruska Orthodox population. In terms of church 
administration belonged to the Kiev city.  

In 1370 Kazimierz the Great led to the creation, or rather cities Halickiej 
restitution, which included extending the area connected to the Republic. In addition 
to the Eparchy Halickiej subordinate bishopric in Chelm, Przemysl, Turowie, 
Vladimir and Podolsky Kamieniec. Already, after less than half a century - in 1415 
onwards - has been eliminated, but even then, the country was Jagiellonian 
Lithuanian metropolis with its headquarters in Kiev and its subordinated to the 
Orthodox people of Russia and the Red Wołyn. 

From the seventeenth century, began to follow the loss of self-Orthodox 
Church in Poland for the Moscow Patriarchate. Under the treaty ending the Polish-
Russian war against Russia over the Ukraine, together with Kiev Zadnieprzańską, 
resulting in the territory of the Kiev city (that is, covering the areas of the Republic) 
was divided, the Metropolitan of Kiev and found himself in a formal relationship 
between the Moscow Patriarchate. Under treaties with 2. half of the eighteenth 
century Orthodox Church in the Republic has become a part of the Moscow Church. 
Despite that, four were taken to the Diet resolution on independent the Orthodox 
Church in the Republic, it has not entered into force due to cutting polish II. [13. p. 4-
9] 

The next step was to strengthen the Orthodox Church's influence on land sub-
division of Russia in the period. Within the limits of the empire was Białostocczyzna. 
Orthodoxy will also spread into the Kingdom of Poland.  
After Poland regained its independence in 1918, within the limits of state lands were 
inhabited by the Orthodox. Created five Orthodox dioceses: Warsaw-Chełmska, 
Wołyńska, Poleska, Grodzieńsko-Nowogrodzka and Vilnius. Patriarch of Moscow 
and has Wszechrusi Church in Poland Ortodox broad autonomy, but did not consider 
autokefalii given in 1924 by the Patriarchate of Constantinople. Finally, the Church 
received independence only in 1948.After the Second World War was followed by 
major changes in population distribution Orthodox. As a result of forced shares 
allowances "Wisla" appeared on the Orthodox lands of western and northern Polish 
war (in former wojewódz district: Olsztyn, Koszalin, Wrocław, Szczecin, Zielona 
Góra).  

When examining the history of Orthodox Church in Poland, you can not forget 
as a significant event, which was the conclusion of the Brest, signed in Rome in 1595 
and, as announced at the Synod of Brest in the year 1596. Part of leadersOrthodox in 
the Republic has the authority under the Pope. So there was a split in the Orthodox 
Church, which was the Church unicki. [11. p.177] It was then considered to be the 
only Catholic church in the areas of the Eastern Republic, and Orthodoxy has lost 
close to thirty years of the officially recognized religion. Later, after the recovery of 
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its Orthodox hierarchy existed in the Republic of two of the Eastern Churches. The 
faithful of both religions lived side by side, and this was the cause of many conflicts. 
Two years later, it's a bad time for the Church unicki. In the nineteenth century in a 
period of division, the lands Russian Empire subsidiaries, including the Kingdom of 
Poland, it is a policy directed against the Church. Finally made it kasaty - in 1839, 
and Empire in 1875 in the Kingdom of Poland. Unici received an order for the 
transition Orthodoxy. Many families with non-exported into the depths of Empire. 
Issued a change order prohibiting the Orthodox religion. When announced in 1905 
Ukaz tolerant, most former Unitów moved to Latin rite. A completely different 
situation was taking place in the Austrian - in Galicia. Church unicki from 1772 
called Greek Catholic, worked there without major problems. When in 1918 Poland 
regained its independence, three Greek bishopric in the city Lviv. For some 
perturbation occurred in the period 30. Twentieth century in Galicia, where the 
phenomenon of believers going to church, Greek Orthodoxy. [11.p.177] In the 
various districts - Jasielskim, krośnieńskim, Gorlice, nowosądeckim - religion has 
changed from 20% to 50% of the population. This was the result of civil resistance 
against the Łemko increasing nationalist agitacji by Ukrainian clergy Greek-Catholic 
arriving here from the depths of Ukraine. After World War II, in 1946, the Church in 
Poland unicki officially ceased to exist. Half illegally function somewhat, and found 
it only in 1990 Contemporary. Polish Orthodox Church is autocephalous, or 
independent of any authority out of country clergy or secular, and equal in rights with 
all the Orthodox Churches Autocephalous In the dogmatic and canonical unity with 
the universal retain Orthodox Church. Supreme authority of the Church is the Holy 
Synod of Bishops. At the head of the Metropolitan stands.  
In terms of administrative Polish Orthodox Church is an autocephalous metropolis 
Warsaw, which consists of one archdiocese: Warsaw and Bielsko-five dioceses: 
białystok-Gdansk, lubelsko-chełmski, przemysko-nowosądecki, łódzko-Poznan and 
Szczecin-wrocław. Each diocese is made up of dekanatów in which the parishes 
along the branches. [11. p. 178] 

The seat of the city is located in Warsaw, where he works, moreover, Section 
Seminary and Theology in the Christian Orthodox Theological Academy. Warsaw 
Metropolitan continuous activities leading publishing, magazine publishing, 
calendars, prayer books, catechisms, publications in the field of Orthodox theology 
and history. 

As already mentioned at the outset, most Orthodox area in Poland is Białystok 
region (woj. podlaskie). Approximately 40% of all the Orthodox parishes located 
precisely on the Białystok region. More than half of the priests, his ministry fully. He 
has been living there for over half of the faithful. The greatest density of population is 
Orthodox in the southern part of the Podlasie province decreasing gradually towards 
the west and north. In contrast, in the south of the area ends suddenly, and its 
boundary is a river Bug. These areas were inhabited for centuries by the Orthodox, as 
well as by the population and a mixed Catholic and Orthodox, and so to this day. This 
is fixed for centuries appears to be natural. The view of the situation can give a look 
at the map layout church. Their density is greatest in the southern part of the 
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province, and then decreases in a westerly direction and which constitutes its nature. 
In Bialystok, Podlaski Bielsk in Hajnowka Siemiatycze and is on the number of 
Orthodox parishes. Some of them arose in the last ten years. In Bialystok, for 
example, even ten years ago was the six parishes, and now is a dozen or so. In recent 
times, many temples were built. Some of them are very large, such as the Orthodox 
church. Hajnowka in the Holy Trinity or the Holy Spirit Orthodox Church in 
Bialystok. Small church-Call- ”cerkiewki” there are small, usually at the site of 
previous, usually destroyed in the fire - as in Kruszynianach. In most small towns 
there is usually a house - either Catholic or Orthodox. Only the larger church and a 
village church and at the same time 

On Białystok region there is a place known to many people, known as a center 
of the Polish Orthodox - Holy Transfiguration Top "near Grabarka (9 km east of 
Siemiatycze). At the main ceremony held here on holidays in August -19 of the 
Transfiguration (by calendar Julian) - arrive highest church dignitaries. Every year, 
comes from a few to several thousand people. there is a walking pilgrimage from 
Bialystok. This is the most visited Orthodox sanctuary in Poland. Major celebrations 
will also take place on 6 November feast of Our Lady of Pocieszycielki, 19 January 
the feast of the dedication of water, that is, Jordan, and in May, when it comes to all 
the young people. On "Holy Mount" is a church under the invocation. St. st. Martha 
and Mary and in 1947 created the female Orthodox monastery, until recently the only 
female out of a monastery, and in general the two existing in the post-war Poland. 
Until recently - it is now several other monasteries. What gives the specific nature of 
this place, it crosses. penances Cross has long been brought by the faithful in the 
land-powbijane, attached to trees- a thick hedge, like a forest, surrounded by church. 
The first cross was about to stand here in 1710 as a votum offering to save the people 
from here szalejącej the cholera epidemic. Over the years the place has gone into 
oblivion, to be re-visited in the late nineteenth century, but of particular importance to 
the Polish Orthodox "Top Christmas" has become after World War II. It has become 
customary for the Russian Orthodox August arriving at the ceremony on "Holy Hill" 
brings together the cross. The number of crosses is estimated to be approximately 9-
10 thousand. Crosses Accumulation of penance is also known from other places, but 
only one has reached such dimensions and still Within the tradition of bringing live 
crosses. wykroczyła Fame this place the outside Orthodox circles. North of the city of 
Bialystok is located Supraśl called - the old center of origin, where the Orthodox 
men's monastery. The railways are quite complex, which was m . al. cause of dispute 
turned it around recently. They take over the rights to this object. now become a 
center of Orthodox of regional significance. 

Orthodox Monastery was founded in 1498 on the river Gródku Supraśl, and in 
1500 moved it to another place where time was Supraśl settlement. In the sixteenth 
century monastery supraski enjoyed the greatest prestige among the other located in 
the Podlasie-Narwi, Bielsko, Zabłudowie, Drohiczyn. Then consisted of two hundred 
men. After just over a hundred years of existence, in the early seventeenth century, 
the monastery has in the reign unickiego Basilian Order, which remained in the hands 
of over two hundred years. In 1824 the monastery was closed by the Russian 
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authorities. In 1838, the monks in the monastery settlements were Orthodox and the 
outbreak of the First World War. Then there is a break in its activities, and only in 
November 1984, the monastic life was resumed. Commence to rebuild the church 
wysadzonej in the Orthodox church in 1944 Supraślu was one of the few examples of 
Orthodox temples built in the Gothic style (only occurred in areas Republic). As may 
be interesting that in 1823 years monastery found in the library literature monument 
of XI century cerkiewnosłowiańskiego called "the Code Supraski".(„Kodeksem 
Supraskim".) 

 On Białostocczyźnie Drohiczyn is also where, in a particularly picturesque 
scenery on the Bug, away liturgy holy water on the Feast of the Baptism of the Lord, 
so called. Feast of Jordan, celebrated by the Orthodox church of a different nature 
than Białostocczyzna areas are located south of the middle Bugu, starting from the 
southern Podlasie by Chełm region, and reaching the Bieszczady Mountains in the 
south and then west on the Low Beskid. Although the Orthodox origins date back 
hundreds of years back there, but many subsequent events, this now so Orthodox do 
not form dense aggregations in Białystok and are far more mixed, with the population 
Catholic. And although there are also areas of good density of Orthodox parishes, 
they are considerably smaller than on Białostocczyźnie. 

The largest grouping of churches present in the eastern part of the Region 
bialsk-podlaski, in the border region over a distance from the Terespola Sławatycze 
and later in the northern part of the chełm region, in the area of the village Horostyta. 
In addition, there are churches in a dozen villages scattered in the territory of the 
former provinces bialsk opodlaski, chełm, Lublin and Zamość . 

On the south-east, three Polish divisions occurrence church. The first of them - 
with a bunch of region only a few churh- is in the eastern part of the przemyślregion. 
The second of a larger number of churches located in the valley riwer  Sanu  and 
Osława, extending from the north to the Sanok Komańcza in the south, and the third - 
the highest - in the Low Beskid from Gorlice in the north to the south after Wysowa 
and Polan in the east after Krynica - already located in the Beskid Sądeckim - in the 
west [11. p.182] 

In the southern part of Podlasie in Jabłecznej on the Bug is Orthodox 
Monastery - the center of the great traditions. This is the second after the "holy 
mountain of the Transfiguration" near Grabarki most visited Orthodox sanctuary in 
Poland. The main celebrations are held here June 25 and are associated with the feast 
of the patron of the church - St. Onufry. [11. p.183]  

From historical documents it appears that the monastery was built between 
1497-1498 and founder of its former owners Jabłecznej - Zaberezińscy. In the 
seventeenth century, when all the surrounding parishes joined the union, was the only 
monastery jabłeczyński Orthodox center on the southern Podlasie. And later never 
joined the union. [5. p. 1-3] 

Found out there building the temple to call 1. Nineteenth century. In addition to 
the main temple there are also two chapels and monastery buildings. The church is 
considered a miraculous icon st..Onufry. Historians date back to the XII-XIII century 
from 1983 when the icon is stored Holy Relics imported from Italy. In addition, the 
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temple is especially venerated icon of Our Lady Jabłeczyńska. As already mentioned 
the Orthodox places of worship in Poland is visited by numerous pilgrims from all 
over the country 

On the south of the country, the local center of worship is called the Top Jawor 
Orthodox Holy Mountain Jawor. It is located in the vicinity of the village near the 
border state Wysowa Polish and Slovak. Prayers are held there twice a year - July 12, 
on pages of Peter and Paul, and 14 October on the feast day of Our Lady of Welfare. 
Who participate in the faithful from the surrounding parishes. In recent years, more 
numerously Lemkos come here, especially young people [11. p. 183] 

And although there are also areas of good density of Orthodox parishes, they 
are considerably smaller than on Białostocczyźnie.The largest grouping of churches 
present in the eastern part of the Region bialskopodlaski, in the border region over a 
distance from the Terespol Sławatycze and later in the northern part of the 
chełmskiego, in the area of the village Horostyta. In addition, there are churches in a 
dozen villages scattered in the territory of the former provinces bialskopodlaskiego, 
chełm, Lublin and Zamość 

On the south-eastern Polish regions can be distinguished presence of three 
churches. 

− The first of them - with a bunch of rozciągłości only a few cerkwiami - is 
in the eastern part of the former province Przemyśl (now Podkarpackie)  

− The second section of a larger number of churches located in the valley and 
Sanu Osława, extending from the north to the Sanok , Komańcza in the south, 

− Section three - the highest - in the Low Beskid from Gorlice in the north 
after Wysowa in the south and from east to Polan after Krynica - situated in the 
Beskid Sądeckim - in the westin the east of the country, and no specific, in terms of 
architectural structure. Most of the church is located in the old evangelical churches, 
which, appearing in no way reminds the church in the east or in the center of the 
country.  

In Poland, the median population of Orthodox meets sporadically, they form a 
small group of isolated, practically invisible. A very extensive area of only a dozen 
parishes, mostly in provincial cities. 

Orthodoxy existing in Poland for many centuries and is also present today. His 
picture is very varied depending on the region, which is expressed in numbers: the 
faithful, using priests, church, and deaths under the parish, as well as something 
which can not be counted and what is much more difficult to grasp - in the tradition 
of cultivating, in the way of expression and religion in the life of religious activity. 
[11. p.184] The latter provides not declining traffic pilgrimage to the places of 
Orthodox worship in Poland (especially to Grabarka Mountains, and Mountains 
Jabłeczna and Jawor. 

Pilgrimages to places of worship in Orthodox  
For centuries Poland was the country of the multinational and multi-religious, 

which meant that often the specific wykształcał "sacral landscape, which formed a 
mosaic of Catholic churches, Orthodox churches and unickich, kalwińskich churches, 
synagogues 1 mosques. The phenomenon of coexistence between followers of 
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different religions were derived from the religious tolerance in the former Poland. 
That landscape is particularly indicated at  Kresach on the eastern land.     [6. p. 
213]The religious landscape in some regions of polish his points very clearly the 
existence of Orthodoxy. Between Orthodox Church in Poland had less than 4 minutes 
the faithful, which accounted for nearly 12% of the total populationIn most provinces 
of the Eastern Orthodox accounted for about 20% to almost 80% of the population. In 
1990, the Orthodox community of a population of nearly 600 thousand. people, so 
about 1.5% of the population of the country. In pielgrzymkach are currently 
participating about 100 thousand. faithful. which represents a population of about 15  
[8. p.207]  

An important role in the development and consolidation played an Orthodox 
monastery. In general, they have wonderful icons, relics of saints, or on their 
territory, there were the tombs of the founders. In monasterach reported brisk traffic 
pilgrimage. Currently working in the religious centers of 4 - 2 Male: existing from 
XV century monastery of St.. Onufry Jabłecznej in 1984 and re-laying Supraślu in the 
monastery, as well asFemale 2: from 1947 monastery on the Holy Mount and from 
Grabarka 1993 female religious house in Bialystok-Dojlidach. Love and the cult of 
the Mother of God is "the soul of Orthodox." Significant place in the devotion of 
believers takes Orthodox cult of saints. It is particularly the cult of relics and 
miraculous images. Finally, it is important to the cult of saints Orthodox icons 
depicting Christ, Mother of God, angels and saints. In convinced the faithful is not 
only an icon of the holy image of the content, but the place is full of grace, as if the 
apparition of Christ (or the Mother of God or the saints). In other words, the icon in 
Ortodox provides teofanię (Indeed, the revelation of God), the sacrament as a visible 
sign of invisible , radiating presence and grace. [6. p.214.] Some of the icons refer to 
the prototype, the sacred character, which it presents. At the same time, the icon is in 
mysterious ways godhead, a kind of sacred "becomes", praying to the actuation 
thinking 

and faithful. Contemplation leads to a "vision" - the icon to open the space and 
the reality of the faithful “niebiańską”. Therefore, in principle, all icons are sacred 
and miraculous (Catholics in submit only some have the rank). Holy icon and 
prawosławiu mean the same thing. [12.s. 3.]  

It is estimated that in Poland in the sixteenth century there were more than 100 
centers of Orthodox worship of a range of regional level. Polish Orthodox for 
centuries particularly keen to journey to the main shrines, especially Poczajowa, 
śyrowic, Jabłecznej, Grabarki. In the interwar years were 30 centers more than local 
importanceToday Polish Orthodox Church is a center of international (Grabarka), a 
centeron a national level (Jabłecznej) and 15 centers in the region. Almost all the 
sanctuaries are located within the historic Podlasie, with the majority in the province 
Bialystok. [9.p. 217] 

Holy Mount of  Grabarka  
The biggest and most important center of pilgrimage Polish Autocephalous 

Orthodox Church, as already mentioned is now the Holidays Top of Grabarka. Rank 
the center increased significantly after World War II, among other things, the 
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establishment here in 1947, female Orthodox monastery of St St... Marty and Mary. 
The date and circumstances of the creation of the sanctuary on the Holy Mount are 
not exactly known. [11p.181] In the tradition transferred equally there are two 
different application. One is related to the cult of miraculous icons Orthodox church 
of Transfiguration Izbawnika. It was to be kept on Grabarka from the thirteenth 
century, the church moved from a Mielniku in fear of invasion Tatars. Indirectly, this 
hypothesis is confirmed by the fact that the church was built here was the call of the 
Transfiguration (Spasa Izbawnika), and the Orthodox church of Transfiguration feast 
is today a major indulgence obchodzonym in the sanctuary. The second tradition goes 
back to the beginnings of the center eighteenth century and refers to an epidemic of 
cholera which broke out in Siemiatyczach in the year 1710. Then one of the Eastern 
Rite parishioners have had in a dream vision, in which learned that from death can 
save only the execution of a large cross and go to the near the top. The local priest 
parishioner adopted that dream for the revelation of God and the people he brought to 
the hill. Among who drink water from the source of the hill wypływającego mortality 
ceased. The faithful have decided in this wonderful place to build a church as thanks 
to God for the graces received.  

Particularly the solemn celebration of indulgence is the Transfiguration on 
August 18-19. Then it attracts thousands of faithful from all over the Polish, in recent 
years a number of pilgrims from abroad (mainly in Belarus, Ukraine, Finland, 
Hungarian). Among the pilgrims, you can also find more and more Catholics and 
Greek Catholics. In recent years, the distinguished group of Lemkos. A popular name 
holidays to Spas. According to legend, God sent from heaven two saints: Rocha and 
Spas. Roch came to the ground 16 August and became a patron of animals and Spas 
19 August and was the patron of people. At the remembrance of this event was 
established 19 August holiday. [6. p.218.] according to the old long tradition pątnicy 
bring Grabarkę crosses on sackcloth, from wypisanymi requests or thank you, 
prepared with flowers and decorated with colorful ribbons. The last section of the 
pilgrims to overcome on the lap some three times the church celebrates on the knees. 
Various size crosses with the intentions (mostly in Russian or Belarusian) after 
sacrifice put around the church on the door icon appears Spas 

Before that, however faithful to step leaving miraculous spring at the foot of 
Mount Tabor. Taken from the water wash tired legs, face and place of the sick; 
zanurzają some special linen handkerchiefs in a nearby stream, the water is ex-
communication also have healing power. Wet wipes leave on the shore around the 
stream, believing that they are with their disease and sin. The evening of Aug. 18 to 
begin the celebration of liturgical feasts spas, lasting all night. While traditional 
devotions to the saints brought in by faithful  basket apples and ears of grain, a 
celebrated cemetery  is dead - a prayer for the dead. Main liturgy usually accumulates 
on the day tens of thousands of people. It was only after the pilgrims may enter the 
interior of the house to kiss the icons and light candles before them. [7.p.88] In 
August pardon is involved close to 60 thousand. the faithful, among which 
systematically increases the number of pilgrims arriving on foot. Starting in 1980, 
Grabarka is also a meeting place for Orthodox youth from both the Polish and from 
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abroad. Meetings usually take place in May [6. p.222] and the holy mountain 
Grabarkę Orthodox pilgrimage set off several days before Holiday Spas. Pilgrimage 
from all the major leave the parish in Podlasie. The most numerous pilgrimage - a 
pilgrimage leaving Białystok. The longest route to the defeat of the pilgrimage 
Sokółki, Jabłecznej and Warsaw. A large number of pilgrimage is a pilgrimage 
jednodniowymi, wyruszającymi the parish is located in close proximity to mountains 
Grabarki. Orthodox pilgrims from the diocese located in the western and southern 
Poland coach arrives. 

Holidays Grabarka Top Mountain is also called Crosses - the name is derived 
from crosses with ofiarnych written in Cyrillic epitafiami surrounding church of the 
Transfiguration. Crosses standing around a small wooden church became a symbol of 
the Holy Mountains. It crosses a real forest, among which you can only go 
wąziutkimi paths. Today, on the hill rises to about 10 thousand crosses - wood, metal, 
stone, small and large. Have been imported or brought in pielgrzymkach or by 
individuals or families. Pilgrims leave them with his intentions and prayers for 
salvation, przepraszając for the evil committed, giving thanks for receiving 
intercession, asking for healing, spiritual renewal, liberation from addiction, to 
repentance and faith to the next, the pity of those that departed. Some are completing 
the promises made to God or the memorial events, as well as thanksgiving for the 
grace shown. Are set in the parishes, associations and movements, the representatives 
of various professions and institutions. For each of the crosses, and large and small, 
hidden in Ŝarliwa prayer. Monasterska chronicle written in their houses, many copies 
of human drama and as much joy, thanking God for the miracle of grace suffered, 
those who came here and come, believing in the transforming power of the Lord .. 

Crosses are traditionally brought by the faithful from hundreds of years. 
pilgrims wanderingput them next to the shrine throughout the year, but most crosses 
comes on the eve of Christmas of the Transfiguration. Every year before Christmas 
that come to the Mount Grabarkę Orthodox pilgrimages from all over the country - 
but mainly from the eastern Polish borderlands. Many of the pilgrims carry with 
them, wooden crosses - more, smaller and quite tiny. They appear listed in the Slavic 
languages or requests Thanksgiving. Some of the crosses are prepared field flowers. 
Along with the pilgrims carry crosses his daily labors, suffering, for petition, which 
present God in the Orthodox church of Transfiguration feast day of the Savior. 

Jabłeczna 
Another important cult center of the community is Orthodox monastery of St.. 

Onufry in Jabłecznej. It consists of: brick, classical church of St.. Onufry, men's 
monastery and two chapels: the Holy Spirit and the Mother of God Catholic. 
Jabłeczański monastery for centuries already functioning as a place of pilgrimage, 
especially in connection with the cult of miraculous icon of St. Onufry. Preserved 
record of the burghers of Brest in 1527 confirming the completion of their pilgrimage 
on 12 June, the indulgence in Jabłeczna. Probably the center was founded in the 
fifteenth century As submitted by the folk traditions of the century origins linked to 
the sanctuary of a Saint. Onufry, which was forthcoming on Bug fishermen in place 
of the current monasteru. Shortly after this event were fishermen on the banks of the 
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river and placed the icon of a saint in it specifically for that purpose-built church. 
Once said "God gave the icon a Bug przypłynęła it." Holy Onufry was regarded as a 
special patron of Orthodox in Poland, in particular, the patron of Podlasie. He had 
promised the residents Jabłecznej that the place is always at Ortodox. [6.p.222.] The 
local monks strongly rejected the union Brzeska, and despite many pressures in the 
different periods of history as an Orthodox monastery survived. [5.p. 3] St Onufry. 
indulgence. (25 June) in addition to public holidays in the Orthodox church of 
Transfiguration Grabarka most important religious feast of Orthodox believers in 
Poland builds up the tens of thousands of pilgrims (as well as from behind the eastern 
border) and the whole Orthodox Church hierarchy. The faithful come in before the 
holidays, and after "wieczerni" begins all night prayer vigil in the church and, 3. in 
the morning sets off on a candlelight procession to the Chapel of the Holy Spirit. 
After three Lauds returns to the monastery. Pilgrimage ends solemn devotion Mass., 
Usually exercised by the Metropolitan. The monastery in Jabłecznej situated at “ 
nadbuŜańską nature”, it is surrounded by old oaks on the circumference of 
approximately 2.8 m to 7.8 m high from 12 to 33 m. Between the old oak, and willow 
grow scattered Topoľa, and in the immediate vicinity of the monastery large limes, 
wiązy , clones and jesiony. On the far meadows monasteru growing more than 40 
monumental oaks. Has the most magnificent oak in circumference 7.8 m. In addition, 
Jabłecznej are two antique wooden windmills-koźlaki (on nord. of the village, from 
1889 and 1926) and several wooden cottages from the early twentieth century 
buildings and the old school car times. [16.p.3] 

Holy Mount of Jawor 
On the south of the country, the local center of worship is called the Top Jawor 

Orthodox Holy Mount Jawor. It is located in the vicinity of the village near the 
border state Wysowa Polish and Slovak. The history of the shrine on the holy 
mountain Jawor reaches half of the 20-year-twentieth century. According to oral 
transmissions, all started on 21 September 1925, when the top Jawor, with the Slovak 
Gaboltov Wysowa returned four łemkinie. Once stealthily in darkness exceeded the 
nearby border, one of them, Klafiria Demiańczyk suffered a revelation, it appeared 
the figure of the Virgin Mary Świetlista. On the second day, when she returned again 
in the same place again and saw a light penetrating the Virgin Mary, who asked to 
build a chapel here. [17 p. 1]Prayers are held there twice a year - July 12, on pages of 
Peter and Paul, and 14 October on the feast day of Our Lady of Welfare. Who 
participate in the faithful from the surrounding parishes. On this day, in nearby 
Wysowa, begin with prayer and pilgrimage of the faithful to be launched is located 
quite high in the mountains of the sanctuary. The faithful taking part in the 
pilgrimage as in Grabarka, carry crosses, which are then wkopywane on the glade at 
the church. Today, the crosses are already a few dozen. Another lovedrite, prayers are 
in the fifth Sunday after Easter, when the holy water from a nearby spring, which 
each year take the faithful to their homes, believing in the miraculous power in recent 
years, more numerously Lemkos come here, especially young people [11.p .183] 
Prior to July świętem12 several pilgrimage is organized by the Brotherhood of 
Orthodox Youth Dekanatu Nowosądeckiego in cooperation with the Orthodox 
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Diocesan sporting organizations. [17p.2]. Conversely, as the Brotherhood of 
Orthodox Youth Pilgrimage actin organizer brings together young people of religion 
in the Polish Orthodox Church, Orthodox Autokefalicznym. Fraternity is a legal 
action Fraternity The areas are the Republic of Poland. [18p.1] The headquarters of 
the Fraternity is Białystok, its objectives and tasks Fraternity implements in 
cooperation with the Polish clergy Autocephalous Orthodox Church. 

Recapitulation  
Orthodoxy existing in Poland for centuries appeared likely at the beginning of 

XI century, and certainly in the fourteenth century, during the reign king Kazimierz 
Wielki. (King ensured the respect for the Orthodox religion Rusinom resident 
attached to the Polish Halicka Rus) - is also present today. His picture is very varied 
depending on the region, which is expressed in numbers: the faithful, using priests, 
church, and deaths under the parish, as well as something which can not be counted 
and what is much more difficult to grasp - in the tradition of cultivating, in the 
expression and activity in religious life. 

The latter provides a growing movement of pilgrimage for Orthodox places of 
worship in Poland (especially to holly Mount Grabarka, Jabłeczna st. Mount Jawor 
and other places). According to statistical data in the period 90. the last century the 
number of pilgrims to the places of Orthodox worship in Poland amounted to 100 
thousand. Significant is the fact that, in addition to a growing number of pilgrims, 
tourists visit these places with the objective of the cognitive elements of cultural 
tourism religious tourism. Reaffirming the thesis contained in the title of the 
development, that is the true foundation: Orthodox places of worship are not only 
factor in the distillation of pilgrimage tourism but also the cognitive and educational 
because of the fact that numerous groups of young people visiting these places, 
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AKTUALNA POZYCJA  CHORWACJI NA  ŚWIATOWYM  RYNKU 

TURYSTYCZNYM 
Streszczenie 
Chorwacja od kilku lat systematycznie umacnia swoją pozycję na 

turystycznych rynkach świata. Od zakończenia II wojny na  Bałkanach, kraj ten 
cieszy się wzrastającym zainteresowaniem turystów całego świata. Chorwacja 
posiada wręcz stworzony dla rozwoju turystyki klimat. To jeden z najlepiej 
zachowanych ekologicznie obszarów Europy. To raj dla Ŝeglarzy, nurkowania,  
raftingu i   innych sportów ekstremalnych. Chorwacja juŜ od początku rozwoju 
turystyki w tym kraju przyciągała prawdziwą elitę ówczesnego świata.  W  XIX 
wieku została uznana za kraj o wyjątkowym potencjale turystycznym, a dzięki 
łagodnemu klimatowi za idealne miejsce wypoczynkowe i uzdrowiskowe. Na 
pytanie. Jaka jest aktualna pozycja Chorwacji na światowym rynku turystycznym 

zainteresowany znajdzie odpowiedź w tym opracowaniu. 

Słowa kluczowe: 
Chorwacja, rynek turystyczny, produkty i  marki turystyczne, rynek hotelarski, 

ekologia, turystyka morska,  nowe trendy w turystyce  
summary 
Croatia for several years systematically strengthened its position in world 

tourism markets. Since the end of the II war in the Balkans, this country has a 
growing interest of tourists all over the world. Croatia has even created a climate for 
the development of tourism. This is one of the best preserved ecological areas in 
Europe. It is a paradise for sailors, diving, rafting and other extreme sports. Croatia 
from the very beginning of development of tourism in the country attracted the then 
elite real world. In the nineteenth century was considered a country with 
extraordinary potential for tourism and, thanks to smooth the climate ideal for the 
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leisure and spa. When asked What is the current position of Croatia on the world 
tourism market interested reader can find the answer in the following publication. 

Keywords: 
Croatia,  tourist market, tourism brand, hospitality market,  
ecology,  Maritime tourism. new trends in tourism. tourism products and 

brands 
Charakterystyka światowego rynku turystycznego 
Światowy rynek turystyczny ulega ciągłym przekształceniom, jest dynamiczny,  

bardzo czuły i wraŜliwy na róŜnorodne czynniki zewnętrzne. Jedynym stałym 
elementem turystyki światowej jest – jak podkreśla Jafar Jafari z Uniwersytetu Stout 
stanu Wisconsin USA –jego zmiana   [5 s. 9]. Turystyka stała się dziś nieodłącznym 
elementem naszego Ŝycia i nic nie wskazuje (mimo światowego kryzysu), Ŝe jej 
rozwój dobiega końca. Globalny rynek turystyczny rozwijał  się do 2008 roku w 
tempie ok. 4 – 5% rocznie.[27]Światowa Organizacja Turystyki (UNWTO) 
prognozuje, Ŝe trend ten powinien utrzymać się mimo, iŜ spadek dochodów w 
rozwiniętych krajach częściowo ograniczy wyjazdy. Organizacja szacowała, Ŝe w 
2009 roku liczba przyjazdów turystów międzynarodowych utrzyma się na poziomie z 
2008 roku (scenariusz optymistyczny) lub zmniejszy się o od 1 do 2% (scenariusz 
pesymistyczny). Jednak juŜ na początku 2009 roku UNWTO podała, Ŝe sytuacja na 
światowym rynku turystycznym wciąŜ się pogarsza, głównie z powodu światowego 
kryzysu. W styczniu i lutym tego roku nastąpił spadek w ruchu turystycznym o 8% w 
stosunku do tego samego okresu 2008 roku. Jak prognozują eksperci UNWTO, trend 
spadkowy prawdopodobnie utrzyma się do końca roku i dotknie sektora 
turystycznego na całym świecie. Wyjątek stanowić będą: Afryka i Ameryka 
Środkowa i Południowa, które mają szansę osiągnąć wzrost w wysokości 3-5%. W 
skali globalnej prognozuje się w bieŜącym roku spadek w ruchu turystycznym 
pomiędzy 2 a 3%. [13s.11]  Podobnie inne źródła (ITB Word Travel Trends Report 
2008/2009) prognozują spadek liczby podróŜy międzynarodowych; podkreślają 
równieŜ, Ŝe zła koniunktura w turystyce w większym stopniu dotknie Europę i 
Amerykę Północną niŜ inne regiony świata; bardziej ucierpi turystyka biznesowa niŜ 
podróŜe w czasie wolnym. Wiele krajów podejmuje rozmaite działania (w sferze 
podatkowej i finansowej) mające na celu zapobieganie skutkom kryzysu w branŜy 
turystycznej. Jednym z największych wyzwań w czasie kryzysu jest nietracenie z 
oczu długoterminowych celów, takich jak zmniejszanie bezrobocia i zmian 
klimatycznych - podsumował prognozy Taleb Rifai, Sekretarz Generalny Światowej 
Organizacji Turystyki. Zdaniem ekspertów po kryzysie branŜa turystyczna powinna 
być zdrowsza i silniejsza, choć  trudno przewidzieć dokładny rozwój sytuacji. 
UNWTO zachęca rządy, by w swoich programach  umieszczały turystykę jako jedną 
z kluczowych dziedzin, mogącą przyczynić się do spadku bezrobocia i wzrostu 
konsumpcji. [13] Eksperci UNWTO wskazują równieŜ na fakt, Ŝe Chiny i Indie będą 
rynkami generującymi największą liczbę turystów i najwyŜsze przychody dla 
światowej branŜy turystycznej. W 2007 Chińczycy zostawili za granicą 30 mld USD 
(dane UNWTO za 2007 r.). Sytuacja ta doprowadzi do konieczności zmiany myślenia 
na poziomie gospodarek narodowych, szczególnie w obliczu globalnego kryzysu 
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ekonomicznego bowiem turystyka przyczynia się do równowaŜenia bilansów 
płatności, promuje rolnictwo i rzemiosło, a takŜe kreuje zatrudnienie[3s. 6].  

Nowe trendy w światowej turystyce 
� Tradycyjne cele wyjazdów turystycznych są obecnie w cieniu 

wschodzących gwiazd ruchu turystycznego. Najdynamiczniej rozwijają się Afryka, 
Azja oraz kraje Bliskiego Wschodu, które cechuje zwiększone zainteresowanie ze 
strony branŜy turystycznej. Wielu turystów szuka niestandardowych ofert, 
wyjątkowych doznań wakacyjnych, co doprowadza do wzrostu zainteresowania tzw. 
„turystyką biedy” – odwiedzania miejsc i społeczności dotkniętych biedą lub 
wysokim stopniem zanieczyszczenia (pokazujące rzeczywistość niedostępną w inny 
sposób), czy „turystyka ostatniej szansy”- (obserwuje się wzrost liczby turystów 
odwiedzających miejsca, które są postrzegane jako zagroŜone lub będące w stanie 
zagroŜenia czy zniszczenia). Wielu preferuje podróŜe za koło podbiegunowe lub 
wyprawy do lasów deszczowych, zwiedzając miejsca zanim zostaną one 
bezpowrotnie utracone. Wzrasta równieŜ znaczenie dotychczasowej turystyki 
niszowej, w tym „turystyka singli” (osób podróŜujących samotnie), „turystyka 
kobieca” - kobiety coraz częściej podróŜują bez towarzystwa męŜczyzn. Kobiety 
stanowią obecnie ponad połowę światowych turystów. Idea odwiedzania miejsc 
świętych oraz pielgrzymek ponownie nabiera znaczenia wśród turystów (Watykan 
uruchomił pierwszą linie lotniczą dla pielgrzymów). Organizowane są takŜe 
specjalne podróŜe dla ortodoksyjnych wyznawców róŜnych religii. Nowym trendem 
obserwowanym w ostatnich latach jest „turystyka spontaniczna” dla osób 
preferujących krótkie wyjazdy i korzystających z usług oferowanych przez 
internetowe biura podróŜy i rezerwujących oferty na zasadzie „last minute.” DuŜym 
zainteresowaniem cieszy się nowy segment określany jako międzypokoleniowy np. 
„wnuki na pokładzie” (zamoŜni emeryci ze Stanów Zjednoczonych, Kanady i Japonii 
coraz częściej podróŜują, zabierając ze sobą swoje wnuki). W odpowiedzi na nowe 
potrzeby rynku wiele linii lotniczych w porozumieniu z touroperatorami rozwija 
swoje lukratywne usługi- turystyki luksusowej. Tworzy się nowe ulepszone wyŜsze  
klasy w samolotach naleŜących do czołowych operatorów, jak Singapore Airlines, 
czy Emirates Airlines. Dla potrzeb turystyki elitarnej proponuje się alternatywne 
moŜliwości połączeń samolotami odrzutowymi oraz taksówki powietrzne. Szybciej 
rozwijają się równieŜ porty lotnicze korzystające  z innowacji technologicznych (np. 
identyfikacja za pomocą fal radiowych RFID, inteligentne karty identyfikacyjne oraz 
samoobsługowe punkty check-in czy  technologia bazująca na kodach kreskowych 
umoŜliwiająca pasaŜerom boarding za pomocą ich telefonów komórkowych). 

� Kraje z najlepszą marką na światowych rynkach turystycznych 
Agencja public relations Weber Shandwick i Future Brand - międzynarodowa 

firma konsultingowa, wyspecjalizowana w rozwoju marek, publikuje od kilku lat 
wyniki badań  na temat krajów o najlepszej marce na świecie. Ranking Country 
Brand Index bierze pod uwagę marki  krajów i bada nowe zjawiska w podróŜach i 
turystyce, obejmuje badanie ilościowe, opinie ekspertów i odnośniki do 
odpowiednich statystyk dotyczących aktywów marek, ich rozwoju i ekspansji. 
Wynikiem tego badania jest unikalny system ewaluacji, będący podstawą rankingów. 
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W tworzeniu rankingu bierze  udział ponad 2,600 respondentów (kobiet i męŜczyzn 
między 21 a 65 rokiem), którzy często podróŜują - odbywają międzynarodowe 
biznesowe lub rekreacyjne podróŜe więcej niŜ raz w roku. Ponadto w badaniu 
uczestniczy ponad 50 międzynarodowych ekspertów i profesjonalistów z sektora 
turystycznego, hotelarzy, pisarzy, wydawców oraz analityków branŜowych. W celu 
zapewnienia reprezentatywnego oraz zróŜnicowanego wyniku, eksperci pochodzą z 
róŜnych regionów. [19s.4] W Country Brand Index kraje są zestawiane w róŜnych 
kategoriach tematycznych np.: warte swojej ceny, idealne do robienia interesów, 
przyjazne biznesmenom, najlepsze do organizacji konferencji, bogactwo kultury i 
sztuki, wyjątkowe, przyjazne rodzinie, najpiękniejsze krajobrazy, najbogatsze Ŝycie 
nocne, najlepsze jedzenie, najbezpieczniejsze, najbardziej zaawansowane 
technologicznie, najwyŜsza jakość produktu.  

W opublikowanym w roku 2006 rankingu za najlepsze w poszczególnych 
kategoriach uznane zostały między innymi Włochy w kategorii  „najbogatsze Ŝycie 
nocne” , Peru - „egzotyczne”, USA – „przyjazne rodzinie”, Nowa Zelandia – 
„najpiękniejsze krajobrazy”, Tajlandia – „warta swojej ceny”.  

W kategorii „wschodzące gwiazdy” na pierwszym miejscu były Chiny, na 
drugim znalazła się Chorwacja, następnie Zjednoczone Emiraty Arabskie, Republika 
Południowej Afryki, Argentyna i Chile. W kategorii "kultura  
i sztuka" na 9 pozycji znalazły się Czechy, natomiast Węgry zdobyły 10 pozycję w 
kategorii "warte poniesionych wydatków". [19s. 8] 

� Najlepsze państwa-marki w turystyce w rankingu w 2007 roku. 
Najlepszą markę na świecie zachowała Australia, a za nią znalazły się Stany 

Zjednoczone i Wielka Brytania. Spośród krajów naszego regionu Europy ponownie 
uznanie w oczach specjalistów znalazły Węgry i Czechy zajmujące odpowiednio 2 i 
3 miejsce w kategorii "warte poniesionych wydatków". Po raz pierwszy i to od razu 
w trzech kategoriach znalazła się Rosja: na 9 pozycji jako "wschodząca gwiazda", 8 - 
"kultura i sztuka", 7 - "historia". Jednak najlepsze oceny w naszym regionie zdobyła 
Chorwacja - numer jeden w kategorii "wschodząca gwiazda". Wśród 54 notowanych 
krajów świata Polska po raz pierwszy znalazła się na 8 miejscu w kategorii 
"wschodząca gwiazda”. "Wschodzące gwiazdy" to kraje, które w ciągu najbliŜszych 
5 lat mają szansę stać się jednym z głównych kierunków wypraw turystycznych.  
Oprócz Chorwacji, Polski i Rosji w pierwszej dziesiątce znalazły się: Chiny, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, Kuba, Islandia i Argentyna. W kategorii warto w 
nich zamieszkać najlepszą pozycję uzyskały  Kanada, Nowa Zelandia, Australia, 
Szwecja, Singapur. [12s.4] 

� Kraje o najlepszej marce turystycznej w 2008 roku. 
Niekwestionowanym zwycięzcą CBI w 2008 r. jest Australia, która juŜ trzeci 

raz uplasowała się na pierwszym miejscu. Na drugiej pozycji znalazła się Kanada 
(skok z szóstego miejsca rok temu). Trzecim krajem o najsilniejszej marce na świecie 
w 2008 roku są Stany Zjednoczone, następne są Włochy, Szwajcaria, Francja, Nowa 
Zelandia, Wielka Brytania, Japonia i na 10 miejscu Szwecja. [16s.7] W kategorii 
krajów "wartych swojej ceny" pierwsze miejsca zajęły: Tajlandia, Indie, Meksyk, 
Czechy, Polska, Stany Zjednoczone, Malezja, Turcja, RPA oraz Węgry.  [19] 
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Coroczne edycje badań CBI obejmują rankingi oraz trendy, jak równieŜ listę 
czynników motywujących, wyzwań i moŜliwości dalszego rozwoju światowej branŜy 
turystycznej oraz marek poszczególnych państw. Zdaniem Riny Plapler - Dyrektor 
Zarządzający Future Brand: ” Silna marka kraju pomaga w ugruntowaniu jego 
pozycji w kaŜdym sektorze, a marka kraju to coś więcej niŜ sama turystyka. Na jego 
wizerunek wpływają równieŜ: eksport, inwestycje, handel i przemysł. Troska o markę 
kraju stwarza wiele moŜliwości zarówno dla krajów rozwiniętych, jak i rozwijających 
się” [19s.3] 

Pozycja Chorwacji na światowym rynku turystycznym 
Jak wynika z powyŜszych analiz Chorwacja uzyskuje najwyŜsze oceny  

w regionie Europy Południowo-Wschodniej, jest krajem numer 1 w kategorii 
„wschodząca gwiazda” (według CBI 2007 r.). Posiada takŜe obok Chin 
i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. największy potencjał turystyczny. O tym, Ŝe 
Chorwacja zajmuje poczytne miejsce na światowym rynku turystycznym  świadczą 
poniŜej przytoczone fakty. Znany powszechnie wydawca przewodników 
turystycznych „Lonely Planet“ ogłosił Chorwację najpopularniejszym miejscem na 
świecie w roku 2005. Chorwacja zajęła pierwsze miejsce, a za nią znalazły się Chiny, 
Argentyna, USA, Włochy i Costa Rica. Światowej sławy renomowany wydawca 
przewodników turystycznych  
i atlasów „Michelin“, umieścił mapę Chorwacji na pierwszej stronie najnowszego 
wydania atlasu Europy opublikowanego pod koniec marca 2005 r. USTOA 
(Stowarzyszenie Touroperatorów Ameryki) w roku 2006 wybrało Dubrownik jako 
gospodarza swojej konferencji. 17-tego lipca 2005 roku „New York Times“ 
opublikował obszerny reportaŜ o Chorwacji pt. „W Chorwacji powstaje nowa 
riwiera“.  Według badań przeprowadzonych przez Europejski Instytut Turystyki 
(ETI), latem 2005 roku Chorwacja była najchętniej wybieranym przez niemieckich 
turystów miejscem wśród ofert last minute, Magazyn National Geographic Adventure 
w roku 2006 ogłosił Chorwację najbardziej poŜądanym „Gorącym miejscem 
przygody“. [20s. 6] Według Roland Berger Strategy Consultants Chorwacja w 
Europie pod względem przyjazdów turystów zajmuje 8 pozycję, a według 
Światowego Ekonomicznego Forum (WEF) w 2008 roku Chorwacja zajęła 34 
miejsce wśród 130 krajów i w stosunku do 2007 roku poprawiła swój wynik o 4 
miejsca. O tym jak atrakcyjne turystycznie jest to państwo moŜe świadczyć 
zaliczanie Chorwacji do najbardziej poŜądanych miejsc wypoczynku na świecie w 
wielu czasopismach, takich jak The Times, Financial Times, The Observer i innych. 
JuŜ w latach 30-tych Chorwacja była reklamowana jako miejsce, gdzie światowa elita 
wypoczywa grając w golfa, tenisa i polo przez cały rok, to tu budowano pierwsze 
luksusowe hotele i wille, to tu wypoczywała arystokracja monarchii austro-
węgierskiej czy członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej. [15] Do dnia 
dzisiejszego niektóre miejsca (np. Brijuni) pozostały symbolem elitarnej turystyki 
sportowej w Basenie Morza Śródziemnego, zaprojektowane przez najlepszych 
angielskich i amerykańskich architektów pól golfowych znów stanowią miejsce 
spotkań  światowej elity. 
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Chorwacja - ogólne informacje o kraju 

Republika Chorwacka (Republika Hrvatska)  – państwo w Europie 
Południowo-Wschodniej rozpościera się od wschodnich krańców Alp na północnym 
zachodzie do Niziny Panońskiej i brzegów Dunaju na wschodzie, jej środkową część 
pokrywa masyw Gór Dynarskich, zaś południowa część kończy się na wybrzeŜu 
Morza Adriatyckiego. Graniczy od południa z Bośnią  
i Hercegowiną (932 km),  Czarnogórą (24 km), od wschodu z Serbią (217 km), oraz 
Węgrami (329 km) i Słowenią (670 km) od północy. Powierzchnia kraju wynosi 
56 610 km2, a powierzchnia morskich wód terytorialnych 31 067 km². Do Chorwacji 
naleŜy 1185 wysp, z czego 66 jest zaludnionych. Długość linii brzegowej wynosi 
5835 km, z czego aŜ 4058 km przypada na wyspy. Największą wyspą jest Krk- 410 
km2, Brać- 396 km2, Hvar- 298 km2, Pag- 287 km2, ,Korcula- 273 km2. Stolicą 
Chorwacji jest Zagrzeb, inne duŜe miasta Chorwacji to Rijeka, Split, Osijek, 
Varazdin, Pula, Karlovac, Cakovec, Zadar, Dubrovnik. Chorwacja jest podzielona na 
20 Ŝupanji, 21-wszą stanowi miasto Zagrzeb. [6p.32] Chorwacja leŜy na obszarze 
zlewisk Morza Czarnego i Adriatyku. Rzeki w Chorwacji środkowej i północnej są 
duŜe i naleŜą do zlewiska Morza Czarnego (Sava, Drava, Dunaj). Rzeki, które mają 
ujście do Adriatyku, są krótkie i o duŜych spadkach( Cetina, Neretwa). W Chorwacji 
nie ma wielu jezior i są one raczej niewielkie. Największe - Vrana niedaleko 
Biogradu - liczy około 30 km2. Ukształtowanie terenu jest zupełnie róŜne w części 
północnej i południowej Chorwacji. Północna Chorwacja, w której skład wchodzą 
krainy Slawonia i Barania, jest niziną (Nizina Panońska), z rzadkimi i niskimi (do 
500 m n.p.m.) górami. Jest to obszar rolniczo - przemysłowy. Natomiast południowa 
część Chorwacji jest górzysta, począwszy od Istrii, przez Gorski Kotar i Velebit, na 
całej Dalmacji kończąc. Mimo to, w Chorwacji nie ma gór wyŜszych niŜ 2000 m 
n.p.m. NajwyŜszym szczytem jest Dinara (1831 m), leŜąca na granicy z Bośnią i 
Hercegowiną niedaleko miasta Knin. Chorwacja po odłączeniu się od Jugosławii 
ogłosiła suwerenność 25 czerwca 1991 roku. 15 stycznia 1992 roku Państwa 
Wspólnoty Europejskiej podjęły decyzję o uznaniu Republiki Chorwacji. Obecnie 
Republika Chorwacka liczy 4mln 496 tys. ludności [17s. 2]. Znaczna większość 
mieszka w miastach (64%) na wsi mieszka 36%. 89% populacji stanowią 
Chorwaci.[21s. 18s. 9] Ponadto w kraju zamieszkuje około dwudziestu mniejszości, z 
Serbami (4,5%) na czele. Pozostałe to głównie Bośniacy, Węgrzy, Słoweńcy, Włosi, 
Albańczycy, Macedończycy, Czesi i Słowacy. Językiem urzędowym  jest język 
chorwacki (pisany alfabetem łacińskim), jednak w gminach (općina) zamieszkanych 
co najmniej w 1/3 przez mniejszości, językami urzędowymi są równieŜ języki tych 
mniejszości. Obecnie status taki mają język serbski w 21 gminach, język węgierski w 
dwóch gminach, język włoski w dwóch gminach, język czeski w jednej gminie i 
język słowacki  w jednej gminie. Wierzenia praktykowane na terenie Chorwacji 
odzwierciedlają jej etniczną strukturę. 87,8% populacji to katolicy, 4,4% wyznawcy 
prawosławia, a 1,3% muzułmanie, pozostali  protestanci 0,3% oraz wyznawcy innych 
religii 6,2%. Gospodarka Chorwacji bazuje przede wszystkim na usługach oraz w 
mniejszym stopniu na przemyśle lekkim. Główną rolę w gospodarce Chorwacji 
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odgrywa przemysł przetwórczy o zróŜnicowanej strukturze gałęziowej (przemysł 
spoŜywczy, głównie winiarski, mięsny oraz przetwórstwa owocowo-warzywnego). 
DuŜe znaczenie ma takŜe przemysł maszynowy, elektrotechniczny, cementowy. 
Ponadto przemysł włókienniczy (tekstylny i odzieŜowy), skórzany i obuwniczy,  
hutnictwo Ŝelaza i aluminium, przemysł stoczniowy, (skupiony w duŜych portach 
morskich jak Rijeka, Split i Pula), oraz chemiczny i petrochemiczny (włókna 
sztuczne, farmaceutyki, nawozy sztuczne, środki czystości i kosmetyki). W okresie 
letnim równieŜ turystyka staje się znaczącym źródłem przychodów państwa.  
Rolnictwo chorwackie jest stosunkowo dobrze rozwinięte, znajduje w nim 
zatrudnienie 2,7% ludności zawodowo czynnej, wytwarzając aŜ 8,2% krajowego 
PKB. Prawie 57% terytorium Chorwacji zajmują grunty orne, łąki i pastwiska.  

Chorwacka turystyka – analiza jej rozwoju i stan obecny. 
Turystyka jest jednym z najwaŜniejszych sektorów chorwackiej gospodarki, 

wpływa równocześnie na rozwój pozostałych jej segmentów. Chorwacja jest jedną z 
waŜniejszych destynacji w regionie śródziemnomorskim, ma długą tradycję i 
ogromny potencjał rozwoju. Historyczny rozwój turystyki chorwackiej moŜna 
podzielić na 6 okresów. Pierwszy okres to okres „preteci” prekursorski do końca 
XVIII wieku. Drugi okres to tzw. faza „znatizelje” czyli ciekawości – do końca XIX 
wieku. Jest to okres początku turystyki chorwackiej, kiedy na wyspie Hwar w roku 
1868 utworzono Towarzystwo Higieniczne.  Intensywny rozwój turystyki ściśle 
związany jest z miastem Opatija, gdzie w 1844  roku zbudowana została Vila 
Angolina i hotel Kvarner (1884r) – pierwszy hotel na wybrzeŜu Adriatyku. Ogromny 
wpływ miała równieŜ zbudowana w końcu XIX w. kolej Ŝelazna wiąŜąca centralną 
Europę z Adriatykiem. Trzecia faza – „osvjescivanja” czyli tzw.  faza oświecenia (od 
początku XX wieku do I wojny światowej) to okres afirmacji turystyki zdrowotnej i 
uzdrowiskowej nad Adriatykiem oraz zakładania pierwszych agencji turystycznych. 
Czwarta faza – „postignuća” pierwszych osiągnięć– (okres między 1918 – 1939r) 
faza, w której powstają pierwsze instytucje i pierwsze normy turystyczne. Piąta faza-
„intenzivnog razvoja” – faza  intensywnego rozwoju turystyki, którą moŜemy 
podzielić na 3 podfazy: pierwsza- (1965-1975r.) postrzegana jako złoty okres 
chorwackiej turystyki,  
w okresie tym (do 1975r.) zbudowano 69% podstawowych i 72% komplementarnych 
obiektów, które istniały do 1990 roku. Od 1986- 1988 r. dochodzi do fazy 
kulminacyjnej rozwoju chorwackiej turystyki. Rok 1986 jest rokiem największej w 
historii turystyki chorwackiej liczby udzielonych noclegów- 68 milionów. Trzecia 
podfaza – lata 1989-1990, liczba turystów zagranicznych spada o 20% w stosunku do 
roku 1988. Po roku 1991 nastąpiło kilkuletnie załamanie, spowodowane wojną na 
Bałkanach. Szósta faza - okres rekonwalescencji i konsolidacji turystyki chorwackiej 
(od zakończenia wojny do chwili obecnej)- po okresie całkowitego zastoju pozycja 
Chorwacji na Śródziemnomorskim rynku turystycznym staje się coraz bardziej 
stabilna i silna. Liczba turystów wzrasta z roku na rok i juŜ w 2002 r. osiągnęła stan z 
roku 1990 – 8,5 miliona gości, a w latach kolejnych wzrosła do 9 milionów 
odwiedzających. [10 s. 23] Według najnowszych danych rok 2008 był bardzo 
pomyślny dla chorwackiej turystyki. Liczba turystów odwiedzających Chorwację 
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wyniosła 11,3 miliona turystów , wskaźnik ten był wyŜszy o 1% w stosunku do roku 
poprzedniego. Noclegów udzielono 57 milionów – o 2% więcej niŜ w 2007 roku. 
Dochód z turystyki w 2008 roku wyniósł 7,4 miliarda Euro, o 11% więcej niŜ w roku 
poprzednim. [2 s…18]Turystyka w Chorwacji odgrywa duŜą rolę w gospodarce 
kraju, gdyŜ wytwarza ok. 20% ogólnych dochodów państwa. Według danych 
Głównego Urzędu Statystycznego Republiki Chorwacji w 2008 roku, osiem 
chorwackich parków narodowych odwiedziło 2,136 mln turystów,  z których 
największa część – aŜ 1,764 mln to obcokrajowcy. Największa liczba gości 
odwiedziła Park Narodowy Jeziora Plitwickie – około 928 000 i Park Narodowy 
Krka – ponad 700 000 gości. Kolejne miejsce zajmuje Park Narodowy Brijuni (178 
000 odwiedzających), Park Narodowy Paklenica (ponad 110 000 gości), Park 
Narodowy Kornati (około 95 000 osób), Park Narodowy Mljet (88 000 gości), Park 
Narodowy Risnjak – 25 000 odwiedzających i na ostatnim miejscu, najmłodszy 
wśród nich, Park Narodowy Północny Velebit, który odwiedziło około 12 000 osób. 
W  biegłym roku, muzea i galerie w Chorwacji, zwiedziło łącznie 2,260 mln gości, 
przy czym nieco ponad połowa to obcokrajowcy. Najwięcej osób, odwiedzających 
muzea i galerie, zarejestrowano w województwie dubrownicko-neretwiańskim 
(prawie 1,1 mln i w Zagrzebiu (około 509 000). Atrakcje turystyczne (łącznie) w 
trakcie pobytu w Chorwacji zobaczyło 5,670 mln osób, z których ponad 3,8 mln to 
goście krajowi. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających, prym wiedzie 
województwo krapińsko - zagorskie (na północny zachód od Zagrzebia), do którego 
aŜ 800 000 osób przyjechało na pielgrzymki. Drugie miejsce zajmuje województwo 
primorsko – gorańskie (586 000 gości),[11s.34] ale na ich długiej liście motywów 
przyjazdu pierwsze miejsce zajmują wydarzenia kulturalne (około 286 000 
przyjazdów). Spośród nadmorskich  rejonów turyści najliczniej odwiedzają rejon 
Istrii i Kvarnetu (54%) następnie pozostałe  regiony: zadarski, sibenski, splicki, 
makarski i dubrownicki (razem 45%). Najwięcej turystów przyjeŜdŜa z Niemiec, 
Austrii, Włoch, Słowenii, Czeskiej Republiki, z Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii, 
Holandii, Polski Bośni i Hercegowiny, równocześnie zaczyna się obserwować 
przyjazdy z nowych kierunków jak Rosja, Japonia, Chiny i kraje skandynawskie. 
[1s.28] Chorwacka branŜa jednak przestrzega przed tegorocznym kryzysem i recesją 
w krajach UE, gdyŜ główny napływ turystów jest właśnie z tych krajów. 
Największym konkurentem dla rynku chorwackiego jest  Grecja oraz Hiszpania, 
Włochy, Francja i Turcja. Chorwaci obawiają się takŜe nowych i tańszych destynacji 
jak Bułgaria i Czarna Góra. Obecnie podaŜ turystyczna Chorwacji jest róŜnorodna i 
bardzo  bogata. Chorwacja to kraj ekologicznie czysty, nad chorwackim morzem 
powiewają około 122 błękitne flagi - symbol gwarancji czystości plaŜ. [22s. 28] 
Dzięki ukształtowaniu powierzchni,  śródziemnomorskiemu klimatowi oraz bogatej 
przeszłości, historii, mnóstwa zabytków  w Chorwacji uprawiać moŜna wiele 
rodzajów turystyki. Do głównych zaliczamy turystykę kulturalną i aktywną. 
Chorwacja jest krajem o bogatym dziedzictwie kulturowym z największą ilością 
miast i miasteczek w basenie morza Śródziemnego, o tysiącletniej tradycji 
i niepowtarzalnej architekturze. najwspanialsze dzieła z czasów antycznych, 
twierdze, baszty, zamki, pałace, ogromne bogactwo folkloru, muzyki, pieśni 
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(w sezonie turystycznym starówki miast zamieniają się w  niezwykłe sceny teatralne 
oraz barwne widowiska) mają ogromny wpływ na rozwijający się na masową skalę 
ruch turystyczny. Chorwacja posiada  wiele obiektów wpisanych na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO (Bazylika w Poreču, Pałac Dioklecjana w Splicie, stare miasto 
w Trogirze, Katedra w Šibeniku, stare miasto w Dubrowniku, Park Narodowy Jeziora 
Plitvickie) [14s. 25] W Chorwacji znajdują się równieŜ liczne sanktuaria, dzięki 
którym rozwija się turystyka pielgrzymkowa. Najbardziej znane to Sanktuarium M. 
Boskiej Krasnarskiej, Sanktuarium Matki boskiej Sinskiej - największe sanktuarium 
w Dalmacji, gdzie co roku 15 sierpnia odbywa  się barwne widowisko tzw. Alka 
Sinska. 30 km na północ od Zagrzebia znajduje się sanktuarium maryjne Marija 
Bistrica nazywane często przez samych Chorwatów „chorwacką Częstochową”. 
Jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi turystyki jest turystyka aktywna. 
Chorwacja stała się liderem wśród krajów śródziemnomorskich w dziedzinie 
Ŝeglarstwa dzięki połoŜeniu geograficznemu oraz niezwykle zróŜnicowanej linii 
brzegowej. Według szacunków dochody z usług Ŝeglarskich stanową nawet do 40% 
dochodów państwa z turystyki [23s. 32] Chorwacja jest liderem wśród krajów 
europejskich pod względem liczby przystani jachtowych – marin.  W całym kraju jest 
50 marin,  dysponujących łącznie 12 500 miejsc na wodzie i ok.7200 na lądzie) z 
czego 19 naleŜy do Adriatic Croatia International Club [24s. 31]. Przystanie 
dysponują nowoczesnym serwisem, zajmują się naprawą i konserwacją jachtów. 
Marina Dalmacija koło Zadaru jest największą przystanią jachtową na Adriatyku 

Organizacje turystyczne Chorwacji promocja kraju 
Główną organizacją turystyczną jest Narodowy Ośrodek Informacji 

Turystycznej Republiki Chorwacji (NOITRCH). NOITRCH jest chorwacką 
niekomercyjną instytucją państwową mającą swoją główną siedzibę  
w Zagrzebiu. Chorwacja promuje swój kraj jako „Mały Kraj na Wielkie Wakacje”. 
Chorwaci są świadomi walorów i potencjału turystycznego swego kraju. 
Ministerstwo Turystyki Republiki Chorwackiej wraz z róŜnego rodzaju 
organizacjami powołanymi w tym celu i wspólnotami turystycznymi, bardzo 
aktywnie promuje swój kraj. Przedstawicieli Chorwacji moŜna spotkać na prawie 
kaŜdych targach turystycznych o charakterze międzynarodowym. Co roku goszczą na 
ITB w Berlinie, biorą takŜe udział w Krakowskich Salonach Turystycznych. Stoiska 
Chorwacji są zawsze bardzo przyjazne, kolorowe  
i dobrze zaopatrzone w róŜnego rodzaju foldery, broszury i ulotki w róŜnych 
językach. Nierzadko przedstawicielom organizacji turystycznych towarzyszy zespół 
ludowy lub grupa osób prezentująca obyczaje i tradycje chorwackie.  

� Przykładowe produkty turystyczne Chorwackiej Wspólnoty 
Turystycznej: 

− Miasto na miarę człowieka- Zagrzeb 
− Szlak najmniejszych miast na świecie- szlak istryjski 
− Szlaki pachnących riwier i wysp- szlak kvarnerski 
− Szlak zródeł przyrody- szlak regionu Liki 
− Szlak władców chorwackich– szlak południowodalmatyński 
− Szlak dawnych kultur– szlak środkowodalmatyński 
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− Szlak dworów szlacheckich- szlak północny 
− Szlaki podziemnych tajemnic- szlaki północnozachodnie 
− Szlak Morza Panońskiego– szlak Slawonii 
− Szlak starych kapitanów-szlak południowodalmatyński [15.6] 

Pozycja chorwackich hoteli na światowym rynku usług hotelarskich  
Chorwacki rynek hotelowy jest w fazie rozwoju. Obecnie tj. w 2009 roku w 

Chorwacji jest 90562 miejsc noclegowych w 410 hotelach. Najwięcej miejsc znajduje 
się w hotelach 3gwiazdkowych , które stanowią 60 % istniejących hoteli25]. Hotele 
w Chorwacji to najczęściej obiekty zbudowane w latach 60, 70, i 80. Są to budynki z 
setkami pokojów i wielkimi restauracjami. Najczęściej dysponują dwoma lub trzema 
gwiazdkami. Najwięcej obiektów hotelowych znajduje na Istrii i w rejonie Kvarneru 
(53%) pozostałe 45% znajduje się w rejonach Zadaru, Sibenika, Splitu, Makarskiej i 
Dubrownika. Według danych chorwackiego instytutu turystyki z 2007 roku na rynku 
chorwackim dominują kwatery i mieszkania  prywatne -41%,  hotele – 14%, 
kempingi 23%, osady turystyczne 3%, apartamenty 4% i pozostała baza noclegowa -
15%.  Wśród gości hotelowych w 2008 roku  64% stanowili turyści indywidualni a 
36% grupy turystyczne. Najczęściej wybieranymi przez turystów zagranicznych 
obiektami noclegowymi były hotele, bo aŜ 67%. [4s. 24] W mniejszym stopniu 
turyści nocowali w kwaterach prywatnych, apartamentach oraz domkach letnich. 
Obecnie rynek hotelarski ulega przeobraŜeniom i dynamicznym  zmianom.  Na 
początku lipca 2009 roku, w miejscowości Orašac niedaleko  Dubrownika, otwarty 
zostanie elitarny obiekt o standardzie pięciu gwiazdek – „Ogrody Słońca”. 
Inwestorem projektu, o wartości 170 milionów EUR, jest firma Hidrocommerce, 
której partnerem jest Jupiter Adria. W pierwszym etapie otwarty zostanie Radisson 
SAS hotel, w którym będzie 201 pokojów, 207 apartamentów, centrum kongresowe, 
centrum wellness, centrum sportowe o powierzchni 7000 m2 oraz trzy baseny 
odkryte. W drugim etapie, trwającym do roku 2010, przewidziana jest budowa i 
otwarcie hotelu Regent ze 130 pokojami. Obiekty gastronomiczne w Ogrodach 
Słońca w Dubrowniku będą inspirowane typowo chorwackim klimatem. Goście, 
którym zaproponowana zostanie tzw. turystyka doświadczeń, będą uczestniczyć w 
ciekawych zajęciach jak zbieranie oliwek lub winogron albo łowienie ryb. Do 
wyboru kadry kierowniczej całego resortu zaangaŜowana została Rezidor Grupa - 
światowej sławy kompania hotelowo-managerska, której zadaniem jest zapewnienie 
doskonałego funkcjonowania hotelu. W tym elitarnym kompleksie turystycznym 
zatrudnionych zostanie 800–900 osób, przy czym pierwszeństwo będzie miała 
ludność miejscowa. Nowo powstałe hotele lub po kompleksowej modernizacji 
zdobywają liczne  wyróŜnienia. Przykładem moŜe być splicki hotel Le Meridien Lav, 
który zdobył trzy wyróŜnienia: nagrodę World Travel Resort jako wiodący europejski 
hotel konferencyjny, wiodący hotel chorwacki oraz wiodący chorwacki hotel SPA. 
WyróŜnienia mają tym większe znaczenie, Ŝe hotel Le Meridien Lav zwycięŜył w 
wyjątkowo silnej, światowej konkurencji i to we wszystkich kategoriach, w których 
został nominowany. Kompleks hotelowy Lav z hotelem Le Meridien Lav (standard 5 
gwiazdek) otwarty został pod koniec 2006 roku. Powierzchnia obiektów w tym 
kompleksie wynosi około 60000 m2, a powierzchnie zielone, miejsca spacerowe, 
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plaŜe oraz wielka, luksusowa przystań jachtowa zajmują 40 000 m2. Kompleks 
hotelowy ma bogatą ofertę kongresową, centrum rozrywki z kasynem oraz przystań 
jachtową z 80 miejscami. W ramach hotelu działa wellness Diokletian SPA o 
powierzchni 3000 m2 z szeroką paletą usług [8s. 19]. Hotel Novi Spa Hotels & 
Resort, połoŜony w miejscowości Novi Vinodolski posiada największe SPA w 
Europie i jest jedynym w swoim rodzaju luksusowym obiektem na plaŜy. 
Przeznaczony jest dla gości zainteresowanych wypoczynkiem rodzinnym oraz dla 
tych, którzy oczekują atrakcji wellness, romantycznej atmosfery, aktywnego 
wypoczynku bogatego w atrakcje sportowe lub spotkania biznesowe. Starannie 
zaprojektowane wnętrza uzupełnione zostały najnowocześniejszym wyposaŜeniem i 
detalami najlepszych światowych obiektów.  

Kempingi Według danych Chorwackiego Stowarzyszenia Kempingów turyści 
mogą skorzystać z 235 kempingów, które mogą przyjąć 214 482 osoby. Oprócz tego 
w gospodarstwach domowych działa dodatkowych 279 kempingów z miejscami dla 
10033 osób.[11s. 16] 

 W ubiegłym roku zarejestrowano ponad 13 milionów noclegów na 
kempingach, których najwięcej (90%) znajduje się na wyspach i wzdłuŜ wybrzeŜa. 
Aby chorwackiej ofercie kempingowej, obok szybkiego rozwoju produktów 
turystycznych wysokiej jakości, umoŜliwić jeszcze lepszą promocję na rynku 
europejskim, krajowe stowarzyszenie kempingów rozpoczęło realizację projektu 
„Jakość kempingów”. Projekt ten jednoczy wiodące kempingi, które reklamują się 
pod marką „Najlepsze kempingi chorwackie”. Aby dostać się do klubu najlepszych, 
wyznaczono bardzo jasne kryteria. Chorwackie Stowarzyszenie Kempingów, po 
dokonaniu oceny wydało broszurę „Najlepsze Chorwackie Kempingi”, która zawiera 
39 tego typu obiektów. Opublikowano ją w języku niemieckim, angielskimi włoskim.   

Hostele - Chorwacja jest ulubioną destynacją turystyczną młodzieŜy, która 
zakwaterowanie odpowiadające jej potrzebom moŜe znaleźć w około 40 hostelach w 
całym kraju, których liczba, do roku 2012 wzrośnie o kolejnych trzydzieści. JuŜ teraz 
hostele znajdują się w wielu, najbardziej atrakcyjnych miejscowościach 
turystycznych jak Dubrownik, Pula, Szybenik, Zadar, Rijeka, Veli Lošinj, Zagrzeb. 
Wszystkie hostele, w których łącznie znajduje się około 900 miejsc noclegowych, 
całkowicie odpowiadają standardom i sposobom funkcjonowania hosteli 
europejskich. Prawie  wszystkie otwarte są przez cały rok. Hostele zrzeszone są w 
niedochodowej pozarządowej organizacji (istniejącej od 55 lat) w Chorwackim 
Związku Feryjnym i Schronisk MłodzieŜowych, zajmującym się rozwojem turystyki 
młodzieŜowej. Jest on członkiem międzynarodowych organizacji, zajmujących się 
promowaniem mobilności osób młodych: International Youth Hostel Federation, 
European Youth Card Association i World Youth and Student Educational Travel 
Confederation [9]. 

Apartamenty – stanowią 4% bazy noclegowej Chorwacji. Wbrew nazwie nie 
są to luksusowe apartamenty hotelowe, lecz tzw.” Ferienwohnungen”, czyli 
mieszkania wakacyjne. Ich ceny są niŜsze od hotelowych, a kuchnia umoŜliwia 
samodzielne przygotowanie posiłku. Apartamenty składają się z pokoju (lub dwóch), 
kuchni i  łazienki. 
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 Pokoje prywatne (kwatery)-  to tanie miejsca noclegowe jednak nie tak 
popularne jak na przykład apartamenty. Właściciele domów na wybrzeŜu chętniej 
budują mieszkania wakacyjne niŜ pojedyncze pokoje ze względu na brak moŜliwości 
przyrządzania w nich posiłków [26]. 

8. Transport, komunikacja.  
W Chorwacji ostatnich 10-ciu latach  połoŜono bardzo duŜy nacisk na rozwój 

transportu i infrastruktury, która wpływa na jakość uprawiania turystyki.  
� Transport drogowy  
Około 70% turystów przyjeŜdŜa do Chorwacji autokarem lub samochodem 

osobowym, samolotem około 6%, drogą morską ok.3%, koleją tylko 1%. Chorwacja 
w ciągu kilkunastu ostatnich lat buduje setki km autostrad. Obecnie autostradami nie 
licząc małych przerw połączone są największe miasta chorwackie. Dwa 
najwaŜniejsze trakty komunikacji kołowej w Chorwacji to autostrada Zagrzeb-Split ( 
380 km) i autostrada Zagrzeb-Rijeka (146,5 km. Aktualnie budowany jest 
ekspresowym tempie odcinek autostrady ze Splitu do Dubrownika. Chorwacja 
posiada 109 przejść granicznych.[11s.6] Tajemnicą chorwackiego sukcesu nie jest 
wyłącznie system finansowania inwestycji drogowych. Autostrada na Półwyspie 
Istria finansowana była w 2003 r. pieniędzmi z obligacji wyemitowanych przez 
państwo. Tym co dodatkowo motywuje chorwackich decydentów do sprawnej 
realizacji przyjętego pod koniec lat 90 programu budowy autostrad jest świadomość, 
Ŝe drogi te są podstawową dźwignią rozwoju turystyki.  

� Transport lotniczy  
Chorwackie linie lotnicze Croatia Airlines oraz zagraniczni przewoźnicy 

(Alitalia, Austrian Airlines, Air France, British Airlines, Czech Airlines, LOT, 
Lufthansa i Turkish Airlines) zapewniają regularne lotnicze połączenia z Zagrzebia 
do większości stolic europejskich. Ponadto Malev, Slovak Airlines oraz linie 
rosyjskie organizują duŜą liczbę lotów do Dubrownika, Splitu i Puli. Na terenie 
Chorwacji znajduje się dziesięć lotnisk. Cztery lotniska: Zagrzeb, Dubrownik, Split i 
Pula obsługują ruch międzynarodowy, a siedem lotnisk (Zagrzeb, Split, Dubrownik, 
Pula, Zadar, Rijeka i Osijek) moŜe przyjmować samoloty duŜe i średnie. Chorwackie 
linie lotnicze obsługują równieŜ połączenia krajowe z Zagrzebia do Splitu, Zadaru, 
Puli, Dubrownika, Rijeki i Osijeka oraz połączenie Osijek - Dubrownik. Oprócz 
samolotów rejsowych latem do Chorwacji latają takŜe samoloty czarterowe (m.in. do 
Splitu) organizowane przez biura Scan Holiday i Neckerman oraz samoloty 
niskokosztowe  róŜnych tanich linii lotniczych. 

� Transport kolejowy  
Chorwacja ma bezpośrednie połączenia kolejowe ze Słowenią, Bośnią i 

Hercegowiną, Węgrami, Włochami, Austrią, Szwajcarią, Niemcami, Serbią i 
Czarnogórą. Prawie ze wszystkimi pozostałymi krajami europejskimi istnieją 
połączenia z przesiadką. Większe miasta w Chorwacji, z wyjątkiem Dubrownika, 
połączone są siecią kolejową (Zagrzeb, Pula, Rijeka, Zadar, Split,  Szybenik, Knin, 
Metković, Ploče). 

� Transport morski.  
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Adriatyk to unikalny akwen dla turystyki morskiej  

w Europie. Dla turystów podróŜujących drogą morską usługi transportowe świadczą 
zarówno międzynarodowe linie promowe łączące Chorwację z włoskiem wybrzeŜem 
(Split-Ancona, Zadar-Ancona,  Split-Stari Grad/Hvar -Pescara, Dubrownik-Bari,  
Split-Pescara), jaki i  lokalne linie kursujące codziennie pomiędzy chorwackimi 
wyspami, a takŜe przybrzeŜne linie promowe, które docierają do wszystkich portów 
od Rijeki po Dubrownik. Lokalne promy oraz linie ekspresowe kursują pomiędzy 
wyspami oraz łączą ląd w poszczególnymi miejscowościami na wyspach. 
NajwaŜniejszymi portami chorwackimi są Rijeka, Zadar, Sibenik, Split i Dubrownik. 
Mniejsze porty to Vis, Stari Gad, (Hvar),Vela Luka (Korcula), Bribir (Dugi Otok). 
Inne małe porty lokalne obsługiwane są prawie wyłącznie przez armatora 
państwowego – Jadrolinija. W chorwackich portach mogą cumować zarówno  jachty 
pełnomorskie, jak i wielkie crusery, które przywoŜą setki turystów fascynujących się 
bajecznymi widokami. śegluga wycieczkowa jest  gałęzią chorwackiego przemysłu 
turystycznego, która w najbliŜszych latach osiągnie dynamicznie tempo i z do 
niedawna elitarnej formy wypoczynku stanie się jedną z gałęzi turystyki masowej. 
Chorwaci są świadomi swego bogactwa, stawiają na turystykę, która w szybkim 
tempie przynosi korzyści. ToteŜ wielką uwagę przywiązują do czystości i ekologii, 
zarówno na lądzie jak i w morzu. 

Zakończenie 
Chorwacja to jeden z najatrakcyjniejszych krajów europejskich. Od zawsze 

była krainą prawdziwej inspiracji dla wielkich twórców od Kasjodora  piszącego o 
nadmorskim Ŝyciu patrycjuszy po wiersze Dantego, czy Georgea Shawa, który tutaj 
odnalazł prawdziwy raj na ziemi. Głównym miejscem koncentracji ruchu 
turystycznego  jest  unikalne wybrzeŜe, którego atutami są śródziemnomorski klimat, 
atrakcyjne   plaŜe, ciepłe i krystaliczno czyste  morze oraz  wyspy stanowiących 
centrum turystyki morskiej. Niewiele jest miejsc w Europie, które mogą  pochwalić 
się takimi walorami, jak nieskaŜona i harmonijna roślinność, imponujące osobliwości 
przyrodnicze, bogate  dziedzictwo kulturowe, liczne zabytki klasy zerowej tworzą 
waŜny rozdział listy światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Dobrze rozwinięte 
powiązania komunikacyjne, ponad stuletnie tradycje obsługi ruchu turystycznego, 
Ŝyczliwa turystom ludność wpływają na unikalność i coraz większą renomę  
chorwackiego rynku turystycznego. 
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I. Szewczyk 

Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko Biała, Poland 
 

CHARAKTERYSTYKA DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH MIASTA – 
NA PRZYKŁADZIE MIASTA BIELSKO – BIAŁA 

W ostatnich latach zmieniło się podejście polskich miast i regionów do 
promocji. Władze miast na całym świecie uświadamiają sobie coraz bardziej, Ŝe 
miasto konkuruje z innymi miastami celem zdobycia i utrzymania zasobów Wraz ze 
zmianą i zróŜnicowaniem poziomu edukacji ludności niektóre miasta np. zaczęły 
przyciągać inwestorów promując wysokie kwalifikacje wyedukowanych mieszkańców, 
inne wykorzystywały moŜliwości lokalne związane np. z połoŜeniem geograficznym, 
warunkami prawnymi lub gotowością pełnienia specyficznej funkcji przez miasto, 
stąd miasta uzdrowiskowe, centra kultury czy biznesu. 

Jednak motyw promocji pozostaje ten sam, zachęcanie klientów do „przyjęcia 
oferty” miasta. Miasto musi z jednej strony zachęcać własnych mieszkańców, aby w 
nim zostali i byli skłonni działać na jego rzecz, a z drugiej namawiać świat 
zewnętrzny do nabywania jego produktów, inwestowania w nim lub przybycia celem 
korzystania z jego zasobów na miejscu. Aby osiągnąć cele w tej walce 
konkurencyjnej, miasto potrzebuje odpowiednich „narzędzi”. Najłatwiej i 
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najsensowniej jest wykorzystać narzędzia opracowane celem prowadzenia walki na 
konkurencyjnym rynku produktów i usług.  

Bielsko Biała, to wyjątkowe, przepięknie usytuowane miasto w Polsce. 
PołoŜone jest w południowej części kraju, na Pogórzu Śląskim, rozpościera się u 
podnóŜa Szyndzielni i Klimczoka w dolinie rzeki Białej na przecięciu waŜnych 
szlaków komunikacyjnych. To dwustutysięczne miasto posiada bogata historię i 
kulturę. Tworzyli ją wspólnie Polacy, Niemcy, śydzi. Spacerując po mieście, po jego 
centrum, rynkowych placach i wąskich, starych uliczkach, nie moŜna pominąć 
pomników przeszłości.  

Historia pozostawiła tutaj wspaniałe zabytki architektoniczne, urokliwe 
kościółki, grodzisko, liczne pomniki, wreszcie mnóstwo XVII-XIX- wiecznych 
zabytkowych, murowanych i drewnianych kamieniczek, budynków fabrycznych, 
cmentarzy i parków. 

Bliskość Beskidów to wielki atut miasta, oferuje moŜliwość obcowania z 
pięknem górskich krajobrazów oraz zachęca do uprawiania aktywnej turystyki letniej 
i zimowej. 

Bogata oferta sportowo-rekreacyjna, doskonałe warunki do uprawiania sportów 
wodnych: Ŝeglarstwa, kajakarstwa, windsurfingu – Jezioro śywieckie i Jezioro 
Międzybrodzkie, szkoła szybowcowa działająca na stoku śaru, liczne szlaki 
turystyczne, przytulne schroniska, tory saneczkowe, sieć wyciągów narciarskich i 
kolejek linowych sprawiają, Ŝe naprawdę nikt nie moŜe narzekać na nudę. 

 

 
Źródło: http://bielskoo.republika.pl/ (11.05.2009) 

Rys. 1. PołoŜenie na mapie Polski 
 
Promocja oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku jest jednym z zadań 

powiatu, zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, i w odniesieniu do 
powiatu bielskiego stanowi istotny element strategii rozwoju miasta. 

Przesłanie promocji miasta Bielska Białej brzmi: „Bielsko Biała – to pięknie 

połoŜone miasto przedsiębiorczości”. 
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Źródło: http://stara.gorpol.pl/miasta/bb/2/mal2-04.jpg (10.05.2009) 

Fot. 1. Widok z lotu ptaka na miasto 
 
W chwili obecnej w Urzędzie Miasta Bielsko Biała istnieje wyspecjalizowany 

wydział podlegający Wiceprezydentowi Miasta - Biuro Promocji Miasta. 
 
 
Do zadań Biura naleŜy:  
� Realizacja programu promocji miasta dotyczącego:  
− jego mieszkańców i ich poziomu Ŝycia, 
− połoŜenia geograficznego i środowiska naturalnego, 
− historii i tradycji, 
− gospodarki, przedsiębiorczości i infrastruktury, 
− ochrony zdrowia i opieki społecznej, 
− wychowania i edukacji, kultury i sztuki, 
− bezpieczeństwa miasta, 
− sportu, rekreacji i turystyki. 
� BieŜąca obsługa UM w Bielsku-Białej w zakresie: 
− tworzenia i zarządzania częścią miejskiej strony internetowej, dotyczącej 

promocji miasta, 
− tworzenia i zarządzania bazą danych o mieście, 
− promocji i dysponowania logo Bielska-Białej,  
− wydawnictw: (drukowanych, audiowizualnych, multimedialnych) 
− dostawy upominków miejskich, 
− dystrybucji materiałów promocyjnych, prowadzenie miejskich kampanii 

promocyjnych, 
− organizacji i uczestnictwa w lokalnych, krajowych i zagranicznych 

imprezach promocyjnych: (targi wystawy, konferencje, konkursy, pokazy, sympozja)  
− współuczestnictwa w przygotowywaniu wydarzeń o charakterze 

oficjalnym, 
− organizacji pobytu delegacji przyjeŜdŜających do Bielska-Białej i regionu 
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− badań i analiz marketingowych związanych z miastem, 
− nawiązywania kontaktów z inwestorami zagranicznymi. 
� Współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie wspólnych działań 

promocyjnych na rzecz Bielska-Białej, regionu i województwa. 
� Współpraca z zagranicą, a zwłaszcza:  
− podtrzymywanie związków i wymiana informacji z miastami bliźniaczymi, 

zaprzyjaźnionymi i partnerskimi, 
− prowadzenie korespondencji i jej tłumaczenie, 
− przygotowywanie projektów porozumień miasta z partnerami 

zagranicznymi, 
− organizacja i obsługa przyjazdów gości zagranicznych, 
− organizacja i obsługa wyjazdów za granicę delegacji z Urzędu Miejskiego, 
− inicjowanie wspólnych przedsięwzięć o międzynarodowym charakterze z 

udziałem w ich realizacji. 
Promocja walorów i zasobów miasta ma za zadanie wyodrębnienie 

pozytywnego wizerunku u potencjalnych inwestorów - zarówno prywatnych, jak i 
publicznych. W tym celu powstał ”Program Promocji Miasta Bielska-Białej”, który 
zawiera programy realizacji poszczególnych zadań wyznaczonych w ”Strategii 
Rozwoju Miasta Bielska-Białej do 2010 roku”. 

Funkcje planowania strategicznego były wykonywane przez szeroką koalicję, 
na podstawie ”Partnerskiej umowy o współpracy”. W  składzie koalicji znalazłyby 
się: 

− lokalne agendy instytucji rządowych, 
− organizacje samorządu terytorialnego, 
− Biuro Rozwoju Miasta, 
− ZUS, PUP, Urząd Skarbowy, 
organizacje około biznesowe i turystyczne,  
Natomiast bezpośrednia realizacja zadań szczegółowych spoczywać ma 

w kompetencjach poszczególnych podmiotów działających na terenie miasta, 
zwanych ”Podmiotami wiodącymi”. Zalicza się do nich: 

− Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w B-B - podstawowy partner w 
procesie obsługi inwestora, 

− Regionalną Izbę Handlu i Przemysłu w B-B - odpowiedzialna za promocję 
eksportu, 

− Bielskie Centrum Przedsiębiorczości - odpowiedzialne za promocję 
przedsiębiorczości, 

− Miejskie Biuro Promocji i Obsługi Inwestora - odpowiedzialne za 
całokształt działań związanych z promocją i przyciąganiem inwestorów, 

− Miejskie Centrum Informacji i Promocji Turystyki - odpowiedzialne za 
promocję turystyki. 

Tak przyjęta struktura realizacji zadań pozwala na zapewnienie kompleksowej 
obsługi poszczególnych grup adresatów, a dzięki wykorzystaniu efektu synergii, 
takiej alokacji zasobów, która sprzyjać będzie podniesieniu efektywności i 
skuteczności realizowanych zadań. Przedmiot promocji miasta obejmuje prawie 
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wszystkie dziedziny funkcjonowania miasta tj. turystykę, kulturę, gospodarkę czy 
ochronę środowiska.   

Promocja turystyki 
Podstawą promocji jest symbol. Logo, czyli znak graficzny jest tym dla oka, 

czym hasło reklamowe dla języka.. Jego zasadniczą rolą jest, przekazanie 
określonego przesłania emocjonalnego i danie odpowiedzi na pytanie, jakie są 
moŜliwości miasta dokąd zmierzamy i jaka jest wizja przyszłości. Z myślą o 
utrwaleniu wizerunku miasta Bielska-Białej i okolic, tak by jego walory stały się 
oczywiste i czytelne dla zwiedzających, opracowano i upowszechniono logo miasta.  
                                                     

 
 
 
 
 
 

Rys. 2. Logo miasta. 
 

Logo Miasta Bielska-Białej stanowią dwie stylizowane litery „B” 
symbolizujące Bielsko i Białą, przedzielone wstęgą rzeki Białej wraz z 
umieszczonym powyŜej nieregularnym obrysem koła odzwierciedlającym tarczę 
słońca na tle gór.    

Nawiązując do historii  miasta, jednocześnie logo przekazuje informacje o 
obecnym wyglądzie regionu, o połoŜeniu geograficznym miasta i walorach 
krajobrazowych jego najbliŜszych okolic. Te same literki ’B’, nie bez przyczyny 
koloru zielonego, tym razem symbolizują wzniesienia i doliny porośnięte pięknymi 
lasami, które przecinają górskie potoki, a wszystkiemu przyświeca gorące słońce. 

Z myślą o rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Bielska-Białej 
organizowane są liczne masowe imprezy sportowe i rekreacyjne. Do najbardziej 
popularnych naleŜą: 

1. BIELSKI RODZINNY RAJD ROWEROWY - impreza odbywająca się 
co roku w maju. W bieŜącym roku 2008, w XVIII z kolei juŜ rajdzie uczestniczyło 
blisko 3 tys. osób z całego Podbeskidzia, 

2. ULICZNY BIEG FIATA - w 2008r. to juŜ XVI edycja jednego z 
najbardziej prestiŜowych biegów ulicznych w kraju. O jego renomie stanowi 
uczestnictwo ponad 2 tys. osób, urozmaicona trasa i gratyfikacje dla zwycięzców, 

3. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ SEITEDO KARATE ”PUCHAR 
BESKIDÓW” - cykliczna impreza gromadząca rokrocznie blisko dwustuosobową 
grupę zawodników. W ubiegłym roku udział w zawodach wzięli karatecy z Węgier, 
Iranu oraz cała czołówka krajowa, 

4. MIĘDZYNARODOWY MEETING LEKKOATLETYCZNY 
”BESKIDIAN ATHLETIC” - w 2008r. w zawodach wzięli udział najbardziej znani 
polscy atleci. Konkurencje biegowe rozgrywane są na dość nietypowych dystansach: 
150, 300 i 600m, 
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5. MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ W PIŁCE SIATKOWEJ KOBIET 
O ”PUCHAR PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ” - impreza o 
dwudziestoletniej tradycji. Co roku na przełomie września i października o puchar 
walczą zespoły czołówki krajowej i zagranicznej. 

6. BESKIDZKI BIEG PRZEŁAJOWY, XV edycja biegu, w którym 
rokrocznie bierze udział wiele osób z całego Podbeskidzia. 

Informacje na temat organizowania w/w imprez sportowych i rekreacyjnych 
podawane są z reguły w lokalnej prasie (np. ”Kronice Beskidzkiej”), lokalnym radio 
oraz na plakatach. O terminach imprez zawiadamiają takŜe bezpłatne magazyny, 
takie jak np. ”Pełna Kultura!”, a o rezultatach sportowych moŜna przeczytać między 
innymi na stronach Internetowych bielskiego Urzędu Miejskiego czy w gazetach 
lokalnych. 

W promocji miasta Bielska-Białej  wykorzystuje się często narzędzie 
propagandy marketingowej (formy komunikowania się z rynkiem) oraz public 
relations (kształtowanie stosunków firmy z otoczeniem). 

Najczęściej stosowanymi instrumentami propagandowymi wykorzystywanym 
przez Urząd Promocji Miasta są: 

− konferencje prasowe, 
− przewodniki i foldery informacyjne, 
− promocja poprzez witrynę internetową, 
− wystawy fotografii turystycznej, 
− publikowanie w prasie artykułów i informacji na temat waŜnych wydarzeń  

i działań organizowanych przez miasto. 
Ogromną rolę w zakresie public relations odgrywa uczestnictwo w 

organizowanych targach oraz giełdach, zarówno krajowych jak i zagranicznych. 
 W roku 2008 przedstawiciele miasta Bielsko Biała uczestniczyli w 

następujących imprezach targowych: 
− GO I REGIONTOUR w Brnie, 
− Ferien Messe w Wiedniu, 
− Targi EUROTOUR 2008, 
− Targi ITB Berlin 2008, 
− Międzynarodowe Targi Turystyczne Silesia Tour Glob 2008 w 

Katowicach. 
Celem uczestnictwa w targach jest wzbudzenie zainteresowania i zaufania 

społecznego w stosunku do miasta Bielsko Biała. Przedstawiciele Biura Promocji 
Miasta podczas spotkań targowych prezentują ofertę miasta poprzez róŜnorodne 
ulotki, foldery, broszury, katalogi czy informatory turystyczne. 

Wydarzenia, takie jak targi mają charakter zarówno ogólnopolski, jak i coraz 
częściej międzynarodowy. Organizowane są sympozja, prelekcje, wykłady i 
prezentacje. Imprezy tego typu dają moŜliwość przedstawienia atrakcji regionu i 
perspektyw jego rozwoju.  

Miasto Bielsko-Biała, m.in. dzięki uczestnictwu w programie miast 
partnerskich, promuje swoje walory na międzynarodowych targach w takich miastach 
jak: Brno i Praga (Czechy), śylina i Bratysława (Słowacja), Szolnok (Węgry), Berlin 
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(Niemcy), Colmar (Francja), Londyn (Wlk. Brytania), Dublin (Irlandia), Utrecht 
(Holandia). 

Kontakty zagraniczne i współpraca międzynarodowa towarzyszyły władzom 
samorządowym naszego miasta od samego początku. Oprócz rosnącej w sposób 
ciągły i naturalny liczby partnerów zagranicznych, znalazło to równieŜ wyraz w 
jednym z zapisów tak waŜnego dokumentu, jakim jest „Strategia rozwoju Bielska-
Białej do roku 2010”. Kontynuacja i rozwijanie działań w skali międzynarodowej to 
jeden z filarów promocji naszego miasta. Jego rola polega przede wszystkim na 
inspirowaniu kontaktów, wstępnym pośrednictwie i wspieraniu róŜnych form 
współpracy. Realizacja współpracy jest zadaniem osób, instytucji i organizacji 
konkretnie z nią związanych i reprezentujących niemalŜe wszystkie dziedziny 
działalności municypalnej. 

 Internet to nowy środek przekazu, nowy typ wydawcy i nowy typ 
czytelnika. Informacje zawarte na stronie miasta [http://www.bielsko.biala.pl/] 
dostarczają konsumentowi szeregu informacji o mieście, walorach kulturowych i 
krajobrazowych, imprezach, ofertach pracy itp. 

Bielsko-Biała jest stolicą regionu turystycznego Beskidy. Dzięki niezwykle 
korzystnemu połoŜeniu miasto ma bogatą ofertę sportową i turystyczną przez cały 
rok. Z myślą o dalszym rozwoju turystyki opracowywane są plany zagospodarowania 
nowych terenów. W przyszłości planuje się wybudowanie hoteli (zarówno o 
standardzie luksusowym, jak i turystycznym), moteli, kempingów oraz obiektów 
sportowych i rekreacyjnych. Podejmowane są liczne działania polegające na 
organizacji komputerowego systemu informacji turystycznej i wsparciu finansowym 
organizacji turystycznych, a takŜe organizacji wymiennych wyjazdów dla tour-
operatorów. 

Promocja kultury 
Promocja kulturalna realizowana jest we współpracy z Wydziałem Kultury i 

Sztuki Urzędu Miejskiego oraz placówkami jemu podległymi. Polega ona głównie na 
sprawowaniu mecenatu nad działalnością kulturalną, pośrednictwie w nawiązywaniu 
kontaktów i wymianie artystycznej, Współpracy z Miejskim Centrum Informacji i 
Promocji Turystyki, dokumentowaniu waŜnych wydarzeń kulturalnych w mieście i 
gromadzeniu informacji, udziale w imprezach i uroczystościach o charakterze 
kulturalnym oraz upowszechnieniu wszelkiego rodzaju działalności kulturalnej 
miasta Bielska-Białej. 

 W ramach reklamy radiowej wykorzystywanej przez władze miasta 
Bielsko Biała najczęściej wyróŜniamy krótkie informacje, programy dyskusyjne, 
informacje o warunkach pogodowych oraz informacje o imprezach organizowanych 
przez Władze miasta. 

 Integralnym elementem promocji miasta jest działalność wydawnicza. 
Dzięki niej powstają albumy, informatory, broszury, foldery Reklama poprzez 
gadŜety oraz materiały reklamowe, ulotki, broszury i foldery to najczęstsza forma 
promocji miasta Dobrze zaprojektowana ulotka przedstawia nie tylko informacje 
ofertowe, ale buduje i utrwala pozytywny wizerunek miasta w oczach klienta. 
Materiałami najczęściej promującymi są: 
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− Folder „Bielsko Biała”, 
− Folder „Bielsko Biała, Kultura”, 
− Płyta CD „Bielsko Biała”, 
− Płyta CD „Turystyka w powiecie bielskim”, 
− Długopisy z nadrukiem logo Bielska Białej, 
− Kubki z herbem miasta, 
− Plakaty, kalendarze z fotografiami atrakcji Bielska Białej, 
− Pocztówki, 
− Ulotki Miejskiego Centrum Informacji Turystycznej 
Pod kątem promocji miasta i regionu realizowana jest takŜe współpraca z 

pismami samorządowymi - tygodnikiem ”Wspólnota”, ”Nasz Powiat”, 
”Rzeczpospolita Powiatowa” i ”Podbeskidzie”. Ponadto na terenie miasta ukazuje 
się tygodnik ”Kronika Beskidzka” oraz ”Gazeta Wyborcza” ze specjalnym 
dodatkiem o Bielsku-Białej. Co miesiąc Wydział Kultury i Sztuki przy UM wydaje 
bezpłatny bielski magazyn aktualności ”Pełna Kultura!”, zawierający kalendarium 
imprez teatralnych, filmowych, muzycznych itd. na dany miesiąc oraz Magazyn 
Samorządowy ’W BIELSKU-BIAŁEJ’ traktujący o nowinkach w mieście. 

Władze miasta chcąc dotrzeć do szerokiego grona klientów za pomocą 
artykułów prasowych umieszczanych w  miesięcznikach Świat Turystyki, Polska 
Turystyka. W ramach reklamy umieszczane są informacje o walorach turystycznych 
miasta. 

WaŜną rolę odgrywa w promocji miasta takŜe Wydział Urbanistyki i 
Architektury, który odpowiada za ochronę konserwatorską zabytków w mieście. Za 
sprawą Wydziału odnowiono takŜe szereg bielskich kamienic, kościołów, budynek 
Poczty Głównej, ZUS czy Urzędu Skarbowego.  

Zaadaptowano i odnowiono równieŜ wiele pofabrycznych budowli. Dziś 
znajdują się tam banki biurowce, sklepy, hurtownie, a nawet restauracje  puby i 
dyskoteki, kluby fitness. 

Pod patronatem Prezydenta Miasta Bielska-Białej organizowane są liczne 
konkursy. W ostatnim okresie wyłoniono zwycięzcę konkursu fotograficznego pt. 
”Bielsko w obiektywie”. 

W mieście organizowane są liczne masowe imprezy kulturalne. Do najbardziej 
popularnych naleŜą: 

1. FESTIWAL MIAST PARTNERSKICH POZNAJMY SIĘ, W Festiwalu 
Miast Partnerskich uczestniczyli przedstawiciele miast partnerskich z: Besancon 
(Francja), Bierdiańsk (Ukraina), Frydek-Mistek (Czechy), Kirklees (Anglia), Szolnok 
(Węgry), Ustka (Polska), Wolfsburg (Niemcy) i śylina (Słowacja). Celem festiwalu 
było przedstawienie mieszkańcom Bielska-Białej historii, tradycji, kultury i atrakcji 
turystycznych miast partnerskich, promocja miasta i regionu wśród gości z miast 
zaprzyjaźnionych oraz poszukiwanie i organizowanie kontaktów w środowisku 
biznesowym. 

2. MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL SZTUKI LALKARSKIEJ, jeden 
z waŜniejszych i najbardziej prestiŜowych przeglądów teatralnych na świecie. 
Festiwal jest przeglądem spektakli teatrów lalek, prezentującym najnowsze trendy w 
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dziedzinie sztuki lalkarskiej, a takŜe spektakle realizowane w konwencjach i 
technikach tradycyjnych. 

3. DNI BIELSKA BIAŁEJ, święto miasta, organizowane rokroczni, 
wypełniony koncertami gwiazd polskiej estrady oraz najlepszymi polskimi 
kabaretami. 

4. JARMARK ŚWIĘTOJAŃSKI, festyn nawiązujący do tradycji 
średniowiecznego jarmarku, pełen straganów, występów kuglarzy, artystów 
wędrownej trupy teatralnej oraz pokazów walk i gier rycerskich. 

5. MIĘDZYNARODOWY ZLOT POJAZDÓW MILITRANYCH, 
OPERACJA POŁUDNIE, największa w Polsce parada skupiająca kolekcjonerów i 
miłośników pojazdów militarnych z kraju i zagranicy. 

6. BESKIDZKI RAJD POJAZDÓW ZABYTKOWYCH, impreza 
gromadząca miłośników dawnej motoryzacji z Polski i zagranicy. 

7. POśEGNANIE LATA, cykl plenerowych koncertów odbywających się w 
ostatni weekend sierpnia. 

8. FESTIWAL KOMPOZYTORÓW POLSKICH, jedyny w kraju festiwal 
poświęcony w całości muzyce kompozytorów polskich. 

9. JAZZOWA JESIEŃ W BIELSKU BIAŁEJ, festiwal jazzowy skupiający 
największych krajowych i światowych przedstawicieli gatunku. 

Promocja gospodarcza 

Głównym celem promocji gospodarczej jest stworzenie wizerunku miasta 
otwartego na inwestycje. Cel ten jest realizowany przy współpracy Urzędu 
Miejskiego z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w B-B, Regionalną Izbą Handlu i 
Przemysłu w B-B oraz Krajową Izbą Gospodarczą. Działania w tym zakresie 
obejmują w głównej mierze promocję gospodarki miasta poprzez prezentację firm 
działających na jego terenie. Wykorzystuje się do tego celu publikacje, informatory 
oraz opracowane filmy video i CD-romy. 

Bielsko-Biała jest atrakcyjnym miejscem do lokowania kapitału, ze względu na 
swój chłonny rynek lokalny, wykwalifikowaną kadrę zamieszkującą miasto, tradycje 
przemysłowe, bliskość granic i centralne połoŜenie wobec 5 stolic, a takŜe piękną 
okolicę. 

Aktualnie promocja gospodarcza głównie obejmuje kontakty z miastami 
partnerskimi ulokowanymi na całym świecie, uczestnictwo w targach, prezentacjach i 
wymianę doświadczeń z zakresu gospodarki  z innymi miastami w kraju i zagranicą. 

Promocja środowiska 

Władze samorządowe starają się promować miasto i region jako przyjazne dla 
środowiska.  

Urząd Miejski w B-B posiada program realizacji Strategii Rozwoju B-B do 
2010r. oraz opracowania i raporty, dotyczące stanu środowiska przyrodniczego, tj.:  

− ogólnej oceny stanu środowiska na terenie miasta Bielska-Białej, 
− szczegółowej waloryzacji przyrodniczej miasta Bielska-Białej, 
− przyrody powiatu bielskiego, 
− studium gospodarki wodno-ściekowej, 
− planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego. 
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Według ustaleń zespołu zadaniowego, ustalono, Ŝe rozwój miasta powinien 
odbywać się zgodnie z ideą ekorozwoju, czyli to rozwoju społeczno-gospodarczego, 
w którym, w celu równowaŜenia szans w dostępie do środowiska, poszczególnych 
społeczeństw i ich obywateli, zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń, 
następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z 
zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych. 

Podstawowe przesłanie Programu Ekorozwoju brzmi: Bielsko-Biała miastem 
otwartym na przyrodę, dla mieszkańców, przedsiębiorców i gości. 

Biorąc pod uwagę połoŜenie miasta, stan środowiska przyrodniczego, potencjał 
gospodarczy i kulturowy oraz moŜliwości rozwojowe, pomysłodawcy przygotowali 
wizję ekorozwoju Bielska-Białej. 

Urzeczywistnienie wizji ekorozwoju miasta Bielska-Białej jest moŜliwe pod 
warunkiem konsekwentnego współdziałania mieszkańców i decydentów. Współpraca 
taka ma na celu angaŜowanie obu stron w rozwiązywanie wspólnych problemów.  

Ocena przedsięwzięć  promujących miasto 

Władze miasta Bielsko Biała chcąc zachęcić turystów do odwiedzenia miasta 
korzystają z wszelkich dostępnych środków promocji. Za ich pośrednictwem starają 
się przedstawić zalety oferty miasta. Bielsko Biała to miasto w którym nie sposób się 
nudzić, góry, rzeki i jezioro sprawiają, Ŝe kaŜdy odwiedzający miasto zaspokoi swoje 
potrzeby. Oprócz doskonale zorganizowanej bazy gastronomicznej i noclegowej na 
turystów czekają stoki narciarskie, szlaki turystyczne, szereg imprez o charakterze 
kulturalnym i sportowym. 

Władze miasta nieustannie podejmują zadania mające na celu wpływ na 
skuteczniejszą i efektywniejszą promocję miasta.  

Podstawowymi działaniami w tym zakresie są: 
− zwiększenie przyjazdów turystyczno-wypoczynkowych, 
− skłonienie turystów wypoczywających w regionie do spędzenia części 

czasu w Bielsku-Białej, 
− promocja Bielska-Białej w kraju, w którym jest zlokalizowane obecne lub 

potencjalne miasto partnerskie, 
− współpraca i współfinansowanie turystycznej promocji regionu, 
− dbanie o wysoką jakość świadczonych usług, 
− opracowanie nowego folderu promującego miasto (turystyka i kultura); 
− przygotowanie programu study-tour po Bielsku-Białej oraz zapewnienie 

obsługi touroperatorom i dziennikarzom podczas wizyt, które są organizowane do 
całego regionu; 

− przygotowanie Informatora turystycznego o Bielsku-Białej; naleŜy określić 
spójną linię graficzną oraz kolorystyczną, 

− wydrukowanie mapy „Szlaki turystyczne Bielska-Białej”, 
− nowoczesne prowadzenie stron www. - powinno stanowić kompendium 

wiedzy i informacji o mieście dla: mieszkańców, turystów i potencjalnych 
inwestorów, 
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− identyfikacja wizualna - naleŜy rozwaŜyć modernizację linii graficznej 
wydawnictw oraz wprowadzić system identyfikacji wizualnej, 

− materiały reklamowe i gadŜety - ustalono kryteria wyboru: oryginalność, 
jakość wykonania, estetyka produkcji, nawiązanie do tradycji i historii miasta  

− public relations - akcje promujące w specjalny sposób miasto, oraz władze 
miasta; zaangaŜowanie się w promocję miasta osób waŜnych, znanych, wpływowych, 
komunikaty kierowane do mieszkańców (kampanie na rzecz bezpieczeństwa, 
ochrony środowiska, etc.) których celem ubocznym jest silniejsze utoŜsamianie się 
mieszkańców z miastem, dzielnicą, osiedlem, nakłonienie poŜądanych potencjalnych 
mieszkańców do osiedlenia się w Bielsku-Białej, 

− wydarzenia promocyjne - naleŜy określić politykę miasta w tej dziedzinie. 
Najbardziej atrakcyjne dla mieszkańców i turystów realizacje (wydarzenia kulturalne, 
sportowe, itp) winny być dotowane i odpowiednio promowane przez miasto  

Wszystkie te działania mają na celu zwiększenie atrakcyjności miasta, 
głównym celem promocji jest podtrzymanie stwierdzenia, Ŝe Bielsko Biała to miasto 
w którym nikt się nie nudzi. Zadaniem promocji jest wiec stworzenie takiej oferty 
miasta, która zachęci wielu turystów do odwiedzin miasta przez cały rok.  

Dzisiaj bez promocji miasto jest skazane na biedę i w konsekwencji na 
ucieczkę mieszkańców. Tak naprawdę współczesne miasto (tak, jak współczesna 
firma działająca na wolnym rynku) nie ma wyboru, musi się promować. 
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Annotation 
In this work the attention has Bern focused on: the model of dependencies 

between sport and tourism, a positive influence of sporting events on tourist economy 
of a country (town) as a result of conducted promoting actions, obtaining New 

                                                 
90 In this work some data has been used derived from Ł. Bryliński’s MA’s dissipation entitled: “The evaluation of the 
potential influence of Football European Cup EURO 2012 on the tourist economy in Poland”, under the supervision of 
A. Szwichtenberg at the Koszalin University of Technology, Koszalin 2008. 
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devices of tourist infrastructure, sporting and general, an increase in the amount of 
tourists, the foresight of potential benefits for Poland from the common organization 
of EURO 2012 with Ukraine.  

The benefits of organizing great sporting events in such countries as e.g. 
Austria, Germany, Spain and Switzerland, where the above mentioned infrastructure 
(especially the transport infrastructure) had been of a high standard before the events 
took place, are much different than in Poland, where the road and railway transport is 
at one of the poorest stage of development in Europe. The Cup will help Poland drop 
the title of the narrowest passage in European communication. 

Key words: sport, tourism, EURO 2012, tourist economy 
Introduction 
Great sporting events (Olympic Games, World Cup or European Cup in 

football etc.), in the last few decades, are the main stimulators for tourist economy 
both of the countries where they are held and regions or towns organizing them. 
Generally speaking their influence is positive. This fact is further confirmed by 
published scientific articles and reports in which the authors analyze as renown 
events as: Summer Olympics (Barcelona - 1992, Sydney - 2000, Athens - 2006), 
European Football Cup in Portugal (2004), Football World Cup (2006) etc. 

This work is mainly based on articles included in foreign magazines (such as 
“Special Interest Tourism”, “Sport Management Review”, “Travel and Tourism 
Analyst”) and other works. Particularly precious are the works of such author as: 
C.M. Hall (6); L. Delpy (2); H.J. Gibson (5); Ch. Smith, P. Jenner (15); J. Standeven, 
P. de Knop (16); L. Chalip (1); H. Rutter, J. Stettler (13); H. Preuss (12); P. Duran 
(3). In Polish literature lacks similar scientific analyses. Such publications, appearing 
in important Polish periodicals like “Hotelarz”, “Kulture Fizyczna”, “Rynek 
Turystyczny” etc. These and other publications consist of worthwhile works of 
authors like: T. ŁoboŜewicz (11); M. Lenartowicz (9); P. Wojdakowski (17); M. 
Słoniewski (14); K. Łazorko (10) and others.  

This work was mainly focused on the following issues: 
− the model of dependencies between sport and tourism, 
− a positive influence of sporting events on tourist economy of a country 

(town) by their promotion, obtaining new devices of tourist, sporting and general 
infrastructure as well as an increased number of tourists, 

− the foresight of possible benefits for Poland due to joint hosting of EURO 
2012. 

1. The models of dependency between sport and tourism 
In present times sport is one of the most important elements of tourism; among 

other things due to the fact that sporting facilities and the events carried out in them 
are important tourist virtues of a given region (town). There is a reflexive 
dependency-sport makes tourism more attractive and facilitates its development, but 
tourism also supports sport. W.W. Gaworecki (4, pg. 239-241) claims that: ”…the 
connection of tourism with sport is due to common goals of practicing both activities. 
Both sport and tourism play socially valuable roles; educational roles are therefore 
the means of comprehensive, humanistic upbringing of a human being…”. 
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Therefore it can be assumed that sports tourism is an area of tourist activity 
connected with sport and directed to people interested in this type of activity. This 
type of tourism should, therefore, not only be interpreted as spectator’s activity, but 
also contestant’s and sporting activists (fig. 1). Consequently it can be assumed that 
the participation in tourism connected with sport can be classified as active or 
passive. The first involves sporting trips during holidays or holiday trips with the aim 
of sporting activity. Passive participation (watching), allows us to distinguish two 
forms of sports tourism: “connoisseur” (sports commentators, clerks, activists) and 
accidental including people finding pleasure in being spectators as well as those who 
accidentally find themselves at a match or other sporting event (Standeven, De Knop, 
16, pg. 13-14). 

 

 
Source: J. Standeven, P. de Knop (16, pg. 13). 

Fig. 1. Typology of sports tourism 
 
The Getz’s model found in (fig. 2) presents the interpretation of sport tourism 

from an economic point of view, showing not only the participants but also the 
surrounding of sports tourism.  
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Source: H.J. Gibson (5, pg. 62). 

Fig. 2. The model of sports tourism (according to Getz) 
 
It covers both the demand and the supply side of sports tourism i.e. suppliers, 

middlemen, the customers and the happenings around which the sports tourism event 
is wound. The important part of this model is the events around which the enterprise 
is built and which are the reasons why groups of spectators and sportsmen arrive. It is 
on the attractiveness and prestige of those events that many decisions are made and 
actions undertaken (including the marketing ones) of the remaining representatives of 
the supply side of the model. 

In subject literature we can find also a notion concerning the system of sports 
tourism, depending on the society’s income and the policy of the government (also 
the local ones). The model consists of seven elements and forms a graphic 
presentation of mutual dependencies between the demand side and the supply side of 
the system (fig. 3).  

The subject of consumption in the sphere of tourism and sport are almost the 
same services and tourist goods, eg. We can mention transport services, 
accommodation, gastronomic, cultural-entertainment, recreational. Also in the sphere 
of development for tourist purposes and sport there is a coherence of the 
infrastructural facilities. Great sporting events help tourist towns and regions obtain 
new facilities of tourist infrastructure, sports infrastructure and general. As a 
consequence of increase of service abilities of those facilities big sporting events 
bring substantial economic benefits”.  
2. Great sporting events as a form of tourist promotion of countries 

W.W. Gaworecki (4, pg. 183), noticed the importance of sporting events for 
tourist promotion and claims that: ”…thanks to them the image of a tourist 
destination, the whole region and even the whole country can be improved and may 
bring about long term promoting effects”. The promotion of a country worldwide by 
means of sport is becoming more visible, as the media coverage of great prestigious 
events (Olympic Games, World Cups and Championships concerning sports that 
enjoy popularity) becomes more global.  A good example may be Tour de Pologne 
which is one of the oldest but also most important sporting events in Poland91. 

                                                 
91 Since 2005 the event found itself in the Pro Tour UCI, the cycling champion’s league. Tour de Pologne in 2006 was 
a great event in the organizational and media coverage sense. The live coverage from the race on the Polish TV was 
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Source: K. Łazorko (10, pg. 90). 

Fig. 3. The system of sport tourism 
 

The Sydney Olympic Games was the first sporting event in the framework of 
which the organizers conducted a coherent marketing campaign for several years 
which aimed at the maximization of benefits for the tourist industry. 

Four strategic targets of the campaign assumed: 
− changing Australia’s image with the use of the media which and the 

interest which accompanied the Olympic Games by means of a Visiting Journalist 
Program, 

− promotion of the country as a perfect place for business tourism, 
− the minimization of the diversion effect which meant that many tourists 

decided not to visit Sydney because of the Olympic Games, 
− promotion of tourism before and after the Games92.  
The organization of important events added up to the popularity of places 

where they took place. If they are not long renown holiday resorts like Cortina 
d’Ampezzo in Europe or Lake Placid in the USA then hosting Olympic Games is 
synonymous with the appearance of the town on the World map as on the example of 
the Californian Squaw Valley, or the Japanese Sapporo. After the Olympic Games 
nearly everyone will know where the towns are situated. Especially that the 
competitions are broadcast by the televisions of nearly 200 countries around the 
world (Kołodko, 8). 
                                                                                                                                                                  
watched by 26 million people. For the first time in history the race was broadcast by Eurosport 2 in nine language 
versions in 40 countries around the world. On the roads the cyclists were admired and supported by almost 2 million 
people, a little over 6 thousand press articles were issued and 80 thousand internet users were following the coverage on 
interactive TV. 
92 Within the framework of Visiting Journalists Program some press materials were prepared, video materials. Between 
1999-2000, 2 thousand journalists participated in the program (accredited and non-accredited). In order to make the 
accredited journalist’s job easier as a part of the Olympics the organizers prepared for them bundles of information 
materials (video films, folders). The promoting actions were effective and facilitated 202 big events (exhibitions, 
congresses) organized between 1998-2000, in which more than 251 delegates took part which in turn covered more than 
1,3 million accommodation facilities (Chalip, 1, pg. 8). 
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A classic example of taking advantage of a big sporting event to promote 
tourism in the city is Barcelona. Thanks to Olympic Games of 1992 there was a 
change in the city’s image from an industrial city to a city attractive for tourists. This 
issue will be presented more widely further in this work.  

3. The influence of great events on the accommodation facilities and 
the tourist activity 
The organization of a big sporting and tourist event forces the change of tourist 

infrastructure which can be a positive influence on a city’s image or the entire 
country and provide long term promoting effects. The result of this may be an 
increased tourist activity. The phenomenon was very accurately presented by P. 
Duran (3, pg. 7-12). 

By the analysis of development of service facilities (hotels, airports, marinas 
etc.) and their utilization for Barcelona between 1990-2002 (the Olympic Games took 
place in 1992). In this work only the dynamics of change of the surveyed phenomena 
in the above given period were presented.  

The most important index of the development of tourist function it the size of 
accommodation facilities in the given area. In the researched city all the analyzed 
indices referring to the development of the facilities and its usage increased sharply; 
from 89% - in the case of hotels93, to 110% - in reference to the number of provided 
accommodation (fig. 4). It is important in this respect that in the examined period a 
steady increase of accommodation facilities was accompanied by an even greater 
dynamics of their utilization. The above mentioned author explicitly states that that it 
was due to the promotion process there. In literature this phenomenon is referred to as 
“Barcelona effect” (Duran, 3, pg. 7). 

Amongst 10 big European cities between 1999-2000 Barcelona reached the 
highest dynamics in respect of provided accommodation i.e. 204,9%, while the 
popular in those days destinations such as Prague-175,1%, Berlin - 157,6% (Paris - 
only 101,5%!). The Olympics in Barcelona also drew the attention of the sector of 
business tourism94, caused the development of cruising95, and air transport96 etc. 

The Football World Cup 2006, according to the German National Tourist 
Board was also a big success. On the one hand they were the factor which stimulated 
German economy and on the other hand they improved the image of the country97. 
Those quite general conclusions can be backed up by detailed examples such as: 

modernization of road and transport, the road system of information which 
makes communication in cities which were the hosts of the Cup much easier, 

 
 

                                                 
93  In 1990 in Barcelona there were 118 hotels (10,3 thousands of rooms; 18,6 thousands of beds). Within 2 years the 
number of hotels increased of 30 (number of beds – of 25%). 
94 The dynamics of changes with regard to the number of business meetings between 1990-2001 was 360,6%; and to the 
number of delegates at those congresses, conferences etc - 242,3%. 
95 The dynamics of changes with regard to the number tourist ships coming to Barcelona between 1999-2001 was 
262,8%, and to the number of passengers-568,7%. 
96 In 1990 the old airport was used by 3,4 million passengers on international flights. After building the new airport and 
its modernization in 2001 the number of passengers nearly tripled. 
97 FIFA World Cup 2006, http://www.wm2006.deutschland.de (06.05.2009). 
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Fig. 4. The dynamics of change of the amount of accommodation facilities and  its 
utilization in Barcelona in the years 1990-2001/2 (in %) - authors own  work on 

the basis of P. Duran (3, pg. 10-12) 
  

− the modernization of the country’s system of tourist information as a result 
of which internet websites were created and information brochures translated into the 
languages of the countries taking part in the Cup, 

− modernization of the already exiting and the construction of new stadiums 
for about 1,5 billion Euro including Allianz Arena built in Munich (281 million euro), 

− the increase in profits of the German tourist economy (11,2%), restaurant 
owners (1,4%), retailers (1,9%) and hotel owners (3,4%) compared to 2005,  

− a record increase of the number of travelers carried by German transport 
companies, who calculated that in 2006 174 million passengers went through 19 
airports (an increase of 5,3% as compared to the previous year), 

− promotion of Germany as a perfect place of foreign investments, 
− the promotion at a relatively low cost (“as if by the way” of the World Cup) 

of the German tourist market, perfect service and a big number of retail outlets with a 
wide range of goods, 

− new outlook on Germany as a modern and hospitable country with a varied 
culture and traditions in the individual regions, 

− the increase of tourist consumption in Germany in 2006 which was 1 
billion euro and caused the increased of GNP by 0,07% in reference to year 2005; 
this was due to the fact that the finals were played between the teams of neighboring 
countries 9France, Holland, Switzerland, The Czech Republic and Poland) and 
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countries with great football traditions and great attachment to football (England, 
Italy, Spain, Portugal)98. 

Most of the above mentioned benefits were of financial nature. However, 
another very important benefit for Germany due to the hosting of the World Cup was 
the fact that 95% of the foreign tourists who came to watch the matches stated in 
surveys that Germany was a cordial and hospitable nation, and 85% -that after 
returning home they would recommend this country to their friends as a perfect 
tourist destination99. 

The European Football Cup has a positive influence on tourism and the whole 
economy as well. The incomes of countries organizing EURO are growing rapidly 
(Sweden -1992:39 million Euro; England - 1996: 141; Belgium, Holland - 2000:221; 
Portugal - 2004:839)100. 

The above examples should not obscure the truth that the organization of such 
events brings about losses as well, as a result of the mentioned diversion effect. It 
means that the coming of tourists to a sport event pushes out other tourists101. 

3. The expected benefits connected to the organization of EURO 2012 for 
 Polish economy 

According to the Ministry of Economy the organization of EURO 2012 will 
lead to: 

− the acceleration of the pace of gross investment in immovable assets from 
16,7% in 2006 to an average of 22-25% between 2008-2012, 

− the acceleration of the increase of internal demand from about 6% in 2006 
to an average of 7,5-8% between 2008-2012 including an increase of individual 
consumption by 6% between 2008-2012102, 

− the increase of tourist movement (in 2012 Poland will be visited by 21,4 
million tourists, compared to 15,7 million in 2006), 

− the formation of 100 new work places, the acceleration of investment in 
immovable assets and a greater flow of foreign investment, increased investment 
(stadiums, road infrastructure, communicational, hotels etc.).  

The cost of organizing EURO 2012 in Poland according to the calculations of 
Fitch Ratings rating agency, it is estimated to be around 27 billion euro103. It covers 
both the building of stadiums as well as transport infrastructure indispensable for the 
carrying out of the Cup.  The mains source of money for the investment is the country 
budget, European Union funds and money spend by hosting towns.  Amongst others 
those cities are planning a modernization of airports. The combined capacity of the 
six airports will increase from 16,3 million passengers in 2007 to about 44 million 
passengers in 2012 (an increase by 270%). 

                                                 
98 Impact of the 2006 FIFA World Cup. German National Tourist Board. http://www.germany-tourism.de (10.06.2009). 
99 FIFA World Cup 2006, http://www.wm2006.deutschland.de (10.06.2009) 
100 EU2012. http://www.eu2012.pl (10.06.2009). 
101 In 2004 (The Olympic Games took place between 13-29.08.2004). Greece was visited by 10% less tourists than in 
the previous year (for the time of the Olympics the prices in hotels in Athens went up 7-8 times!). 
102 The influence of EURO 2012 on the Polish Economy, The Ministry of Economy, http://www/mg.gov.pl 
(25.06.2009). 
103 EURO 2012, http://www.euro2012-pl.org (16.05.2009). 
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Until 2012 the Polish Railways are planning to modernize 652 km of rail tracks 
connecting the cities where the matches will be held. The company is planning to 
spend 6,2 billion euro on modernization and investment, out of which 4,2 billion euro 
will be paid from the European funds and 2 billion euro from the budget (śukowski, 
18, pg. C1). According to the program of development of road connections between 
the hosting cities and the trans-border connections some 26 billion euro will be spent 
on that purpose (Kaleta, 7, pg.3). The Ministry of Transport is planning to build about 
960 km of motorways between 2008-2012 and more than 2 thousand express roads 
(śukowski, 18, pg. C2). 

The greatest benefits from the organization of EURO 2012 will be gained by 
building firms and tourist firms, especially concerning the accommodation facilities. 
According to Cushman and Wakefield consulting firm it is thanks to the organization 
of EURO 2012 that Poland is undergoing a market boom104. At the same time it 
estimates that this tendency will be sustained in the following five years105. 

Conclusion 
Sporting events (mostly of world or European importance) are a major 

influence on the development of hosting towns as well as tourist regions. This 
happens as a result of promotion, obtaining new facilities of tourist infrastructure, 
sports infrastructure and general and of course tourists themselves. The effect is a 
general animation of the economy in these regions. 

Skeptical views that the potential benefits for the Polish economy will be lower 
than now predicted are unjustified. True, the plans of building roads, railway lines, 
motorways and hotels were made regardless of the UEFA decision of setting the 
EURO in Poland and Ukraine. However many of those plans, because of the present 
crisis, would be postponed. The benefits of organizing great sporting events in 
countries like e.g. Austria, Spain, Germany, Switzerland are somewhat different 
because the above mentioned infrastructure (especially concerning transport) was at a 
high level before the mentioned events took place-in Poland it is different because the 
transport system is on of the most poorly developed in the whole of Europe. The 
2012 Cup will stop Poland from being the narrow passage of the European 
communication system.  
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RELIGIOUS TOURISM IN HISTORICAL KRAKÓW: KRAKÓW’S SACRED 

SITES IN TOURIST GUIDEBOOKS 1603–1939 
Introduction 
The historical capital city of Poland, Kraków, with its numerous Catholic 

Churches has been called the second or small Rome at least since the end of the 16th 
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century, and was also compared to Jerusalem106. The city never lost the continuity of 
the great veneration of the “sacred memories”. At some times openly at other times 
secretly, the graves of venerable persons were surrounded with living reverence, and 
so were the holy images and other objects connected to faith and tradition. The centre 
of gravity of worship continued to change over the centuries. The sacred relics 
entered the cult of Marian images, supported by the cult of miraculous crucifixes, in 
the recent years to focus especially on the graves of the saints and the blessed, and on 
the image of Merciful Jesus107. In its entire history, Kraków featured smaller and 
larger hubs of cult that were abundant since the early 13th century. The most 
important among their number was the Wawel Cathedral that radiated to other 
churches and places. 

Religious tourism is a contemporary phenomenon, even though its roots are as 
old as going on pilgrimages and travel, that is as old as the phenomenon of human 
mobility. Despite such an “ancient” pedigree, religious tourism – unlike pilgrimages 
and tourism as such – is rarely the subject of broader studies, especially ones focused 
on the past. It can be claimed that this type of tourism – when perceived in relation to 
Poland and Kraków – is a form of mobility of opportunities that are still not fully 
used. 

The notion of religious tourism is to be construed as one of forms of tourist 
migrations, where the religious goal, connected with dynamic participation in the 
acts of religious worship, becomes the sole motive for travelling or is connected with 
other reasons. A pilgrimage – if connected with moving beyond the place of 
permanent residence (which depreciates the notion of tourism) – counts as religious 
tourism108. 

There are three main constituents of religious tourism: 
− the human on the road (homo turisticus religious) 
− active encounter with the sacred in the places of religious worship  
− the tourist and religious space109. 
Thus the following may be counted among the elements of religious tourism: 
1. the human: 
a. belief in the presence of the sacred 
b. the content of the message, as e.g. supplication, thanksgiving, adoration 
c. the rites and acts of religious worship 
2. the sacred space 
a. the magnitude of the places (or of a single hub) of religious worship  

                                                 
106 See: Grabowski A., StaroŜytnicze wiadomości o Krakowie, Wyd. J. Czecha, Kraków 1852, p. XIV; Czuma M., 
Mazan L., Pępek świata nazywa się Kraków, Wyd. anabasis, Kraków 2000, p. 65. 
107 This is connected to the high number of beatifications and canonisations performed by Pope John Paul II hailing 
from Kraków. It is therefore not surprising that the number of Kraków’s saints and blessed rose from 5 to 14. 
108 For the definition and broad discussion of the pilgrimage, see: Jackowski A., Pielgrzymowanie, Wydawnictwo 
Dolnośląskie, Wrocław 1998; Jackowski A., Zarys geografii pielgrzymek, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr. Vol. 85, Kraków 
1991. 
109 See: Vukonić B., Tourism and Religion, Wyd. Pergamon, 1996, p. 69; Ostrowski M., Turystyka religijna, „Źródło”, 
1993, Vol. 27, p. 9; Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie 
świata. Podręcznik, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002, p. 20; Jackowski A., Pielgrzymki = turystyka 
pielgrzymkowa = turystyka religijna? RozwaŜania terminologiczne, „Turyzm”, 1998, Vol. 8, part 1, p. 11. 
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b. the element dominating the sacred place, as e.g. a shrine with relics of the of 
the venerated saint  

c. zones of tourist accessibility to the place of religious cult110 
d. the atmosphere of the sacred place 
3. tourist space  
a. the distance between the tourist’s place of residence and single or multiple 

sacred sites  
b. tourist values: cultural and natural  
c. tourist and para-tourist infrastructure  
d. accessibility  
e. additional tourist, religious, and spiritual offer (e.g., related to spiritual 

assistance)  
Methodology of research of guidebooks to Kraków. 
The goal behind this article is to point at the sacred places which in the past 

were centres of reception of pilgrimage traffic in Kraków, which in consequence 
provides, in today’s terms and understanding, the knowledge on religious tourism. To 
achieve the objective described above, the author analysed guidebooks to Kraków 
spanning the last 400 years, examining the objects of religious cult they describe. 
This quite rarely applied method of researching the geography of tourism was in this 
case applied to the reconstruction of the religious tourist traffic in the past. This 
allowed an interesting complementation of the image of religious hubs shown to 
visitors in Kraków provided by historical sources111. Becoming familiar with the 
culture heritage that previous generations have left for us is necessary to understand 
today’s phenomena and the conditions for further development of religious tourism in 
Kraków. 

The naming convention followed in relation to the sacred sites in Kraków and 
titles of the venerable persons throughout the article is using their most recent names 
and titles. The buildings standing in today’s administrative limits of the city are 
considered Kraków’s sacred sites.  

The focus of the analysis of the guidebooks performed by the author in the 
article were objects surrounded with religious worship, for which reason for a given 
object or place to be counted among the group of the “sacred memories”, the 
presence of the following phrases connected directly to the object of the cult was 
deemed necessary: denotations connected to the experiencing of consolation (relief), 
including the words “miracles” and “miraculous”, information about potential 
indulgences, coronations, major blessings, graces received, rescue through the 
intersection of the saint, the Blessed Virgin etc; miraculous phenomena: the odour of 
sanctity, venerable persons famous for miracles; the saint, the blessed and their 
graves, most venerable martyrs, and all the objects of cult described as decorated with 
votive offerings.  

                                                 
110 For and broader discussion of the problem, see: Wilkońska A., Ruch turystyczny w obiektach sakralnych – między 
sacrum a profanum [in:] ZrównowaŜony rozwój turystyki, ed. by S. Wodejko, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008, pp. 
330 ff. 
111 See: Kowalczyk A., Geografia turyzmu, Wyd. PWN, Warszawa 2000, p. 55. 
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The article presents the material from the research of 36 guidebooks to Kraków 
published from the early 17th century to the second world war. It is worth noting that 
the total number of sites of religious cult in these guidebooks includes: 

− 39 images of the Blessed Virgin Mary  
− 17 images of Christ 
− 49 objects of cult related to venerable persons (the saints and the blessed) 
− 6 other sides of religious worship connected to local tradition 
Altogether, the guidebooks pointed at 39 sites of cult situated within the 

borders of contemporary Kraków. 
In the selection of the guidebooks, the author abided by the following criteria: 
− the guidebook must concern the entire area of the city 
− it must be in Polish 
− the study pertains to the first and possibly one of the last editions, if there 

were multiple reissues 
− no reprinted guidebooks were taken into account, apart from the cases 

where the originals were lost or unavailable. 
A definitely interesting phenomenon, present in Kraków guidebooks is 

including of the information on sacred sites situated outside the contemporary 
administrative borders of the city. Beginning with the earliest publications, this 
concerns primarily the monastic churches of the Cistercians in Mogiła and of 
Benedictines in Tyniec. The above does not come as a surprise, as the two abbeys 
mentioned above were from the earliest days very strongly connected to Kraków 
bishopric, and were situated in a relatively close distance from Kraków. 

The notion of a guidebook requires explanation here as well. Its meaning in the 
article is that of “a publication to be used by tourists which – in a popular but 
accurate manner and in balanced proportions – presents the most important 
information concerning the natural environment, history and the contemporary state, 
presents the visiting or walking routes, and other information necessary for the 
user”.112 Today’s understanding of the guidebook has been known in Poland since the 
beginning of the 19th century. The earlier publications fit to a great extent within the 
definition, and the discrepancies are primarily connected to the lack or low level of 
the practical use. What has been the significance of guidebooks for tourists? To quote 
J. Urry, who in his statement follows another author: “the tourist sees what he should 
see according to the guidebook. The fame of the site awards at with a meaning. Thus 
there is a ceremonial agenda of visiting, which lets us realise what we should see, and 
even in what order we should do that”113. 

A short history of publication of guidebooks to Kraków 
In 1603, the first Polish guidebook describing a city was published in J. 

Siebeneicher’s printing press. Entitled Przewodnik abo kościołów krakowskich i 
rzeczy w nich wiedzenia i widzenia godnych krótkie opisanie (literary: “The guide or 
brief description of Kraków churches and things in them that are worthy of knowing 

                                                 
112 Definition by Łęcki, after: Kruczek Z., Warsztat krajoznawczy pilota wycieczek zagranicznych, [in:] PilotaŜ 
wycieczek zagranicznych, Wyd. Mentor, Kraków 1996, p. 98 
113 Urry J., Spojrzenie turysty, Wyd. PWN, Warszawa 2007, p. 190. 
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and seeing”), it guides the pilgrim – tourist around Kraków. It was a publication 
commemorating the jubilee year celebrated in Polish dioceses. “Expecting the 
increased intensity of the pilgrimage movement, especially in the Wawel Cathedral, 
where owing to the Jubilee, according to the law, the faithful could receive a special 
indulgence, a need to write a short guidebook satisfying the curiosity of the 
contemporary pilgrim arose”114. 

The general need for such publications, especially containing detailed 
information concerning the Kraków “holies” must have been considerable, as another 
guidebook was published already in 1647: Stołecznego Miasta Krakowa Kościoły y 
Kleynoty, meaning “The churches and the gems of the Capital City of Kraków” and 
was soon followed by another based on a similar formula: Kleynoty Stołecznego 
Miasta Krakowa albo Kościoły (The jewels of the Capital City of Kraków or 
churches)115. The times of Polish Sarmatism were accurately embraced by M. RoŜek: 
“contemporary pilgrims needed sanctuaries and devotional objects, while the 
travelling literature, and especially the guidebooks, were not at all divergent from the 
preference of the people on pilgrimages, as they went forth to meet the spiritual needs 
of the people who equally valued the pleasures of earthly life and the picturesque 
pilgrimage around the Sarmatian Kraków, where you could lose your purse as well as 
gain an indulgence”116. An amended edition of the publication from mid-17th century 
was published in 1745 and stayed de rigueur until the first decades of the 19th 
century, when Poland’s first modern city guide was written by AmbroŜy Grabowski, 
a researcher well known in Kraków. The reason behind that was the fact that the 18th 
century did not make a good entry into the history of Poland and Kraków, as at the 
time the city was slowly falling into ruin. It was only the beginning of the 19th 
century, when changes began to crop up, especially after the establishment of the 
Free City of Kraków on the power of the decisions of the Vienna Congress in 1815. 

One may clearly prove that beginning with the mid–19th century a variety of 
guidebooks to Kraków “came down as an avalanche”, focusing on a variety of values 
that the visitors to the city were to be shown. “A special increase in the interest in 
Kraków, whose fame and myth were expressed in two denotations – ‘the spiritual 
capital of Poland’ and ‘the small Rome’ – reached their apogee late in the 19th and 
early in the 20th centuries and continued in fact until the outbreak of the first world 
war”117 Many publications from that period, precisely copied the content of earlier 
issues, as was the case with the publication by J. Mączyński of 1854118 and the later 
one by Mikulski of 1869. 

                                                 
114 Czuma M., Mazan L., Pępek świata nazywa się Kraków, Wyd. anabasis, Kraków 2000, pp. 113-114. 
115 it is assumed that Piotr Hiacynt Pruszcz was the author of both, yet, much points at the actual author of the first 
addition of 16 and 47 being the printer publisher Franciszek Cezary. See: Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII 
wieku, ed. by J. PiroŜyński, Wydawnictwo PAU, Kraków 2000, Vol. 1, part 2, book 1, pp. 99–100; Bieniarzówna J., 
Stulecie upadku, [in:] Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach XVI-XVIII, Wyd. Literackie, Kraków 1994, Vol. 2, p. 531; 
RoŜek M., Pruszcz Piotr Jacek, [in:] Polski Słownik Biograficzny, Wyd. PAU, Kraków 1984, Vol. XXVIII/1, book 116, 
p. 599. 
116 RoŜek M., Krakowskie sanktuaria. Cracovia Sacra czyli przewodnik po krakowskich sanktuariach, Wyd. „Karpaty”, 
Kraków 1995, p. 6. 
117 Duda J., Przewodniki po Krakowie i jego wybranych obiektach w pierwszej połowie XX wieku, "Rocznik 
Krakowski", 1998, Vol. LXIV, p. 142. 
118 J. Duda believes that it is only since its publication that one can speak of guidebooks to Kraków in modern 
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The 19th century was the time of great coronations of Marian images and 
burials of the famous Poles in Kraków, lives of great saints, and rebirth of Polish 
statehood. The growing number of visitors resulted in the increased demand for 
guidebooks to the city. To quote J. Duda “a tendency to provide guidebooks and 
information books on Kraków for specific occasions, whose number included 
international specialist conventions, funerary ceremonies of eminent personages, and 
patriotic and jubilee occasions became popular at the time. For this reason, 
guidebooks were written for specific groups of recipients, and their content was 
custom tailored to their requirements and needs”119. 

In the wartime years 1914–1918, once the situation in the city became stable, a 
guidebook to Kraków by L. Stasiak was published, yet became the object of strong 
criticism120. The two decades between the two world wars (1919–1939) were strongly 
suffused with patriotism, belief in better future, and homage that Kraków paid to the 
Marshal Józef Piłsudski121. This is how the atmosphere of the city was described at 
the time: “like a great national sanctuary, Kraków is today the goal of pilgrimages of 
all the sons of Poland. With the melody of Wawel bells, with the pious singing of the 
throngs that fill in the interiors of Kraków’s 50 churches, with the heart-rending 
sound of the bugle call that has been played since the 14th century every full hour 
from the top of St Mary’s Tower, the depths of the Polish soul are reached by the 
staves of the eternal poem about the city that became the symbol of the history of the 
nation, the city that in its bosom preserved the mystery of the holiest word, that is the 
Independence and Greatness of Fatherland”122. The publications from that time had 
no equivalent in other periods, both when it comes to the number and variety. Visible 
in them was particularly “the care for the proper place of Kraków in the international 
tourist movement and the protection of the ‘Polish character of the city’”123. A 
foreword to the tourist included the following lines: “the Arabs have their Holy 
Mecca, to which they go on pilgrimages every year, and for us, Poles, this Mecca is 
Kraków with the Castle and Cathedral with the relics of Poland’s greatest saint, the 
Bishop of Kraków St Stanislaus of Szczepanów. For this reason, do come, Respected 
Readers, in great numbers, to the ancient Kraków with groups of visitors! And having 
come to love its treasures, memories from the bygone centuries that are dear to the 
heart of every Pole, you will come to love your Fatherland even more”124. 

Until the second world war, and in the few years following it – although with 
different intensity – the visitors were shown miraculous places, images, and graves of 
saints. The last publication from before the outbreak of the Second World War was 

                                                                                                                                                                  
understanding (Duda J., Przewodnik po Krakowie (do 1914 roku). KsiąŜki, ich autorzy i wydawcy, "Rocznik 
Krakowski", 1996, Vol. LXII, p. 64). 
119 Duda J., Przewodniki po Krakowie i jego wybranych obiektach w pierwszej połowie XX wieku, "Rocznik 
Krakowski", 1998, Vol. LXIV, p. 141. 
120 See: Duda J., Przewodniki po Krakowie i jego wybranych obiektach w pierwszej połowie XX wieku, "Rocznik 
Krakowski", 1998, Vol. LXIV, p. 150. 
121 See: Ilustrowany skorowidz Krakowa dla pielgrzymek z całej Polski i zagranicy, Wyd. Syndykatu Dziennikarzy 
Krakowskich, Kraków 1936, p. 3. 
122 Dobrzycki J., Stary Kraków, Wyd. Polski Związek Turystyczny w Krakowie, Kraków 1936, p. IX. 
123 Duda J., Przewodniki po Krakowie i jego wybranych obiektach w pierwszej połowie XX wieku, "Rocznik 
Krakowski", 1998, Vol. LXIV, p. 157. 
124 Zimowski K., Ilustrowany przewodnik po Krakowie i okolicy, Wyd. autora, Kraków 1937, p. IV. 
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the guidebook by Z. Madalińska. The year 1939 marked in Kraków the beginning of 
the period of Nazi occupation. The cultural, academic, and tourist life of Poland froze 
up. Descriptions of the city heritage published at the time were made only in the 
German language. 

Sacred images of the Blessed Virgin  
Hailing from the early 15th or possibly even from the end of the 14th century, 

the worship of Mother of God found its pinnacle in baroque, which is well visible in 
guidebooks to the city, especially those coming from mid–17th century125. The image 
of the Madonna that had received a very special veneration from the earliest days, 
was the representation of Our Lady of consolation from the cloister of St Catherine’s 
Church in Kazimierz. The guidebook to Kraków of 1603 includes only one 
description of an image of Our Lady, which is another image from the same church, 
that of Our Lady of Dolours. The following guidebook of 1647, discusses already 18 
representations of St Mary, using words denoting worship by the faithful. Altogether, 
of the 36 publications from 1603–1939 listing objects of heritage in Kraków and 
analysed in the article, 28 mention images of the Blessed Virgin Mary126. 

The representations of Our Lady that are most often mentioned in guide books 
to Kraków are five images crowned with papal crowns during the two preceding 
centuries: Our Lady of Piasek from the Carmelite Church (19 guidebooks out of 28), 
Our Lady of the Rosary from the Dominican Church (19 guidebooks), Our Lady of 
Dolours from the Franciscan Church (17 guidebooks). Our Lady of St John from the 
Church of the Presentation Sisters (14 guidebooks), and Our Lady of Consolation 
from the Augustinian Church (St Catherine’s) in Kazimierz (14 guidebooks). Though 
being the oldest, the last of the images mentioned above had not been crowned with 
papal crowns until 9th December 2000. The guidebooks do not mention Kraków’s 
remaining four crowned images of the Blessed Virgin127, whose number includes the 
image of Our Lady of Jasna Górska at St Mary’s Church, the figure of Our Lady of 
Fatima in the church of the district of Bieńczyce, the painting of Our Lady of 
Perpetual Succour from the Church of the Congregation of the Most Holy Redeemer 
in the district of Podgórze, and the painting of Our Lady of Consolation from the 
Church of St Stephen. It must be noted, however, that all these were crowned with 
papal crowns in contemporary times. 

Besides the crowned images of Mother of God, those mentioned most often in 
the guidebooks included the painting of Our Lady from the Chapel of Annunciation 
from Corpus Christi Church in Kraków’s district of Kazimierz (14 guidebooks of 28), 
the painting of Our Lady of Snows from Wawel Cathedral (11 guidebooks), and the 
painting of Our Lady of Hungary from demolished Church of All Saints, today to be 
found in the Church of St Peter and St Paul (8 guidebooks), the painting of Our Lady 
of Snows from the Church “na Gródku” (7 guidebooks), and the image of the 

                                                 
125 See: Witkowska A., Ośrodki kultu Maryjnego na ziemiach polskich w XIX wieku, [in:] Niepokalana. Kult Matki 
BoŜej na ziemiach polskich w XIX wieku, ed. by B Pylaka and Cz. Krakowiaka, Wyd. KUL, Lublin 1988, p. 87 
126 The number of guidebooks analysed that include references to the worship of Mother of God in the successive 
periods: 1) 1603–1795 – 4 guidebooks (100% of all in the period), 2) 1796–1918 – 15 guidebooks (83%), and 3) 1919–
1939 – 9 guidebooks (64%). 
127 Our Lady of Sokal was returned a few years ago by the current caller Brownfriars to Sokal in Ukraine. 
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Madonna of Loreto from St Mary’s Church (6 guidebooks). “There is hardly a church 
in Kraków that would not have a painting of the Most Holy Virgin famous for 
miracles and graces; while some have a few of those, yet not all their stories have 
been preserved to our times. There is but a faint memory preserved about some that 
they used to be famous for their graces”128. This is what Father A. Fridrich wrote 
early in the 20th century. The forgotten and frequently lost representations of the 
Madonna, though especially venerated in the past, include the Loreto from the 
Franciscan Church, the painting of Our Lady from the Benedictine Church in Tyniec, 
the painting of the Blessed Virgin Mary from the Church of St Nicholas, and 
numerous other images from churches whose majority have not been preserved to 
this day. 

Miraculous images of Jesus  
The cult of Christ in various representations was lively, practically from the 

beginning of Christianity in Kraków. The oldest image of Jesus mentioned in the 
guidebooks to the city is the crucifix enshrouded in legend that used to hang in one of 
the Kraków’s oldest shrines: the Church of the Holy Saviour in the district of 
Zwierzyniec. Mentioned in the oldest books, it was referred to as “once present” but 
removed to Sirolo in Italy. 

Analysing guidebooks to Kraków, attention must be turned to the fact of the 27 
of 36 include information about images of Jesus with mentions about their 
veneration129. No painting or sculpture was mentioned in the first published work 
guiding the tourist – pilgrim around the Kraków of 1603. 

The most frequently listed depictions of Jesus in the guidebooks include: 
crucifixes – from Wawel Cathedral (18 guidebooks out of 27), the so-called Wit 
Stwosz Crucifix from St Mary’s (16 guidebooks), from the Abbey in Mogiła (11 
guidebooks), and two images of the Merciful Christ – from St Catherine’s Church 
(Augustinian, 10 guidebooks) and the Church of St Casimir of the Reformed 
Franciscans (9 guidebooks). All the remaining depictions were mentioned only in 
isolated cases,  

Relics and images of Kraków saints and blessed  
Kraków is a very unique necropolis. Compared to elsewhere in Poland, the 

largest number of saints and blessed found the place of eternal rest here: 14 persons 
living and closely connected to Kraków in the space of the last millennium; the 
number speaks for itself. The author of the article analysed 36 guidebooks, and found 
that as many as 33 included mentions of reverence for the graves, relics, and images 
of venerable persons.130 

The places of the cult of Kraków saints mentioned in guidebooks published 
before the second world war include the grave of St Stanislaus bishop and martyr 

                                                 
128 Fridrich A., Historye cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Wyd. Tow. Jezusowego, Kraków 
1904, Vol. 2, p. 50. 
129 The number of guidebooks analysed that include references to the worship of Jesus in the successive periods: 1) 
1603–1795 – 3 guidebooks (75% of all in the period), 2) 1796–1918 – 15 guidebooks (83%), and 3) 1919–1939 – 9 
guidebooks (64%). 
130 The number of guidebooks analysed that include references to the worship of the saints and blessed in the successive 
periods: 1) 1603–1795 – 4 guidebooks (100% of all in the period), 2) 1796–1918 – 18 guidebooks (100%), and 3) 
1919–1939 – 11 guidebooks (79%). 
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(died in 1079) in Wawel Cathedral (30 guidebooks out of 33), the grave of St John of 
Kęty (d. 1473) in the Collegiate Church of St Anne (27 guidebooks), the grave of St 
Jacek (Hyacinthus) in the Dominican Church (26 guidebooks), the grave of St Simon 
of Lipnica (d. 1482) in the Brownfriar (Franciscan) Church (15 guidebooks), the 
relics of St Florian (d. most probably in 304 AD) in Wawel Cathedral (13 
guidebooks) and in the Church of St Florian in Kleparz (11 guidebooks). The Saint 
Queen Jadwiga (d. 1399), appears in only four guidebooks. The other saints died in 
the 20th century, and therefore their cult developed only in contemporary times (Saint 
Sister Faustina Kowalska – d. 1938; Saint Brother Albert – d. 1916). 

Among the blessed, the largest number of mentions was received by the grave 
of Blessed Salomea (d. 1268) in the Franciscan Church as it is present in 20 of 33 
guidebooks, the grave of Blessed Stanisław Kazimierczyk (d. 1489) in the Corpus 
Christi Church in Kraków’s district of Kazimierz (19 guidebooks), and the grave of 
Blessed Bronisława (d. 1259) in the Premonstratensian Church in Zwierzyniec (17 
guidebooks). The remaining four blessed were not listed in the guidebooks from the 
period as they died close to the end of the 19th in the first half of the 20th century.131 

Buried in Kraków are a number of persons venerated by the faithful who as yet 
have not been raised to the altar. Most often mentioned among those venerable 
persons were Michał Giedroyć (d. 1485) from the Church of St Mark (17 out of 33 
guidebooks), Izajasz Boner (d. 1471) in the Augustinian Church (16 guidebooks) and 
the bishops buried in Wawel Cathedral: Jan Grot – d. 1347 (14 guidebooks) and Jan 
Prandota – d. 1266 (13 guidebooks). 

Of all the images presenting the saints that are to be found in the churches of 
Kraków, the guidebooks most often mention the painting of St Dominic from the 
Dominican church (5 guidebooks of 33). The incidence is very low, and it must be 
mentioned that other representations did not even receive three mentions. 

Other objects of religious cult  
The other objects and places of cult that found their way to guidebooks and 

have not not listed above include objects collected to legends and myths that is the 
broadly understood folk tradition. This group of venerated objects is on the one hand 
not typical for the “sacred memories” discussed earlier, yet on the other hand, their 
origin is older than Christianity in Poland. As R. Godula rightly mentioned: 
“religious content blends with the lay, the profane acquires the character of the 
sacred, a new liturgical spectacle is developing”132. The cult of trees, water, and hills 
situated in Kraków is the example of connecting pagan beliefs and cults of products 
of nature with religion – the cult of the saints. The blood of the martyr acquires a 
special dimension. 

The role of these objects, still very much alive in 28 guidebooks from 1603–
1939 (as compared to the total number of 36),133 allows listing the following places and sites: the pond 

                                                 
131 They are Blessed Sister Angela Truszkowska (d. 1899), Blessed Aniela Salawa (d. 1922), Blessed Sister Bernardyna 
Jabłońska (d. 1940), and Blessed father Jan Beyzym (d. 1912). 
132 Godula R., Kościół św. KrzyŜa w Ŝyciu religijnym Krakowa, [in:] Studia z dziejów Kościoła św. KrzyŜa w Krakowie, 
ed. by Z. Klisia, Kraków 1996, part 1, p. 242. 
133 The number of guidebooks analysed that include references to the objects of cult in the successive periods: 1) 1603–
1795 – 4 guidebooks (100% of all in the period), 2) 1796–1918 – 15 guidebooks (83%), and 3) 1919–1939 – 9 
guidebooks (64%). 
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with miraculous water (23 out of 28 guidebooks), a tree trunk (15 guidebooks), blood (13 guidebooks) – all 
connected to St Stanislaw’s bishop and martyr and whose shrine in the Church “na 
Skałce”, the well of St Simon of Lipnica by the Brownfriar (Franciscan) Church (3 
guidebooks), the Hill of Blessed Bronisława near the Lasek Wolski Forest (2 
guidebooks), and the glass that used to be kept in the nonextant Church of St Jadwiga 
in the district of Stradom (1 guidebook). 

The first group of objects of cult is connected to the interior and surrounding of 
the Church “on the Rock” (Polish “na Skałce”) that are connected to the person of St 
Stanislaus Bishop and Martyr. His body was taken out of the water, yet “one finger, 
could nowhere be found. At the same time, a fish radiating with strange light was 
seen in the pond. Once it was caught and slit open, the finger of the same bishop was 
found inside. When it was subsequently put by the body of St Stanislaus, all the 
body’s members grew together into one in a miraculous manner, and the four eagles 
guarding the body flew away”134. The motive connected to the pond by the Church 
“on the Rock” appears in the guidebooks from the earliest one. The other elements 
including the trunk and drops of blood from the Shrine “na Skałce” were described 
for the first time in the guidebook by J. Mączyński entitled Pamiątka z Krakowa 
(literally: A souvenir from Kraków) of 1845. According to the legend, it was on the 
trunk of the tree that the corpse of St Stanislaus was quartered. Situated besides it in 
the Church “na Skałce” is a metal plate with eyeholes, behind which drops of blood 
are visible135. They are traces situated on what the tradition believes to be a wall of 
the 11th century rotunda that used to stand on the spot. 

A very interesting element of cult connected to the person of St Simon of 
Lipnica is the well standing to this day by the northern wall of the Brownfriar 
(Franciscan) Church in the district of Stradom that used to be mentioned in 
guidebooks in the latter half of the 19th century. 

While discussing places of cult of the saints connected to products of nature, 
one needs to turn attention to a special place – a hill – commonly referred to as the 
Hill of St Bronisława. Since times immemorial, her hermitage stood among the hills 
of Sikornik (Las Wolski), close by the Premonstratensian Convent where Blessed 
Bronisława is buried. A chapel was built on the spot in 1702 and consecrated in 1759. 
In 1850–1854, while the Austrians who at had captured Kraków were building brick 
reinforcements around Kościuszko Mound, the Chapel of Blessed Bronisława was 
demolished and replaced by a brick neo-Gothic church standing there to this day. 

Even though there exists only one description of the so-called glass of St 
Jadwiga that used to be kept in the church devoted to her, it is worth a mention. 
According to tradition, St Jadwiga of Silesia drank from it during fasting times, and 
the sick who received drinks in it returned to health. The church of the saint that used 
to stand in Kraków’s district of Stradom belonged to the Order of the Holy Sepulchre 

                                                 
134 Ruszowski T., Miasto Kazimierz jego dzieje i zabytki, Wyd. Naukowe WSP, Kraków 1973, pp. 27-28. 
135 See: RoŜek M., Panteon narodowy na Skałce, Wyd. COIT, Kraków 1987, p. 27; Muczkowski J., Skałka, Biblioteka 
Krakowska, Kraków 1897, Vol. 4, p. 22; Mozga J., Historyczna rola Sanktuarium św. Stanisława w Krakowie na 
Skałce - wczoraj i dziś, Studia Claromontana, 1997, Vol. 17, p. 13; Katalog zabytków sztuki w Polsce, Miasto Kraków t. 
4. Miasto Kraków cz. 5. Kazimierz i Stradom Kościoły i Klasztory, 2, ed. by I. Rejduch - Samkowej and J. Samka, Wyd. 
Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1994, pp. 8-10. 
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of Jerusalem from Miechów and was liquidated in 1796. Today the glass is kept in 
the Treasury of Wawel Cathedral 

Decoding the history of religious tourism  
Falling back upon guidebooks for the tourist – pilgrim to Kraków from 1603–

1939, the author undertook an attempt to classify centres of religious cult in the 
period. It allowed defining the places most frequently visited by the guests within the 
space of Kraków, as they were the people to whom guidebooks to the city were 
addressed. Kraków was not a pilgrimage town. The destinations were merged into the 
common, everyday cultural and economic space. As A. Witkowska wrote, referring 
in fact to the Middle Ages136: “the data on those arriving at Kraków’s loca sacra 
sometimes cleanly speak of connecting both the reasons for coming here: the 
eagerness to participate in the annual market and the desire to go on a pilgrimage for 
reasons not described in detail”137 The above points at the role of Kraków as a tourist 
and religious centre in today’s understanding of the word. 

To make an inventory of the places that were most often described, and what 
follows – with high probability – most frequently visited, the analysis embraces 
individual types of objects of cult (of Saint Mary, Jesus, Saints, and others) 
mentioned in at least 25% of guidebooks from the given period. They are grouped 
according to the number of mentions (up to the first ten most frequently mentioned). 
The results of this analysis are presented in the Table 1 below, while the Figure 1 
presents their spatial distribution. 

Table 
Ranking of attractiveness of centres of religious cult based on guidebooks to the city 
from 1603–1939 (the sites are ordered according to the highest number of mentions 

in the period). 
rank in the period 

No. site  
1603–1795 1796–1918 1919–1939 

1. Cathedral Basilica of St Stanislaus the 
Bishop and Martyr and St Wenceslas in 
Wawel 

2 1 1 

2. Church of the Holy Trinity (Dominican)  1 2 3 
3. Church of St Michael the Archangel and St 

Stanislaus the Bishop and Martyr “na 
Skałce” 

8 2 2 

4. Church of St Francis (Franciscan) 5 4 3 
5. Church of St Catherine (Augustinian) in 

Kazimierz 
3 3 6 

6. Corpus Christi Church in Kazimierz 9 5 3 
7. Collegiate Church of St Anne 10 6 4 
8. St Mary’s Church  6 9 5 
9. Church of St Bernardine (Brownfriar 

(Franciscan)) in Stradom 
7 9 6 

10. Church of St Mark 4 8 - 
11. Church of Visitation of the Blessed Virgin 

Mary “na Piasku” 
- 8 5 

                                                 
136 No major changes in this question took place later; one can speak with high probability about their intensification. 
137 Witkowska A., Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa, Wydawnioctwo KUL, Lublin 1984, pp. 145–146. See 
also: Kracik J., RoŜek M., Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie. O marginesie społecznym XVI–XVIII 
w., Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1986, p. 13. 
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rank in the period 
No. site  

1603–1795 1796–1918 1919–1939 
12. Church of St John the Baptist and St John 

the Evangelist (Presentation Sisters) 
- 9 6 

13. Church of St Florian in Kleparz 10 9 - 
14. Church of St Augustine and St John the 

Baptist (Premonstratensian) in Zwierzyniec 
- 7 - 

15. Church of St Kazimierz (Reformed 
Franciscans) 

- 9 - 

16. Church of the Holy Cross (Cistercian) in 
Mogiła 

- 10 - 

Source: own analysis based on guidebooks 

 
 

 
Source: own analysis based on guidebooks 

Figure. Pilgrimage destinations in the centre of Kraków based on the guidebooks; 
numbering follows that from the Table 1 
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The listing above shows the changes in the gravity of individual centres of cult 
in different periods of Kraków’s history.  

Baroque was dominated primarily by the veneration of saints and presentations 
of crucified Christ. The period of national enslavement preferred the centres with 
images of Mother of God and relics of saints. The guidebooks published in the two 
decades between the world wars in turn provided fewer mentions of the sacred 
objects, and were dominated by visits to the graves of venerable persons and 
representations of Our Lady. A special role was at that time played by Wawel 
Cathedral as the place of burial of saints (Stanislaus the Bishop and Martyr, Queen 
Jadwiga who was later canonised plus the relics of the Blessed Wincenty Kadłubek 
and others), kings of Poland and famous Poles (A. Mickiewicz, J. Piłsudski and 
others), and by the Church “na Skałce” being the site of the martyrdom of St 
Stanislaus and the burial of famous poems (“the National Pantheon” in the crypt). 
Worth emphasising is the fact that both the places were connected to the person of St 
Stanislaus the Bishop and Martyr, whose members “growing together” symbolised 
the independence regained by Poland. It is also important that all the places listed 
above enjoy a great popularity among tourists coming to Kraków for religious 
reasons to this day138. 

Conclusion 
The notion of religious tourism is a contemporary one, even though the 

traditions and roots of this type of tourism reach – at least in Kraków – deep into the 
past. In the article, the author presents guidebooks from the last 400 years. The period 
was very tempestuous in the history of Kraków. The traces of the special interest in 
the “sacred memories” in the city are visible in the guidebooks that, which must be 
emphasised, provided their contemporary readers with both information and 
propaganda (known today as promotion). What is the reason why there are so many 
sacred places in Kraków? “There have never been ancient monuments in the classical 
sense, yet there has been a deeply rooted (and never broken!) tradition of the plenty 
places of cult, and pilgrimages that were customary for centuries, even ones coming 
from abroad...”139. In certain periods openly, in others secretly, the graves of 
venerated persons, sacred images, and other objects connected to faith and tradition 
were enveloped in living reverence. “The notional association between Kraków and 
Rome became as if a promise anticipating the 16th day of October 1978, when 
Cardinal Pericle Felici announced ‘to the city and the world’ (Urbi et Orbi) that of 
the College of Cardinals elected the Archbishop of Kraków – Cardinal Karol 
Wojtyła, who assumed the name of John Paul II – the Head of the Church”140. 
Awaiting the beatification of that great man, Slav, and a citizen of Kraków – we hope 
that “the Second Rome” will one day become home to the relics of the Great Pope 
John Paul II. 
                                                 
138 Por. Borkowski K., Grabiński T., Mazanek L., Seweryn R., Wilkońska A., Badania ruchu turystycznego w Krakowie 
w roku 2008, Wyd. MOT, Kraków 2008. There is another very important place in Kraków mentioned in contemporary 
guidebooks (and naturally also in the reports on tourist traffic in the city). This is the Shrine of Divine Mercy in Kraków 
– Łagiewniki. 
139 Ulewicz T., Kraków – Polski Rzym (jak, kiedy i dlaczego), [in:] Klejnoty i sekrety Krakowa, ed. by R. Goduli, Wyd. 
Wawelskie, Kraków 1994, p. 68. 
140 Czuma M., Mazan L., Pępek świata nazywa się Kraków, Wyd. anabasis, Kraków 2000, p. 65. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВОДНОГО ТУРИЗМУ В МЕЖАХ Р. ДНІСТЕР 

В статті описано особливості досліджуваної території. Наведено перелік 
матеріалів для будівництва плоту, необхідне туристичне спорядження. Описано 
небезпечні погодні явища, що трапляються на даному маршруті. 

Ключові слова: пліт, туристичне спорядження, Дністер 
The features of the investigated territory are described in the article. The list of 

materials for building a raft, necessary tourist equipment is discussed. Dangerous 
weather phenomena on this route are described. 

Key words: raft, tourist equipment, Dnister river. 
Водний туризм є різновидом активного туризму, до якого зараховують 

масові тривалі самодіяльні водні подорожі на туристичних суднах (гребних 
розбірних байдарках, катамаранах, плотах та ін.) з метою відпочинку, пізнання 
природних, етнографічних, культурних особливостей прилеглих територій. 
Згідно Нормативів туристичних походів, усі водні маршрути на гребних судах і 
плотах класифікуються категоріями складності від 1 (найлегшої) до 5. Коли 
головною метою є проходження водного маршруту,  подорож класифікується 
як спортивний сплав. Спортивний водний туризм передбачає обов’язкову 
реєстрацію і класифікацію маршруту, оформлення дозвільних і звітних 
документів у маршрутно-кваліфікаційних комісіях і в контрольно-рятувальних 
службах, участь у змаганнях на кращий маршрут, присудження розрядів, звань і 
т.д. 

Дністер – друга за величиною ріка України, бере початок на північно-
східних схилах Карпат біля с. Вовче Турківского району Львівської області і 
впадає в Дністровський лиман Чорного моря західніше Одеси. Дністер 
протікає територією декількох областей України і східної частини Молдавії 
(ділянка довжиною 600 км). Довжина ріки – 1362 км., нахил – 0,56 м/км., 
загальна площа басейну 72,1 тис км2. Швидкість течії нижче м. Галич є різною 
від 2-5 км/год, до 7 км/год в окремих ділянках Дністровського каньйону. 
Нижче м. Хотин знаходяться два великих водосховища – Новодністровське та 
Дубосарське внаслідок чого швидкість течії значно зменшується. Живлення 
Дністра переважно снігове і дощове. Оскільки танення снігу та інтенсивність 
атмосферних опадів в Карпатах відбувається нерівномірно, паводки на Дністрі 
бувають протягом року. 

У Дністра 386 приток, головні з них: праві – Стрий, Свіча, Лімниця, 
Бистриця, Реут; ліві – Золота Липа, Стрипа, Серет, Збруч, Смотрич. Русло 
звивисте, особливо чітко меандри простежуються після м. Галич, нижче за 
течією. У верхній частині до м. Самбора має вигляд типової гірської ріки (часті 
перекати, пороги), яка протікає вузькою долиною зі скелястими берегами. 
Ширина русла у верхів’ї –  до 40 м, у рівнинній частині – 100-240 м, ширина 
заплави досягає 8-16 км. [1].  
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У долинах Дністра та його приток відслонюється потужний комплекс 
осадових товщ від наймолодших (антропогенових) і до найдавніших 
(силурійських) відкладів палеозойської ери. Каньйон починається в районі 
містечка Нижнів Івано-Франківської області унікальним відслоненням 
юрського періоду, а закінчується поблизу села Трубчин Борщівського району 
Тернопільської області найбільшим у світі відслоненням силурійських порід. 

На правому березі Дністра неподалік села Буківна, а також на лівому, на 
Танутинській горі біля села Діброва Івано-Франківської області, відслонюються 
різні породи мезозойської ери – відклади верхньої юри, що є єдиним подібним 
відслоненням на значній площі Східно-Європейської платформи. Ці відклади, 
представлені переважно жовтувато-білими, доломітизованими, органогенно-
уламковими та оолітовими вапняками, містять відбитки кількох видів викопних 
морських водоростей і різноманітний комплекс викопної фауни. 

Рибні ресурси Дністра невеликі, що зумовлено значним антропогенним 
навантаженням, проте в межах рівнинної частини водяться сом, лящ, короп, 
щука, підуст, головень і ін.  

Даний матеріал нагромаджений під час польових досліджень працівників 
кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка, 
які проводилися з 30 липня по 11 серпня 2009 року. Команда складалася з семи 
осіб: Монастирський В. (капітан), Кудла Н. (кухар), матроси: Гамкало М., 
Романів П., Мандюк Н., Манько А., Галій В.   

Засобом пересування було обрано пліт розміром 3×6 м., який був 
споруджений членами команди протягом 5 год 30 липня. На побудову плота 
затрачено 1,2 м3 дерева: 0,6 м3 дошки (30мм) довжиною 6 м.; 0,2 м3 дошки 
(20мм) довжиною 6 м.; 0,2 м3  брусу (100×100мм) довжиною 6 м.; 0,2 м3  брусу 
(50×50мм) довжиною 6 м. Необхідною складовою плота є тент, розміром 7×4 м. 
Для кріплення дерев’яних конструкцій необхідно: 3 кг цвяхів (90 мм), 6 болтів 
(120 мм), 60 шт шурупів (45 мм). Для кріплення тенту і прив’язування 9 
автомобільних камер (R-260) використано 100 м шнуру (∅ 3 мм); для 
швартування – 30 м шнуру (∅ 10 мм). Допоміжним судном обрано надувний 2-
місний човен, який використовувався під час радіальних маршрутів.  

З групового спорядження використано: два намети, сокиру, молоток, 
насос, ножівку, ремонтний комплект для автомобільних камер, викрутку, 
розвідний ключ, аптечку, карти місцевості, бортовий журнал, GPS-приймач, 
ліхтарик, засіб від комарів; кухонний набір: сковорідку, два казанки (на 5 і 2 л), 
два розбірних столика, газовий пальник (Covea) з трьома балонами по 450 г., 
сіточку, губки, черпак, миючий засіб, рукавиці, сільничка, миска для салатів, 
обробна дошка. 

З індивідуального спорядження варто виділити: наплічник, спальник, 
туристичний килимок, гігієнічні засоби (мило, щітка, паста, бритва, піна, 
рушник, гребінець, дзеркальце, шампунь, туалетний папір), документи, гроші, 
ключі, кружка, ложка, миска, ніж, рибальські снасті, фотоапарат, відеокамеру, 
штатив, запасні батарейки, блокнот, ручка, сірники, запальничка, рятувальний 
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жилет; відповідний одяг і взуття. Значна частина спорядження має бути 
герметично упакована. 

Оптимальним місцем початку маршрутів є м. Галич, що зумовлене: 
− зручним транспортним сполученням (автомобільний і залізничний 

транспорт); 
− розвинутою мережею продуктових і господарських магазинів де 

можна закупити необхідні матеріали для побудови плота, овочі, крупи, 
консерви тощо; 

− судноплавністю (на плотах) з квітня по жовтень.  
Маршрут, який пролягав від Галича до Хотина, загальною протяжністю 

близько 300 км був умовно поділений на три рівні частини: Галич-Возилів (без 
інтенсивного веслування), Возилів-Заліщики, Заліщики-Хотин. Головним 
природнім чинником, який ускладнював пересування маршрутом був низький 
рівень води – на початку серпня на Дністрі спостерігався межень.  

Почати сплав планували 31 липня 2009 р., о 9 год., проте ранкове 
вдосконалення судна продовжувалось близько двох годин. Відрізок (Галич-
Побережжя) протяжністю близько 20 км було пройдено за 7 год. Кожного 
наступного дня сплав починався близько 9 год. 

Головним туристичним об’єктом даної частини маршруту є м. Галич. 
Згідно археологічних досліджень встановлено, що місто існувало починаючи з 
Х ст. В 1140 р. він згадується в Іпатіївському літописі, з 1144 р. був столицею 
Галицького князівства, а згодом і Галицько-Волинської держави. Центр 
княжого Галича знаходився в межах сучасного с. Крилоса Галицького району 
Івано-Франківської області на березі річки Лукви, а на місці теперішнього 
міста існував торговельно-ремісничий посад. 

Історичний осередок сучасного міста Галича, Старостинський замок, 
збудований у 1367 р. на місці укріплень старого руського форту. Після 
багатьох облог і руйнувань його було перебудовано за проектом італійського 
інженера Ф. Корассіні (1627 р) з дерев’яного на кам’яний. У 1796 р., згідно з 
розпорядженням австрійської влади, замок розібрали. Протягом останніх 
десяти років триває реконструкція даного об’єкту [2].  

З нагоди 1100-ліття Галича в центрі міста, майдані Різдва, споруджено 
пам’ятник королю Данилу (скульптор О. Пилєв, архітектор О.Чамара). 
Скульптура висотою близько чотирьох метрів виконана з бронзи. Поруч з 
пам’ятником знаходиться ще одна цікава споруда – церква Різдва ХІІІ-XIV ст. 
Сучасного вигляду набула після реставрації 1904-1906 рр. (архітектор 
Л.Левинський) [8]. 

Протягом другого дня сплаву було пройдено 24 км., на ночівлю 
зупинилися на лівому березі Дністра біля с. Золота Липа. Значним 
туристичним потенціалом на даному відрізку маршруту володіє с. Маріямпіль 
(Маринопіль), в якому виділяють наступні туристичні атракції: 

− чудодійний Образ Маріямпільської Богоматері з XVI ст.(копія, 
оригінал знаходиться в Польщі в костьолі на П’яску у Вроцлавi.); 
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− залишки Маріямпільського замку, палацу, фортечних укріплень кінця 
XVII ст.; 

− колишній монастир капуцинів та сестер милосердя XVIII ст. (після 
другої світової війни використовувався як дитячий будинок, лікувально-
трудовий профілакторій, на даний час – місце ув’язнення); 

− церква Воздвиження Чесного Хреста (збудована в 1930 р.); 
− джерело з чудодійними та лікувальними властивостями, згідно 

народних переказів – місце появи Богородиці. 
В с. Буківна, на правому березі Дністра відслонюються гірські породи 

мезозойської ери – відклади верхньої юри. Вони унікальні і єдині не тільки на 
Волино-Подільській плиті, але й на значній площі Східно-Європейської 
платформи. Ці відклади представлені переважно жовтувато-білими, 
доломітизованими, органогено-обломковими та оолітовими вапняками, мають 
відбитки кількох видів унікальних морських водоростей і різноманітний 
комплекс викопної фауни, аналогів якому немає в Європі. Тут присутній 
своєрідний, властивий тільки цьому районові ендемічний, пізноюрський 
комплекс морських організмів. Також тут виявлено найдавніші сліди людей 
епохи раннього палеоліту. 

На східній околиці села на високому правому березі р. Дністер виявлено 
сліди Буківнянського городища – літописного міста Биковен. Буківнянське 
городище – один із найбільших міських комплексів Середнього Подністров’я. 
Перші укріплення були побудовані тут ще за часів трипільської культури. До 
цього ж часу відносяться виявлені в околицях городища штольні для видобутку 
кременю [4]. 

Третього дня було пройдено лише 16 км., що зумовлено значним 
зменшенням швидкості течії та зустрічним вітром. На окремих відрізках 
маршруту (вище моста в с. Нижнів, близько 2 км), незважаючи на інтенсивне 
веслування, пліт поступово зносило до берега без просування вперед, внаслідок 
чого команда була змушена штовхати пліт. Ситуація кардинально змінилася 
нижче за течією біля моста в с. Нижнів – найшвидша течія (5-7 км/год) 
спостерігалася біля лівого берега. Головною небезпекою на даній ділянці 
маршруту – є розлогі верби які низько нависають над водою в місцях з 
найвищою швидкістю течії, внаслідок чого було випробувано на міцність 
конструкцію нашого плоту. 

Після 9 годин ходу було вирішено зупинилися на ночівлю на правому 
березі, перед с.Горигляди. З населених пунктів виділяється с. Нижнів, з якого 
починаються водні маршрути різної складності, внаслідок доброго 
автомобільного  сполучення – через село проходить автотраса Івано-Франківськ 
– Тернопіль. 

3 серпня було пройдено 26 км, для ночівлі обрано пологий лівий берег 
біля с. Набережне. З туристичних атракцій даної частини маршруту варто 
виділити історико-архітектурні пам’ятки с. Коропець, в якому зберігся палац 
графа Бадені (XIX ст.), церкви Успіння Пресвятої Богородиці (1795 р.) і 
св.Миколая (2002 р.), римо-католицький костьол (XIX ст.). Палац колишнього 



 440

власника цих земель, графа Казиміра Бадені знаходиться серед будівель 
дитячого інтернату, збудований у класично-синкретичному стилі з розкішними 
бароковими ліпними геральдичними атрибутами. 

4 серпня було вирішено розбити табір на лівому березі, за с. Возилів. 
Після розбиття табору частина команди вирушила в радіальний похід з метою 
дослідження навколишніх територій. Нижче за течією (близько 1 км) на лівому 
березі Дністра виявлено водоспад. З архітектурних пам’яток с. Возилів 
виділяється церква Успіння Пресвятої Богородиці (1991), побудована на 
фундаменті старого храму (1557); встановлено пам’ятники: хрест на честь 
скасування панщини (1865), Івану Франку (1958), насипана символічна могила 
УСС (1993). Поблизу села знайдено бронзові знаряддя праці доби ранньої 
бронзи (3 тис. до н. е.), поселення і могильник на рубежі перших століть н. е. 
На даний час с. Возилів має налагоджене регулярне транспортне сполучення з 
районним центром (Возилів-Бучач о 7.00 год., Бучач-Возилів о 12.00). 
Транспортні послуги надають також місцеві перевізники. 

Протягом другої частини маршруту (Возилів-Заліщики), загальною 
протяжністю близько 100 км, яку пройшли протягом трьох днів (5-7 серпня) 
виділяються наступні туристичні об’єкти: 

− травертинові скелі з гротами c.Монастирок; 
− руїни Раковецького замку (вежа) XVII ст.; 
− пам’ятка природи Червона гора (c. Берем’яни Бучацького району 

Тернопільської області); 
− історико-архітектурні пам’ятки м. Заліщики (церква Покрови 

Пресвятої Богородиці (1873), костел святого Станіслава (1763), цісарсько-
королівська військова казарма (XVIII ст.), палац баронів Бруніцьких, який був 
перебудований у 1831 р. з мисливського будиночка в стилі ампір;  

− центром рекреації м. Заліщики є заповідний парк над Дністром 
(Нижній парк) де зростають понад 400 унікальних дерев; 

− в межах м. Заліщики знайдено пам’ятки пізнього палеоліту, 
трипільської, голіградської, липицької, ранньослов’янської і давньоруської 
культур. 

З 8 по 11 серпня було пройдено третю частину маршруту (Заліщики-
Хотин, 117 км) найцікавішим туристичним об’єктом якої є м. Хотин, 
розташований на важливих транспортних магістралях. Перша кам’яна фортеця 
була невеликою, впродовж століть її неодноразово реконструювали та 
розширювали. Наприкінці XIV ст. Хотин увійшов до складу Молдавської 
держави. Воєвода Стефан III Великий значно розширив межі фортеці. Було 
зведено мур шириною 5 і висотою 40 метрів. У самій фортеці були викопано 
глибокі підвали, які служили приміщеннями для воїнів. Упродовж XV-XVI ст. 
Хотинська фортеця була резиденцією молдавських господарів. Після занепаду 
Молдавського князівства місто і фортеця перейшли до рук турків. У 1615 р. 
польські війська зайняли Хотин. Після Цецорської війни 1620р. між Польщею 
та Туреччиною, в ході якої польські війська були розбиті, а великий коронний 
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гетьман Станіслав Жoлкевський загинув, Хотин став головним форпостом 
оборони від турецької навали.  

Впродовж XVII ст. Хотин переходив з рук в руки, ним володіли польські 
королі, турецькі феодали, неодноразово місто визволяли запорозькі козаки. 
Після реконструкції 1712-1718 рр. (при допомозі французьких інженерів) вона 
стала наймогутнішим вузлом османської оборони на сході Європи. Після 
російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Хотин увійшов до складу Росії і став 
повітовим центром Бессарабської губернії  

На території замку збереглися руїни 2-поверхового житлового будинку. В 
цьому ж приміщенні, на другому поверсі, була невелика замкова церква, що 
складалась з прямокутної нави з напівкруглою апсидою зі сходу. Вікна церкви 
одночасно слугували і як бійниці. Майже всю західну стіну храму займає 
прикрашений різьбою великий портал. Найбільша з башт – північна. 
Прямокутна в плані (12 на 18 м.), вона має 3 яруси бійниць для важкої 
артилерії. Бійниці мають форму оберненої замкової щілини. Зверху на башті 
знаходився бойовий майданчик, накритий звершу пірамідоподібним шатром. 
Розраховуючи на самостійну оборону під час нападів, башта була останнім 
притулком обложеної фортеці [2].  

Крім північної, фортеця має ще 4 башти: надбрамна, східна, 
комендантська та південно-західна. З башт є виходи на бойовий майданчик, що 
тягнеться вздовж оборонної стіни товщиною в 5 м . Майданчик захищений 
кам’яними зубцями триметрової висоти. Під час ворожих штурмів, воїни через 
проміжки між зубцями лили на голови атакуючих окріп, скидали каміння [2].  

В межах досліджуваної території спостерігаються небезпечні погодні 
явища, зокрема: гроза, град, зливові дощі. Протягом даного сплаву команда 
відчула на собі всі перелічені погодні явища. Найнебезпечнішою була гроза з 
градом, яка пізніше переходила у зливовий дощ (3 серпня). Пориви вітру 
досягали 20-30 м/с, більшість команди тримали руками каркас плота, який не 
витримував шквального вітру. За таких погодних умов рекомендується 
завчасно (до початку грози) пришвартуватися до берега, виключити всі 
мобільні телефони, добре закріпити речі на плоті. Особливо небезпечними є 
грози для суден які знаходяться в межах каньйону.  

Крім погодних явищ треба зважати на рельєф (морфологію) дна. 
Щоденно на відрізку Галич-Возилів команда була змушена покидати пліт, з 
подальшим його супроводом, а в окремих місцях і перенесенням через 
перекати. Проходячи під мостами треба зважати на можливу наявність у воді 
залишків будівельних матеріалів (залізобетону, арматури, дротів), а також 
стовбурів дерев, які залишилися з часу повені (паводку). На даній частині 
маршруту було пошкоджено 3 автомобільні камери, зламано окремі частини 
плота. При плануванні сплаву потрібно кожного ранку виділяти час на огляд 
(ремонт) судна.  

За умов організації багатоденних сплавів (понад 5 днів) важливим 
чинником якісного і змістовного відпочинку є психологічна сумісність його 
учасників, що особливо відчувається в екстремальних ситуаціях. 
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МОДЕЛЬ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ САНАТОРНО-КУРОРТНОЇ 

ТА РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗЕЙ ЛЬВІВЩИНИ                
ДО 2031 РОКУ 

Дане дослідження було виконано в рамках підготовки розділу 
«Туристичне господарство Львівщини» для «Схеми планування території 
Львівської області до 2031 року» (виконавець – інститут Діпромісто, м. Київ). 

Для обґрунтування перспективного плану територіального розвитку 
туристичного господарства Львівщини було проведено наступні дослідження: 

1) оцінено ресурсний та інфраструктурний туристичний потенціал 
адміністративних районів Львівщини з метою визначення перспективних 
туристичних продуктів та відповідного їх інфраструктурного забезпечення 
пріоритетного розвитку туристичної галузі; 

2) проведено оцінку можливостей розвитку туристичних продуктів, 
туристичних потоків та ємності оздоровчо-рекреаційної бази на рівні 
адміністративних районів регіону на проектований період 2008-2031 роки; 

3) розроблено картографічну планувальну модель (масштаб 1:200000) 
територіального розвитку на рівні туристичних пунктів (комплексів), центрів, 
вузлів, ареалів та зон для домінуючих видів туризму: оздоровчого, 
відпочинкового, гірськолижного, пізнавального (природничого та культурного), 
а також транзитного. 

На основі аналізу туристичного потенціалу регіону та розвитку його 
інфраструктури і туристичних потоків можна окреслити довготермінову 
перспективу туристичного господарства Львівщини на рівні основних 
туристичних регіонів та адміністративних районів Львівщини. Особливості 
природних ландшафтів, поширення природничо-культурних туристичних 
ресурсів та сучасний характер туристичного освоєння Львівщини дозволяють 
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тут виділити чотири туристичних регіони (Зінько, Н, 1999; Рутинський, Зінько, 
2006). Серед них: Малополіський з перевагою відпочинкового та культурно-
пізнавального туризму, Розтоцько-Опільський з вираженим відпочинковим, 
оздоровчим, пізнавально-культурним та пізнавально-природничим туризмом, 
Перекарпатський з перевагою оздоровчого, відпочинкового та пізнавально-
культурного туризму та Карпатський з вираженим гірськолижним, 
відпочинковим, природничо-культурним пізнавальним туризмом. 
Адміністративні райони Львівщини можуть повністю входити до складу одного 
або знаходитись у складі двох туристичних регіонів.  

Для Малополіського туристичного регіону перспективним є подальший 
розвиток відпочинкового туризму на базі лісових масивів та водних об’єктів 
(басейни Західного Бугу та Стиру). Існуючі відпочинкові об’єкти – будинки 
відпочинку, літні табори у Жовківському, Буському, Сокальському, 
Золочівському районах потребують реконструкції та модернізації. В останні 
роки фіксується будівництво нових відпочинкових комплексів у Радехівському, 
Бродівському та Кам’янко-Бузькому районах. Значні перспективи у цьому 
регіоні мають такі види кваліфікованого туризму як мисливство (Радехівський і 
Бродівський район) та рибальство (Буський, Кам’янко-Буський та Сокальський 
райони). На перспективу туристичний імідж цього регіону у значній мірі 
визначатиме культурно-пізнавальний туризм на базі архітектурних комплексів 
міст Жовкви, Бродів, Золочева, Белза, Буська, а також Олеського та 
Золочівського замків. Розбудова інфраструктури з обслуговування відвідувачів 
цих культурних комплексів та об’єктів повинна бути зосереджене на створення 
нічліжної та розширення гастрономічної бази, забезпеченні інформаційної 
інфраструктури та розбудови нових атракційних об’єктів (тематичних музеїв, 
розважально-відпочинкових комплексів). Для регіону все більше значення 
набиратиме обслуговування транзитних туристів, особливо вздовж автотраси 
Львів-Київ. 

Значні перспективи у розвитку відпочинкового, пізнавально-культурного 
та пізнавально-природничого туризму має Розтоцько-Опільський регіон. В 
останні роки спостерігається тенденція з реконструкції та будівництву 
відпочинкової інфраструктури у лісових масивах та поблизу водних об’єктів 
Опілля (північ Жовківського, Пустомитівський, Перемишлянський райони). 
Можна стверджувати про формування спеціалізованої відпочинкової зони 
довкола міста Львова на базі різнотипних закладів відпочинку та придорожньої 
нічліжно-гастрономічної інфраструктури у Пустомитівському, Городоцькому 
та Жовківському районах. Культурно-пізнавальний туризм у цьому регіоні 
пов’язаний з архітектурними комплексами Львова, Городка, а також замками у 
Підгірцях, Свіржі, де необхідним є локальний розвиток різноманітної 
інфраструктури з обслуговування відвідувачів. Реконструкція та облаштування 
замкових і палацових об’єктів у Старому Селі, Поморянах, Щирці, Роздолі 
значно посилять культурну привабливість цього регіону. Мають значні 
перспективи щодо розвитку цієї різновидності туризму релігійні паломницькі 
центри – Крехівський й Унівський монастирі, Страдчанська гора, а також 
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історико-культурні об’єкти на Яворівщині і Жовківщині (народні ремесла, 
дерев’яна архітектура), Миколаївщині (археологічна спадщина включно з 
гігантським городищем у Стільському). Передбачене у найближчі 5-10 років 
значне розширення природно-заповідного фонду шляхом створення 
міжнародного біосферного резервату «Розточчя», національного парку 
«Північне Поділля» (Пеняцька пам’ятка) та Стільського національного 
(регіонального) парку створюють умови для розвитку різних форм екотуризму: 
екскурсії пізнавальними і тематичними стежками, велосипедний туризм, 
рибальство). 

Передкарпатський туристичний регіон Львівщини вирізняється 
спеціалізацією у оздоровчому, відпочинковому і пізнавальному туризмі. У 
найближчій перспективі за цим регіоном збережуться лідерські позиції в 
оздоровчому туризмі на національному рівні через подальший розвиток 
популярних оздоровчо-відпочинкових та SPA-занять. В основних курортних 
центрах цього регіону – Трускавці і Моршині – спостерігається в останні роки 
зростання потоку туристів, в тому числі з кордону, та збільшення ємкості місць 
у санаторних, пансіонат них та готельно-відпочинкових закладах. Тут суттєвим 
є розширення мережі сучасних об’єктів відпочинково-розважального типу 
(аквапарки, тематичні парки). Новий оздоровчий центр у найближчу 
перспективу повинен формуватись на сольових родовищах Саліни у 
Старосамбірському районі. Перспективним є формування у Передкарпатті 
нових відпочинкових комплексів вздовж долини Стрия (Стрийський та 
Городоцький райони) та верхнього Дністра (Старосамбірський район). 
Культурна спадщина регіону (меморіальний комплекс Івана Франка, 
архітектурні комплекси Дрогобича, Самбора та ряду малих міст, а також 
традиційна бойківська дерев’яна архітектура) у поєднанні з планованою 
сучасною інфраструктурою обслуговування може зробити Львівське 
Передкарпаття одним з найбільш привабливих регіонів пізнавально-
культурного туризму на Заході України. 

Регіон Львівських Карпат має тривалу традицію розвитку 
гірськолижного туризму. Такі гірськолижні центри як Славське та Тисовець на 
Сколівщині в останні роки доповнились гірськолижними комплексами у 
Волосянці, Орявчику, Плав’є (Сколівський район). Розроблені схеми 
гірськолижного освоєння населених пунктів у Климці та Підгородцях, Рожанці 
на Сколівщині, Борині на Турківщині, Кропивника на Дрогобиччині та 
Топільниці на Старосамбірщині. Другим за значенням у Карпатському регіоні є 
відпочинковий туризм, який переживає фазу відродження традиційних 
відпочинкових центрів (Сколе, Коростів, Гребенів, Розлуч, Довге) та 
формування нових відпочинкових центрів – Рожанка і Волосянка на 
Сколівщині, Яворів на Турківщині та Ясениця Замкова на Старосамбірщині. 
Досить динамічно в останні роки розвивається молодий курорт Східниця 
(Дрогобицький район), де тільки за останні 5 років з’явилось більше десятка 
оздоровчо-відпочинкових та відпочинкових закладів. Опрацьовані перспективні 
схеми використання бальнеологічних ресурсів у с. Смерічка і Топільниця 
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(Старосамбірський район). У гірській частині Львівщини у найбільшій мірі 
розвинутий сільський туризм. Тут мережа агроосель сформована у основних 
гірськолижних, відпочинкових та оздоровчих центрах і стрімко поширюється у 
сільських місцевостях Старосамбірського і Дрогобицького районів. Значний 
потенціал має територія для розвитку пізнавально-природничого (національний 
парк «Сколівські Бескиди», «Надсянський» та «Верхньодністровський» 
регіональні парки), пізнавально-культурного (шляхами дерев’яної архітектури, 
історико-краєзнавчі маршрути) та кваліфікованого туризму (піший, водний, 
велосипедний та кінний). Слід зазначити, що у Карпатському регіоні найбільш 
активно здійснюється транскордонна співпраця у пізнавально-культурному та 
кваліфікованому туризмі. 

Перспективи територіального розвитку галузі туризму на 25-річний 
період розглянуто на рівні окремих поселень – туристичних пунктів 
(комплексів), центрів та вузлів, а також площинних територіальних утворень 
(ареалів, зон). Згідно оцінки туристичного потенціалу поселень Львівщини та 
інвестиційних пропозицій адміністративних районів за останні роки 
передбачається розвиток нових туристичних пунктів (комплексів) у 
Малополіському туристичному регіоні:  

а) відпочинкового типу у Лагодові, Берлині та у Гаях Дітковецьких 
(Бродівський район), Острові (Буський район), Запитові (Кам’янко-Буський 
район), Підгайчики та Перегноєві (Золочівський район); 

б) пізнавально-природничого та кваліфікованого туризму (піший, 
утилітарний) у Старгороді на базі планованого Побузького регіонального парку 
(Сокальський район), у Грималівці на базі планованого Стирського 
регіонального парку (Бродівський район), в околицях Лопатина на базі 
однойменних лісових масивів (Радехівський район); 

в) пізнавально-культурного типу у Гавареччині (Золочівський район) з 
використанням давніх гончарних промислів на базі традиційної містечкової 
архітектури Лопатина, Стоянова (Радехівський район), Тартакова, Угнева 
(Сокальський район); 

г) з обслуговування транзитного туристичного руху вздовж магістралей 
Львів-Київ (Запитів, Милятин, Суходоли), Львів – Рава-Руська (Дорошів, 
Сопошин, Добросин), Львів-Тернопіль (Куровичі, Велика Вільшаниця, Плугів). 

Для Розтоцько-Опільського туристичного регіону перспективним є 
розвиток наступних нових туристичних пунктів (комплексів): 

а) відпочинкового типу в Ясниськах (Яворівський район) на базі 
обводнених піщаних кар’єрів, Липівцях (Перемишлянський район) з 
використанням прилеглих лісових масивів, у Плугові та Зозулях (Золочівський 
район) на базі місцевих лісових і водних об’єктів, у Старому Селі, Вовкові та 
Демні (Пустомитівський район), Раківцях (Миколаївський район) з 
використанням водних та лісолучних угідь та традиційних занять; 

б) пізнавально-природничого та кваліфікованого типу у Лелехівці 
(Яворівський національний природний парк), у селах Стільське, Деревач, що 
прилягатимуть до проектованого Стільського регіонального парку 
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(Миколаївський та Пустомитівський райони), у селах Верхобуж і Кругів, що 
прилягатимуть до проектованого Північно-Подільського національного парку 
(Золочівський, Бродівський райони); 

в)пізнавально-культурного типу у селах і селищах, що багаті на 
культурно-історичну спадщину (Потелич і Крехів Жовківського району, 
Поморяни у Золочівському районі, Бібрка у Перемишлянському районі, 
Стільське і Журавне у Миколаївському районі, Щирець у Пустомитівському 
районі); 

г) з обслуговування транзитного руху автомагістралей Чоп-Київ (Деревач, 
Красів), Львів-Краківець (Рясна-Руська, Ямельниця), Львів-Шегині (Бортатів, 
Велика Калинка), Львів- Івано-Франківськ (Бібрка, Затемне). 

Передкарпатський туристичний регіон теж перспективний у найближчі 
десятиріччя щодо розвитку нових туристичних пунктів (комплексів): 

а) відпочинкового типу – для водних занять на базі рекультивованого 
Побережнянського кар’єру (Жидачівський район), облаштованих для 
відпочинку територій у долині р. Стрий (Стрийський район); з використанням 
лісових масивів в Ум’ятичах, Попелях, Підбужі (Дрогобицький район), Блажеві 
(Самбірський район), Поповичах (Мостиський район); 

б) оздоровчого типу на базі родовищ солі (Стара Сіль та Соліна у 
Старосамбірському районі) та мінеральних джерел в околицях Борислава; 

в) пізнавально-культурного типу на базі історико-культурної спадщини 
малих містечок – Добромиль, Хирів у Старосамбірському районі, об’єктів 
технічної спадщини в околицях Борислава, тематичних етнографічних 
(бойківських) комплексів в околицях Дрогобича; 

г) з обслуговування транзитного руху вздовж автомобільних магістралей 
Ужгород-Київ (П’ятничани, Угерсько, Дуліби), Львів-Дрогобич (Меденичі), 
Львів-Самбір (Новий Калинів), Львів-Шегині (Шегині), вздовж проектованої 
автомагістралі Львів-Краковець.  

Львівські Карпати як туристичний регіон на сучасному етапі 
характеризується інтенсивним формуванням нових туристичних пунктів та 
закладанням нових туристичних центрів для наступних видів туристичних 
занять: 

а) гірськолижні заняття як марковий туристичний продукт регіону 
активно передбачається в найближчий час розвивати у Волосянці, що на 
Сколівщині з формуванням нового гірськолижно-відпочинкового центру, а 
також у Климці, Плав’є, Підгородцях (Сколівський район), в околицях Турки та 
у с. Борині (Турківський район). Гірськолижні комплекси будуть 
доповнюватись відпочинковими центрами у Розлучі (Турківський район), в 
долині Стрия (Дрогобицький район) та у верхів’ї Дністра (Старосамбірський 
район); 

б) переважно відпочинкові заняття мають потенціал для розвитку у 
наступних населених пунктах – Либохора, Орів, Корчин, Крушельниця, 
Кам’янка, Труханів (Сколівський район), Новий Кропивник, Рибник, 
Коритище, Смільне та інші пункти у долині р. Стрий (Дрогобицький район), у 
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селах Либохора та Верхнє Гусине поблизу найвищої вершини Львівщини г. 
Пікуй (Турківський район), а також вздовж долини Верхнього Дністра на 
Старосамбірщині (села Ясениця-Замкова, Стрілки); 

в) пізнавально-природничий і кваліфікований (піший, водний) у першу 
чергу активно розвиватиметься у населених пунктах, що входять у склад 
національного парку «Сколівські Бескиди» (Кам’янка, Труханів), регіональних 
парків Надсянський (Сянки, Яворів) та Верхньодністровські Бескиди 
(Головецько, Мшанець); 

г) пізнавально-культурний туризм найбільше репрезентуватиме цей 
регіон у перспективних центрах культурного туризму: в Уричі (на базі 
наскельної фортеці «Тустань») та Лаврові (на базі однойменного 
монастирського комплексу), а також у нових туристичних пунктах, що мають 
значну культурну спадщину – Долинівка, Верхня Рожанка у Сколівському 
районі; Спас, Бусовисько у Старосамбірському районі та Ільник і Бітля у 
Турківському районі. Сприятимуть посиленню туристичних пропозицій регіону 
щорічні етнофестивалі у Турці, Уричі, Нижньому Синьовидному; 

д) оздоровчий туризм переростає в регіоні в найбільш динамічний сектор. 
Передбачається у найближчій перспективі перетворення туристичного 
оздоровчого (бальнеологічного) центру Східниця у комплексний оздоровчо-
відпочинковий вузол. Нові оздоровчо-відпочинкові пункти формуватимуться на 
базі бальнеологічних ресурсів Топільниці-Смерічки (Старосамбірський район) 
та Старого Кропивника (Дрогобицький район); 

е) обслуговування транзитного руху у найбільшій перспективі має для 
розвитку вздовж магістралі Чоп-Київ (Верхнє Синьовидне, Козьова), Львів-
Ужгород (у Розлучі, Турці, Яворах) та локальних трас Сколе-Славське 
(Гребенів) та Сколе-Східниця. 

У представленій моделі перспективного розвитку представлено низку 
туристичних центрів і вузлів, що формуватимуться у найближчі десятиріччя. 
Зокрема, високий туристичний потенціал відпочинкового туризму існує в таких 
пунктах як Добротвір (на базі однойменного водосховища), Брюховичі 
(приміські лісові масиви), Нового Кропивника (долина Стрия), Сприні і 
Нижньої Рожанки (низькогірні місцевості). Це може сприяти їх перетворенню у 
відпочинкові центри з розвинутою нічліжною і розважальною 
інфраструктурою. Один з перспективних відпочинкових центрів формується на 
базі рекультивованих кар’єрів Яворівського родовища сірки. Його 
спеціалізацією стане відпочинок на воді та активні види занять. Щодо 
гірськолижного туризму, то значні можливості існують для створення нового 
гірськолижного вузла у Волосянці (Сколівський район), де зарезервовані 
території і розробляються інвестиції під нові гірськолижні комплекси. Такі ж 
системи гірськолижного освоєння з метою створення нових гірськолижних 
центрів розроблені для Підгородців і Верхньої Рожанки (Сколівщина). 

Багата історико-культурна спадщина Львівщини сприятлива для 
формування туристичних центрів і вузлів пізнавально-культурного плану на 
базі існуючих туристичних пунктів (комплексів) і центрів. Тут передбачається у 
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першу чергу розвиток інфраструктури з обслуговування туристів. Ці центри і 
вузли включатимуть інші види занять міського туризму: діловий, 
відпочинковий. Зокрема, подальша реконструкція культурних об’єктів та 
розбудова інфраструктури з обслуговування сприятиме формуванню 
туристично-культурних центрів у Белзі, Буську, Бродах, Олеську, Підгірцях, 
Золочеві, Угневі, Крехові, Уричі, Свіржі, Городку, Тухлі, Львові, Жидачеві, 
Стільському. У найближчі два десятиліття формуватимуться туристичні вузли у 
Жовкві, Дрогобичі, Самборі, Стрию на базі використання існуючої історико-
культурної спадщини з її доповненням різноманітною інфраструктурою з 
обслуговування туристів.  

Як зазначалось раніше, оздоровчий туризм як марковий продукт 
Львівщини буде розвиватись на базі існуючих оздоровчих центрів і вузлів. 
Зокрема, опрацьовані перспективні плани й інвестиційні проекти з подальшого 
розвитку оздоровчих центрів у Немирові, Великому Любіні, Модричах та 
Східниці. Їх база повинна бути доповнена новими спеціалізованими закладами 
лікування, широким спектром відпочинково-реабілітаційних закладів та 
розважально-гастрономічною інфраструктурою. Окремо стоїть питання про 
подальший розвиток оздоровчих вузлів у Трускавці та Моршині. Для цих 
курортів намічається розвиток широкого спектру оздоровчо-відпочинкових 
закладів за європейськими зразками, що базуються на реабілітаційних і 
відпочинкових закладах (SPA-заклади, реабілітаційні центри).    

Сучасна і перспективна структура розвитку туристичних пунктів, центрів 
(вузлів), а також просторова композиція природно-культурних ресурсів, 
існуючої і проектованої інфраструктури обслуговування туристів дозволяє 
намітити низку перспективних площинних туристичних утворень (ареали, 
зони) для розвитку відпочинкового, оздоровчого, гірськолижного, 
пізнавального (культурного і природничого) туризму, а також обслуговування 
транзитних туристичних потоків. Зокрема, перспективним видається 
формування відпочинкових ареалів на базі рекультивованих кар’єрних 
розробок поблизу Новояворівська, Нового Роздолу та Подорожнянського 
родовища, лісових масивів в околицях Лопатина, водних об’єктів  в околицях 
Комарного, на базі і поблизу відпочинкових центрів у Розлучі, Коростові, 
Гребенові, Новому Кропивнику. Нові відпочинкові ареали формуватимуться 
довкола масиву гори Пікуй (Турківський район), середній течії Дністра 
(Жидачівський район). 

Крім перспективних точкових об’єктів та виділених ареалів оздоровчо-
лікувального, рекреаційного та туристичного типу для Львівщини було 
обґрунтовано перспективні площинні утворення – зони. Всього для території 
Львівщини було виділено 22 перспективні оздоровчо-рекреаційні та туристичні 
зони. Для виділення цих перспективних зон брались до уваги: а) наявні 
природничі та історико-культурні ресурси; б) існуючі і перспективні комплекси 
(пункти), центри та вузли з відповідними атракціями та інфраструктурою; в) 
існуючі і розрахункові показники туристичного руху (довго і короткотривалого 
відпочинку); г) існуюча і перспективна мережі національних природних і 
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ландшафтних регіональних парків, а також тематичних парків і комплексів. 
Площа пропонованих оздоровчо-рекреаційних і туристичних зон коливається 
від декількох десятків до кількох сотень квадратних кілометрів. 

За провідними функціями ці зони можна поділити на такі групи: 
a) переважно оздоровчо-лікувального типу; 
b) переважно відпочинкового типу; 
c) переважно пізнавально-відпочинкового типу; 
d) поліфункціонального типу (оздоровчо-лікувального, відпочинкового, 

пізнавального, активного туризму). 
До першої групи переважно оздоровчо-лікувального типу відносять зони 

довкола оздоровчих вузлів та центрів – Трускавецько-Східницька та 
Моршинська. Найбільш багато чисельною є група, пов’язана з переважно 
відпочинковою функцією. Вона представлена Львівською, Дрогобицькою та 
Червоноградсько-Сокальською приміськими зонами, а також Миколаївською, 
Верещицько-Дністерською, Дністерською, Золочівською, Кам’янко-Бузькою, 
Гологірською, Верхньодністровською зонами.  

У зв’язку з перспективним розвитком мережі національних і регіональних 
парків та формування тематичних  історико-культурних парків та комплексів 
передбачається формування таких пізнавально-відпочинкових зон: Стирська 
(на базі проектованого регіонального парку), Вороняцька (на базі 
проектованого національного парку «Північне Поділля»), Розтоцька (на базі 
проектованого міжнародного біосферного заповідника), Мостиська і Хирівсько-
Добромильська (на базі тематичних історико-культурних парків і комплексів), 
Побузька (на базі проектованого регіонального парку), Стільська (на базі 
проектованого регіонального парку) та Сколівська (на базі національного парку 
«Сколівські Бескиди»). До зон, що характеризуватимуться широким спектром 
занять, віднесено Славську (гірськолижний, відпочинковий, оздоровчо-
лікувальний туризм) та Сянсько-Пікуйську (відпочинковий, оздоровчо-
лікувальний та активний туризм).  
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A. Przybyłka 

Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Polska 
 

ТУРИСТИЧЕСКИЕ ВЫЕЗДЫ ГОРНЯКОВ В ВЕРХНЕЙ СИЛЕЗИИ КАК 
ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ 

(ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ) 
В деятельности Верхнесилезской горной промышленности развитие 

разных форм туристических выездов, а также их доступность для горной среды 
во многом зависели от связанных между собой обусловленных позиций 
углепромышленности. Сложившиеся исторические периоды развития 
углепромышленности обусловлены, в первую очередь, од: 

− доступных фондов,  
− свободного времени (количества необходимого отпуска),  
− туристической инфраструктуры. 
 Наиболее существенным подспорьем, несомненно, была и является 

распорядительная система отрасли. К меценатам филантропизма горного 
отдыха можно отнести: профессиональные связи (особенно в период Польской 
Народной Республики); брацкие кассы (страховая институция); религиозные 
институции; политические партии, общественные организации и 
муниципалитет; организации филантропизма; частные спонсоры. 

Следует отменить, что практически к началу XIX века горная популяция 
не пользовалась благами социально-бытовой формы, поскольку не имела 
полномочий относительно отпусков, тем не менее, формы лечебного дела 
здравниц, связанных с выездами, лишь начинали развиваться. В XIX веке 
функционировало семь верхнесилезских здравниц, из которых до сих пор 
функционируют (Ястреб, Гочалковице, Глухолазы). Самая старая 
верхнесилезская здравница была заложена в 1802 г. пшчинским князем Ф. 
Анхалтем в Чаркове, который просуществовал до 1865 г. [1, с. 11-13]. 

XIX век кардинально изменил стиль жизни в Силезии. Если раньше 
жители проводили значительное количество времени для заработок, то 
постепенно начато ценится свободное время и «общение» с природой как в 
черте города, так и за его пределами: организуются экскурсии в школьных 
классах; создаются специальные центры, которые ведут борьбу за права 
горняков и металлургов. Другими словами, возникает новая ветвь экономики, 
которая обслуживает отдых в силезских здравницах [2, с. 293]. 

В индустриализованной Верхней Силезии организация отдыха протекала 
менее интенсивно по нескольким причинам. Во-первых, как таковой средний 
класс только начинал формироваться. Во-вторых, богатые землевладельцы, 
мещане и госчиновники пользовались в основном здравницами Нижней 
Силезии или за рубежом. В-третьих, особы, которые намеревались сэкономить 
денежные средства, пользовались преимущество близко расположенными 
здравницами, в которых не было высоких стандартов, а средства на их 
содержания формировались на уровне с домовыми (и естественно отдыхающие 
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возвращалась с пустыми бумажниками и неприятными воспоминаниями о 
таком отдыхе) [3, с. 44-48, 114-118]. 

Такой отпуск до конца XIX века был мало доступен для рабочих, 
поскольку платные отпуска в 1918 г. не были законно урегулированы в 
Германии, и в том числе в Верхней Силезии. В 1899 г. через Вроцлавский Завод 
Канцелярских Книг можно было определить срок отпуска, который в свою 
очередь, предоставляли рабочим по истечению четырехлетнего стажа. В 
зависимости от продолжительности срока работы отпуск длился от одного до 
четырнадцати дней, и зарплата выносила 1-70 д.ед. [4, с. 503-504]. С 1900 г. 
число отпусков, которые были признаны, постепенно росло, а способ их 
назначения и зарплата были дифференцированы. Позже, перед Первой мировой 
войной работодатели ввели для горняков четырнадцатидневный отпуск. Однако 
такой отпуск имел характер добровольный, и горняки, из-за боязни потери 
рабочего места, отказывались от него [5]. 

В государственных шахтах горняки после пятилетнего стажа могли 
воспользоваться пятью выходными днями. В 1912 г. число выходных дней 
было увеличено до восьми. Такими привилегиями воспользовалось 595 
горняков шахты „Король”. Однако частные собственники шахт предоставляли 
горнякам, работающим длительный период времени, выше четырнадцати дней 
отпуска. Под натиском горняков часть промышленников, которые отрицали 
право регулярных отпусков, ввели обычай части выплаты горнякам за отпуск 
или продолжительную болезнь, проработавшим длительное время, или 
предоставляли им отпуск в здравницах. Были то, однако, единичные случаи [4, 
с. 504]. Чаще всего лечения в здравницах финансировала брацкая касса, которая 
имела свои курортные дома в источниках Гочалковице и Ястреб. Этими 
благами пользовались главным образом больные, пенсионеры и льготники 
(доминировал отпуск в Гочалковицах, чем в Ястребах) [1, с. 46]. 

В военный период здравницы прекратили свое существование, многие 
центры были трансформированы в военные госпитали, скрывания эмигрантов, 
а в период силезских восстаний – на квартиры союзнических войск. 

Инициативы в области организации отдыха для горной среды можно 
датировать на периоды между войнами. В то время в Силезии действовало 
Общество Рабочего Отдыха в Катовицах, которое занималось организацией 
свободного времени для работников, работающих физическим трудом, и их 
семей. Эта деятельность заключалась в организации здравниц, детских лагерей 
и рабочего отдыха. В состав правления Общества входило пять представителей 
от работодателей, рабочих и делегатов силезского воеводства [6, с. 121]. 
Горные союзы взвывали до действий в сфере летних организаций и зимнего 
рабочего отдыха, в том числе, на совместный отдых, который является дешевле 
индивидуальных [7]. 

С целью возможного осуществления отдыха шахты начали создавать 
фонды из мелких взносов. Теоретически каждый горняк мог раз в пять лет 
выехать на двухнедельный отдых, причем оплачивали на эту цель только один 
злотый в месяц, при дотации госучреждения - 96 тыс. злотых ежегодно [7]. 
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Относительно заводского отдыха, то были приняты дешевые средства 
пребывания, льготы на поезда, возможность использования спортивных 
снаряжений, активно регулировались вопросы отпусков. Невзирая на эти 
облегчения отдыха, ими пользовалось небольшое количество горняков [8].  
Однако такие попытки вида социальной деятельности, преимущественно, 
осуществлялись через шахты [9, с. 10]. Поощряются также горняки, в рамках 
отпуска которые лично принимали участие в процессе обзаведения дачных и 
детских лагерей для собственных детей. Из инспирации Содружества интересов 
организовывали для них детские лагеря, экскурсии и семейный отдых. 

В этот период наступает развитие детских лагерей, поддерживаемое через 
углепромышленность, которая предоставляла значительные дотации на данную 
цель для Польского Красного Креста. При чем, имели преимущество на отдых 
дети с плохими физическими показателями (физическое состояние детей 
оценивали только врачи), а также дети, родители которых не имели 
необходимых средств для их оздоровления. Такие потребности в выездах имело 
ограничено количество детей [10, с. 342]. 

В периодах между войнами в горной среде были предприняты 
многочисленные мероприятия по улучшению организации отдыха для рабочих 
и их семей. В этом процессе принимали участия работодатели, локальные 
власти и общественные организации, которые непосредственно финансировали 
социальную деятельность. Однако данная деятельность была ограничена не 
только финансовыми ресурсами, но и нехваткой заинтересованности самой 
среды из-за нестабильности рынка труда. 

Во время Второй мировой войны развитие социальной деятельности в 
сфере отдыха было прервано, так как рабочая сила были максимально 
военноэксплуатирована (особенно в горной промышленности). 
Приостановилось развитие здравниц и дачных участков; здания предоставлены 
на военные госпиталя или местопребывания немецких социально-политических 
организаций [1, с. 32]. В первых годах оккупации не существовало отпускного 
периода. Позже предоставлено их в незначительном количестве, главным 
образом с целью посещения семей, проживающих на селе, чтобы с помощью 
дополнительной рабочей силы помочь полевым работам. Тем не менее, особы, 
которые задекларировали немецкую национальность, имели возможность 
пользоваться туристической инфраструктурой наравне с Германией. 

В Верхней Силезии горняки присоединяются к военным организациям, 
проводят политические подготовки и физические упражнения (физподготовка). 
Всем милитаризированным предложено преференциальное продовольство, а 
также организованный отдых, связанный с военными упражнениями [2, c. 408-
409]. 

После 1945 г. происходит перелом в социальной политике, продиктована 
главным образом изменением устрою, а также неожиданным ростом значения 
горной промышленности для восстановления Польши. Среди многочисленных 
социальных преференций туристический отдых занимает важное место. В 
начале необходимость организации отдыха возникала на основе 
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оздоровительного состояния военного коллектива и их семей. С 11 апреля 1945 
г. постановлением Совета Министров в угольной промышленности 
санкционировали локальные центры отдыха. 10 мая 1945 г. состоялась встреча 
представителей ЦППСГ (Центральное Правление Профессиональной Связи 
Горняков) и ЦПУП (Центральное Правление Углепромышленности) по делу 
отдыха. 15 июня 1945 г. был первый заезд в силезский Бескидз, где 
отдыхающие самостоятельно должны были иметь постель и посуды [2, с. 409].  

Однако заинтересованность таким отдыхом была не высокой. 
Работодатели не поощряли высокие оплаты, выносящие 30% средств 
пребывания, что превышало финансовые возможности многих горняков. В 
последующих годах база отдыха горной промышленности систематически 
популизировалась и разрасталась (табл. 1). Кроме инфраструктуры в силезскем 
Бескидзе введены в строй центры в Судетах и на море.  

Таблица 
Развитие рабочего отдыха в углепромышленности 

 Пересчет 1945 год 1946 год 1947 год 1948 год 
Центры 
Здания 
Места на одном заезде 
Работники на общем отдыхе 

10 
27 

1105 
7007 

22 
83 

22207 
21683 

31 
91 

3007 
31309 

41 
94 

3200 
36118 

Источник: G. Szpor: PołoŜenie górników w latach 1945-1949. Studia i materiały z dziejów województwa katowickiego 
w  Polsce Ludowej. T. 12. Śląsk, Katowice 1978, s. 248. 

 
Постепенно увеличивалось длительность отпускного периода, 

признанный с 1945 г. на основании декрета: 
− для физических работников: 8 дней отпуска – 3 года работы, 15 дней – 

между 3 и 10 годами работы, один месяц – после 10 лет работы; 
− для умственных работников: две недели отпуска – после шести 

месяцев работы, один месяц – после года работы. 
При внедрении Карты Горняка (30 ноября 1949 г.) был изменен отпуск 

для забойщиков и грузчиков до 21 дня после года работы [11, с. 70]. В 
очередной поправке Карты Горняка в 1982 г. разрешено дополнительный 
отпуск работникам, трудоустроенным при убойных работах, работникам 
присмотра движения под землей, а также работникам учреждений переработки 
угля. Отпускные дни составляли: 21 рабочий день – после года работы; 25 
рабочих дней –  после пяти лет работы. Для других работников под землей 
установлено 18 дней - после пяти лет работы [12]. Введен также эквивалент для 
работников неиспользованных дней отдыха, которые возвращались из средств 
путешествий. 

Параллельно с базой отдыха развивалось и лечебное дело здравницы. 
Уже в 1947 г. национализируются курортные учреждения в источниках 
Ястреба, который стал лечебной базой для горняков. В тот период 
воспользовалось им 3200 курортников, а в 1951 г. их число выросло до 7000 [1, 
с. 33-34]. В аналогичный способ, благодаря помощи ЦППСГ, введены 
привилегии для горняков в источников Гочалковице, где с 1954 г. 
дополнительно транспортом развозили их после рабочего времени [1, c. 61]. 
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База здравницы горной промышленности быстро расширялась. Так, в 1949 г. 
ЦППСГ за 30 млн. злотых построили профилакторий в Шчавницах, а потом 
центры в Силезии Быстрой и  Колобреге [13, c. 340]. Число использующих 
санаторных и профилактических путевок в 1954-1965 гг. радикально выросла. 
В 1954 г. профилактических заведений составило 3972, в 1960 г. - 6073, а в 1965 
г. - 7828. Подобная ситуация была и с путевками в санаториях. В 1954 г. 
предоставлено горнякам 7000 путевок, в 1960 г. – 12556, а в 1965 г. – 18193 [13, 
c. 339]. 

Специальной опекой относилась семья горных промышленников, 
особенно дети. Постановление с 11 апреля 1945 г. обязывало ЦЗПВ к 
организации данной опеки. В том же году организованы для 230 детей три 
заезда в детские лагеря, детский постоянный лагерь, а также детские летние 
лагеря для 1400 детей (21,4% потребностей в социальной сфере). В 1946 г. 
ЦППСГ назначил на опеку матери и ребенка 52,8 млн. злотых, в 1947 г. - 539,9 
млн. злотых, в 1948 г. - 913,5 млн. злотых [11, c. 70-71].  Проанализировано, что 
из разных форм отдыха в  1945-1948 гг. воспользовалось такими льготами 
свыше 250 тыс. детей и молодежи. Лимитирующий фактор представляла 
туристическая инфраструктура, для этого  существенным процессом была 
селекция. Первенство принадлежало детям, которые имели плохие условия 
жизни, а также родители, которых мало зарабатывали. 

Кроме всевозможных затруднений Верхняя Силезь, главным образом, 
благодаря помощи ведомства горной промышленности, в начале находилась в 
передовой группе по предоставлению летнего отдыха для детей. 1 февраля 1946 
г. целостную координацию над вышеуказанным действиями приняло на себя 
Министерство Образования [14, c. 124]. 

4 февраля 1949 г. Сейм принял закон о Фонде Рабочего Отдыха 
центральной комиссии профессиональных связей в Польше. Согласно которому 
Фонд имел исключительное право на ведения отдыха для членов связей, 
дотированных из публичных ресурсов [15, c. 262-264]. Новая система 
заключалась в назначении через Фонд для каждой ведомственной связи 
определенного количества мест, разложенных на весь год. Следствием того 
было неиспользование мест в домах отдыха (в 1950 г. в шахте «Вечорек» с 820 
признанных путевок использовано только 482, в шахте «Мисловице» с 505 – 
едва 327). И только со временем наступило улучшение, поскольку до 31 марта 
1948 г. использование отдыха членами ЦППСГ составило 13%. На протяжении 
1948 г. этот показатель вырос до 60,7%, а в 1950 г. – до 67,8% [14, c. 50-51]. 

С целью улучшения состояния использования мест в центрах отдыха, 
горная промышленность организовывала заезды для учеников школ на 
протяжении года (от января до мая, от октября до декабря). Заезды были 
четырнадцатидневными, где выезжали на них все классы при попечении 
учителей. Проводили там профессиональные, физические и спортивные 
занятия, навыки выезда на отдых, а также интеграцию будущих горняков (в 
1948 г. воспользовалось этой формой отдыха 9806 учеников основных горных 
школ) [16]. 
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Нехватка заинтересованности горной среды к организованным формам 
отдыха имели свои причины, а именно: 

− ухудшения материального благополучия многих семей; 
− нежелание работников в проведении отпуска без всей семьи; 
− приостановка запланированных отпусков администрацией шахт;  
− выплата денежного эквивалента за неиспользованный отпуск;  
− некачественное проведения акций отдыха внелетние месяца; 
− несправедливость при назначении отдыха в привлекательных месяцах 

и хорошие центры, что влекло до покидания горняками такого отдыха, и 
возращения их после нескольких дней тамтейшего пребывания [11, c. 203-205]. 

Общее не довольствие от отдыха, организованного через Фонд Рабочего 
Отдыха, склонило Профессиональную Связь Горняков к попыткам отделения 
горного отдыха, что со временем, благодаря сильной экономической позиции 
горной промышленности, имело практический характер. В общественном 
мнении повлекло это к образованию судов об особенной социальной 
преференции горной промышленности.   

В жизни «горных» семей важное место занимал отдых субботне-
воскресений. И на сегодняшний день эта традиция осталась актуальной. 
Массовый характер такая форма отдыха получила после 1957 г., т.е. после 
ликвидации принудительных работ в воскресенья и праздники. Большинство 
центров имели межзаводской характер. Поскольку подъезд к местам отдыха, 
дальше расположенным, не был возможен для всех, шахты создавали свои 
локальные центры. В 1970 г. было их уже приблизительно 80. Не все, однако, 
выполняли соответствующие стандарты, но представляли базу отдыха для 
«горных» семей, а пользовалось ими близко миллиона особ. По истечению 
нескольких лет, по мере развития более привлекательных форм отдыха и 
туризма, та, более ранняя форма теряла свою привлекательность, а многие 
центры, учитывая нехватку финансовых ресурсов, были ликвидированы. 

Социальные фонды руководили, главным образом, развитием лечебного 
отдыха и детских лагерей. На первый план была выдвинута проблема 
расширения базы семейного отдыха, а также повышения стандарта услуг и 
соответствующего питания. Проект ЦППСГ предусматривал исключения из 
ФРО следующие количества мест на:  

− четырнадцатидневный отдых в горах – 34 дома, которые обеспечивают 
на протяжении года отдых для 24600 лиц; 

− четырнадцатидневный отдых (июнь-сентябрь) – 17 домов, которые 
распоряжаются 5400 местами; 

− семейный отдых в летнем сезоне (Поберово, Висла) – места для 4000 
лиц; 

− двадцатидневный  профилактико-лечебный отдых – места для 6000 
лиц. 

Введение базы отдыха для горняков ПСГ мотивировало в соответствии с 
занимающими должностями в коллективе, отклоненными предложениями 
ФРО, а также экономическими аргументами (не используется признанный фонд 
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отдыха). В этой ситуации наилучшим решением было расширение заводских 
домов отдыха. В 1959 г. начато построение двух центров семейного отдыха в 
Лебе и Микушовицах. Такую инициативу поддержала ЦСПП, благодаря 
которой, ФРО признал определенные центры ПСГ на перестройку собственной 
базы отдыха. Начатые тогда общие действия ПСГ и уклада хозяйственной 
горной промышленности привели в 1965 г. к гиперболизации потребностей в 
отдыхе. Проблемы были лишь в каникулярных месяцах – июле и августе. В 
1958 г. в 1965 заводских домов отдыха выросло от 16 до 70 особ, а пайки с ФРО 
стабилизировались на уровне 73 тыс. [11, c. 303-308]. 

Поскольку заинтересованность отдыхом постоянно росла, то возникали 
каждый раз новые решения, которые касались перестройки горной базы 
отдыха. В 1967 г. горная промышленность имела в своем распоряжении уже 
200 объектов в количестве 14 тыс. мест. В большинстве были то современные, 
хорошо оснащенные объекты с высшими стандартами, чем центры ФРО. 
Дополнительно организованны кемпинговые центры, а также лагеря под 
палатками. 

Усилия социальных служб горной промышленности, а также их 
значительное дофинансирование из бюджета привели в конце 60-х гг. до 
распространения отдыха в горной среде. Особенные преференции заключались 
в высоком стандарте услуг отдыха; разнородных предложениях отдыха; 
относительно низких средствах пребывания; предоставления транспорта до 
места проживания. 

Все они возникали, с одной стороны, из-за интенсификации действий 
социальных служб, а с другой – из-за высокой позиции горной 
промышленности в экономике страны, что связывалось с притоком дотации на 
эти цели из бюджета. Много усилий вложено также в развитие санаторных 
выездов для горняков. Рост количества лечебных мест получено через 
приспособления к санаторному лечению двенадцати центров отдыха на летний 
сезон (Колобжег, Швиноуйч). Заверяло это успокоение потребностей на 
лечебное дело здравниц в 60-х гг. на уровне 60%, а в половине 70-х гг. – на 
80%. Созданная база предоставляла лечение для 37757 особ. Горная 
промышленность получила самый высокий показатель – 43,2 путевок на 1000 
трудоустроенных в отношении с  общегосударственной – 35,2 путевок на 1000 
трудоустроенных. 

В равной степени много попыток вложила горная промышленность в 
гарантирование отдыха детям и молодежи. Наибольшую проблему 
представляла инфраструктура. Для решения тех проблем ПСГ содействовал 
перестройке собственной базы летнего детского лагеря. С этой целью ПСГ 
выступал к ведомственным властям о видение домов отдыха на потребности 
летних детских лагерей. Совет Министров назначил горной промышленности 
шесть зданий в Старополье, а Министерство Земледелия сделало доступным 
помещения земледельческих техников. Параллельно подняты попытки о 
подписании с властями долгосрочных соглашений на аренду школьных 
объектов в привлекательных местностях в обмен на финансирование их 
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ремонтов, а также помощь при строении новых школ 1000-латек. 
Дополнительно шахты пытались построить собственные центры. Все эти 
действия принесли позитивные эффекты, поскольку уже в 1967 г. обеспечен 
отдых всем заявленным детям. Наибольшей заинтересованностью утешали 
формы отдыха, организованные в городе. Продлены также детские 
оздоровительные лагеря до 42 дней. 

Другими словами разные формы туристических выездов для горняков и 
их семей в 70-х гг. переживали расцвет [11, c. 33]:  

− в лечебной сфере санаторно-профилактического дела ЦППСГ в 1972 г. 
распоряжался количеством 28700 мест, а в 1980 г. – свыше 41000; ведомство 
выкупало ежегодно около 8000 мест на лечение за рубежом; 

− в сфере отдыха в 1971 г. выехало 267397 лиц, а в 1975 г. – свыше 
369000; в половине 70-х гг. функционировало свыше 250 заводских объектов; 

− в сфере отдыха для детей созданы преференции для лиц из бедных 
семей (периодами даже бесплатно). 

В конце 70-х гг. и в начале 80-х гг. возникла идея так называемых 
выездов среднегодовых («зеленые школы»), где ведомство горной 
промышленности имело свое участие в финансировании. В 70-х гг. укрепилась 
деятельность ведомства горной промышленности с ПСГ в интересах отдыха 
горной среды. Дополнительно в предприятиях, которые принадлежало к 
разным ведомствам, были различия в величине социального фонда, 
приходящегося на одного трудоустроенного [17, с. 97]. В половине 80-х гг. для 
социальной сферы предоставлено втрое больше денежных средств для своих 
работников, чем другие учреждения общественной экономики. Расходы в этот 
период складывалось следующим образом: 

− бытовая деятельность - 75% ресурсов; охватывала жилищную 
экономику, лечебное дело, школьное дело и т.п.; 

− социальная деятельность - 25% ресурсов, в том числе на: рабочий и 
семейный отдых - 58%, отдых детей и молодежи – 19%, санаторное лечение - 
2%, остальные назначают на культурную деятельность, спортивную, а также 
другие формы отдыха [17, c. 146]. 

80-е годы, невзирая на определенный хозяйственный регресс, были для 
горных социальных свидетельств по-прежнему благоприятны, особенно в 
постановлении Совета Министров 199/81. Юридические регуляции, которые 
касались социальной функции, всегда характеризовали складность к 
фактическим эффектам работы, ее производительности и качества. Только в 
1980-1989 гг. закон о финансовой экономике учреждений – охватывает также 
социальный фонд – был новелизирован тринадцать раз. Эти действия не 
повлияли на структуру использования ресурсов из социального фонда, который 
по-прежнему отмечался особенными преференциями. Об этом свидетельствуют 
факты [17, с. 145-148]:  

− учреждения работы углепромышленности распоряжались до 1990 г. 
230 объектами с количеством 20900 ночлежных мест, из чего 6,4 тыс. мест 
находилось в круглогодичных объектах; 
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− шахт имели 70,8% совокупности баз, т.е. 139 центров из 14,8 тыс. мест 
(5 тыс. круглогодичных объектов); 

− в восьмидесятых годах отдыхом воспользовалось 198 тыс. особ; 
− горняки пользовались безвалютным обменом отдыха горных 

учреждений и выезжали на отдых за границу; 
− дотировано лечебное санаторное дело: выданы значительные квоты на 

покупку медицинского оборудования, модернизация объектов, а также 
строение санатория для матерей с малыми детьми (80 млн. злотых); 

− в среднем используется ежегодно 37,6 тыс. санаторных путевок 
− шахты по-прежнему имели 57 центров отдыха субботне-воскресенего, 

из которых могло пользоваться около 120 тыс. особ ежегодно; 
− дотированы выезды на «зеленые школы». 
Подчеркивает это то, что туристические выезды горной среды по-

прежнему в 80-х гг. проводились на высоком преференциальном уровне, что 
будило во многом предварительные условия других профессиональных сред. 
Смятенным был факт формирования структуры пользования из благ отдыха, 
который еще в 70-х гг. был выгоден для физических работников. В 80-х гг. 
наступили выразительные нарушения в этой структуре, разделение путевок 
складывалось следующим образом: 

− 32% - работники административно-производственные;  
− 25,5% - работники инженерно-технические, трудоустроенные на 

поверхности; 
− 25% - работники инженерно-технические, трудоустроенные внизу; 
− 16% - низовые рабочие; 
− другие места получали рабочие, трудоустроенные на поверхности. 
Подтверждает это явление малой доступности привлекательного 

предложения отдыха для физических работников, трудоустроенных в горной 
промышленности. Здесь не подтверждается легенда об особенной преференции 
горной промышленности в сфере социальных свидетельств по сравнению с 
другими отраслями промышленности (химической и легкой промышленности, 
а также в земледелии и лесоводстве). Подобно было и с санаториями. Покрытие 
средств отдыха из социального фонда было высшей решительностью в 
кооперативных предприятиях (60,9%), чем в горной промышленности (43,4%) 
[17, c. 163-164]. 

Стихание потребностей работников горной промышленности и их семей 
в сфере отдыха не очень отличались от других отраслей, а время от времени 
было даже ниже. Однако взгляды о преференциях горной промышленности в 
этой сфере доминировали в начале 90 гг. ХХ века внедрения принципов 
рыночной экономики. 

В периоде неустойчивой экономики эффективность и необходимость 
ограничения продукции поставили горную промышленность в особо трудное 
финансовое положение. В решительный способ эта ситуация отразилась в 
сфере отдыха. В 90-х гг. реструктуризация горной промышленности 
заключалась в отделении из имущества шахт мелких союзов (из-за 
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технологической особенности) и лишению социальной инфраструктуры, 
связанной с отдыхом и туризмом. Реструктуризация горной промышленности, 
которая реализуется в настоящее время, в общественном аспекте означает 
усиление существующих проблем [18, c. 118]. Из исследований, проведенных 
среди горняков, следует, что в соответствии с их мнением 52,5% респондентов 
изменения идут в не благоприятное направление, и только 16,7% оценивает его 
положительным. Следствием такой оценки было убеждение, что в соответствии 
с 67,6% респондентов в предыдущий период жили лучше, и только 18,3% 
оценивали, что их благосостояние ухудшилось [19, c. 64]. В 1995 г. горнякам не 
хватало средств на отдых (52,8%). Подтверждает также эту информацию и 
организации  социальной помощи [19, c. 64].  Такая ситуация сформировалась в 
связи с тем, что сфера социальной деятельности, образованная в течение 
столетиями в угольной отрасли начала демонтироваться. Не связанные 
непосредственно с социально-бытовой деятельностью все центры курортно-
рекреационные стали изолированными, и превращены в самостоятельные 
хозяйственные субъекты [20, c. 105]. 

Социальная деятельность в сфере отдыха в принципе не изменилась, но в 
радикальный способ ограниченной стала «высота» социального фонда и 
сокращение собственной базы отдыха. Инфраструктура, которая существует на 
сегодняшний день, является собственностью отдельных шахт, поддана 
приватизации. Действия, которые проводятся, в сфере отдыха изменений 
собственнических горнодобывающих субъектов в сфере отдыха уменьшили их 
количества и активность, их влияния настолько незначительны и нестабильны, 
что не поддается научной верификации [21, с. 154-156]. 

«Жизнеспособные» шахты на биржах отдыха выкупают отдых для своих 
работников, компенсируя их частичную отплату согласно положениям о 
социальном фонде. Учитывая уменьшения компенсаций из социального фонда, 
растут средства пребывания, что влечет за собой уменьшения к ним общей 
заинтересованности. 
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Т. Гринчишин 
Позаштатний радник заступника міського голови Львова з гуманітарних 

питань, Україна 
 

ЛЬВІВ САКРАЛЬНИЙ – ОБ’ЄКТИ, МАПА ТА АТЛАС 
Протягом 2007–2009 років у Львові створено кілька продуктів, що 

відображають просторово-конфесійну картину розподілу об’єктів релігійного 
призначення міста, зокрема цифрову базу даних, службову карту та атлас-
довідник, призначений для туристів, екскурсантів та  прочан. Сукупно вони 
сприятимуть кращій поінформованості суспільства про Церкви та конфесії, що 
діють у місті, впорядкуванню стосунків влади з релігійними громадами, 
виявленню нових об’єктів, привабливих з туристично-екскурсійної точки зору. 

Понад 750-літній Львів здавна славиться численними сакральними 
спорудами різних віровизнань і конфесій. У першій половині 20-го століття він 
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був єдиним містом світу – осідком відразу трьох митрополитів Католицької 
Церкви – римо-, греко- і вірмено-католицького обрядів. Відомо, що саме 
сакральні споруди у всі віки найчастіше ставали вершинами тогочасної 
архітектурно-будівельної думки та (неважливо, чи це величний собор, чи 
сільська церковця) тими об’єктами, куди місцеві мешканці вкладали все 
найцінніше, на що спромоглися. Таким чином, саме храми значним чином 
формували архітектурне обличчя міста. Це, зрештою, відображено на 
промоційній емблемі Львова, де з п’яти зображених там веж чотири належать 
храмам різних конфесій. Навіть понад півстолітнє панування радянської влади 
не завдало Львову, на відміну від міст Центральної й Східної України, 
непоправних втрат, дозволивши йому зберегти своє неповторне обличчя. Усе 
це чинить місто унікальним туристично-екскурсійним центром для мешканців 
нашої країни, а з огляду на розташування на перехресті східної й західної 
культур – і для іноземних гостей. 

Незважаючи на це, до останнього часу у Львові не існувало інформаційного 
продукту, який би узагальнював усю сукупність релігійних об’єктів міста. Це 
не дозволяло, по-перше, вести раціональну політику у стосунках місцевої влади 
з релігійними громадами, які періодично висловлюють прохання про виділення 
земельної ділянки під забудову, по-друге, оцінити весь туристично-
екскурсійний потенціал міста у цій сфері. 

З метою заповнення цієї прогалини влітку 2007 року у Львівській міській 
раді було розпочато створення комп’ютерної бази даних релігійних організацій 
та сакральних споруд м. Львова. Цю базу відразу ж було прив’язано (як 
окремий новостворений шар даних) до геоінформаційної системи міста, 
створеної у ЛКП "Міський центр цифрових технологій". 

Робота з наповнення бази тривала близько року і була в основному 
завершена до кінця травня 2008 р. На цій основі було створено службову карту 
релігійних об’єктів Львова, призначену насамперед для полегшення співпраці 
міської влади з Церквами та іншими  релігійними організаціями, що діють у 
місті. Карта (масштабом 1 : 12 000, розмірами близько 1 х 2 м) охоплює Львів у 
межах міської ради, тобто від смт Рудно на заході до м. Винники на сході. 
Селище Брюховичі, як і збільшене зображення центральної частини міста (у 
масштабі 1 : 7 000), вміщено на окремих врізках. Слід, однак, визнати, що 
використана як основа цифрова карта ЛКП "МЦІТ" є зручною для 
використання в ГІС, однак не найкращою для поліграфічних потреб, до того ж 
дещо застарілою і неточною. 

Після ознайомлення з умовними позначеннями, використаними у інших 
виданнях, було розроблено їх власну систему; формою значка позначено тип 
об’єкту (загалом їх виділено 22 типи), а кольором – його приналежність за 
віровизнаннями та конфесіями. Для християнських конфесій (ВАЦ – 
УПЦ (МП) – УПЦ КП – УАПЦ – УГКЦ – РКЦ – протестанти) обрано кольори 
сонячного спектру (від, відповідно, темно-червоного до бузкового). Окремо 
призначено кольори для юдеїв (блакитний), "інших релігій" (коричневий), 
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позаконфесійних і екуменічних об’єктів (салатовий) та об’єктів, що втратили 
релігійне призначення і належать різним світським установам (сірий). 

Стосовно власне змісту. Всього до бази даних внесено і на карті позначено 
близько 435 об’єктів, у т. ч. близько 370 архітектурних (будівель) та близько 65 
скульптурних (фігур і хрестів). Стосовно останніх, то відображено лише ті з 
них, які розташовано поза територією храмів, монастирів, кладовищ та 
приватних садиб. Усі вони отримали наскрізну нумерацію. Хоча деякі з об’єктів 
є "парними" (наприклад храм, що споруджується і тимчасова каплиця поряд, 
або монастир і храм при ньому), проте зазначені вони окремо. Слід зауважити, 
що перелік цей і надалі поступово зростає, оскільки уся картина невпинно 
змінюється – закладаються нові храми, завершується будівництво розпочатих, 
встановлюються (часто без жодного погодження) фігури й хрести. Окрім того, 
час від часу у закутках міста вдається виявити невеликі давніші об’єкти. Також  
у процесі збору даних помічено, що чим менше представлена певна конфесія у 
регіоні – тим важче її виявити, однак тим більше її провідники відкриті для 
спілкування і охочіше надають необхідну інформацію. І навпаки, від 
представників панівних конфесій потрібні дані можна так і не отримати.  

Сумарно у Львові (на травень 2009 р.) налічується 101 храм типової 
побудови. З цієї кількості 73 храми зведено до Другої світової війни, решту – за 
останні два десятиліття. Окрім того, ще близько 10 храмів споруджується, а в 
20 випадках зведено лише тимчасові каплиці. Серед церков є 12 дерев’яних, 
шість з них знаходяться на території Музею народної архітектури і побуту. 
Також у Львові є 28 монастирів, жіночих та чоловічих, переважно греко-
католицьких. Окрім них, є близько 25 чернечих домів, розташованих у 
помешканнях чи невеликих приватних будинках. Ще є з 15 капличок на 
вулицях міста та понад 20 пристосованих для молитви приміщень у різних 
світських закладах. 

Важко назвати точну кількість храмів, що належить тій чи іншій конфесії. 
Залежно від того, враховуються чи ні храми, які лише споруджуються, 
тимчасові каплиці та храми при світських установах, цифри можуть бути 
різними. Загалом, можна говорити про 50–75 храмів УГКЦ, 14–20 храмів 
УПЦ КП, 12–25 храмів УАПЦ, 1–3 храми УПЦ (МП) та 5–8 храмів РКЦ. Два 
міські храми нині використовуються для почергових богослужінь різними 
конфесіями, ще два вважаються позаконфесійними. Релігійні громади 
поступово освоюють і нечинні досі сакральні споруди, тож нині лише дві з них 
залишаються цілковито незадіяними для богослужінь. Також у Львові діють 
принаймні 18 молитовних будинків різних віровизнань та синагога.  

З метою популяризації отриманих даних та з ініціативи п. В. Косіва, 
заступника міського голови з гуманітарних питань та фахівців Відділу туризму 
і рекреації Управління культури і туризму ЛМР на основі згаданої карти було 
укладено атлас-довідник "Львів сакральний: релігійні об’єкти на мапі міста" 
[1], призначений для широкого вжитку, а саме для краєзнавців, туристів, 
екскурсантів і прочан – як гостей міста, так і його мешканців. 
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Для цього видання було відібрано 255 архітектурних об’єктів. З огляду на 
дотримання приватності життя в одних та малодоступність інших, у книзі не 
відображено кілька категорій об’єктів, а саме: монастирі й чернечі доми, 
розташовані у квартирах та приватних будинках (особняках), каплиці у 
пристосованих приміщеннях навчальних і медичних закладів, а також колишні 
монастирські будівлі та храми, які зазнали значної перебудови й зараз 
використовуються під різноманітні світські потреби. Натомість, фігури та 
хрести у атласі позначено всі, але без нумерації та покажчика. 

До речі, саме виключення частини об’єктів з переліку та впорядкування 
решти відповідно до конфесійної приналежності зумовило потребу їх 
загального перенумерування на мапах та в покажчику. Ця ж жорстка система 
нумерації викличе найбільші труднощі й у випадку підготовки нового, 
доповненого видання атласу-довідника. 

Для зручності користування виданням (утримання в долоні з можливістю 
носіння у кишені) для нього було вибрано формат 20 х 12 см. На 84-х сторінках 
книги містяться 27 аркушів мап Львова, Винник, Брюхович та Рудного 
(масштабом 1 : 12 000, центральна частина міста – 1 : 7 700), вступний текст та 
покажчик усіх об’єктів за конфесіями з їх докладними назвами, адресами і 
відповідними сторінками мапи. На обкладинці й форзацах книги вміщено понад 
100 оригінальних кольорових світлин. Для полегшення перехресного пошуку 
застосовано єдину нумерацію об’єктів у покажчику, тексті, на мапах та 
світлинах атласу. 

Родзинкою довідника є розділ "Паломництво", що містить оригінальний 
анотований перелік чудотворних ікон та мощей святих і блаженних із 
зазначенням храмів та монастирів міста, де їм можна вклонитися. У результаті 
опрацювання літератури й опитувань духовенства стало відомо про принаймні 
12 чудотворних ікон (половина з яких є оригіналами, решта – копії), шановану 
фігуру Діви Марії, копію Туринської плащаниці тощо, які зберігаються у 
храмах Львова. Також тут вшановуються мощі семи новомучеників УГКЦ 
(священномучеників Миколая Чарнецького, Григорія Лакоти, Василя 
Величковського, преподобномучениць Йосафати Гордашевської, Тарсикії 
Мацьків, Олімпії Біди та Лаврентії Герасимів), проголошених блаженними у 
червні 2001 року та часточки мощей ще принаймні 16 давніх християнських 
святих. Окрім того, на кладовищах міста поховані новопроголошені римо-
католицькі святі Юзеф Більчевський і Зиґмунд Гораздовський, блаженний 
священномученик УГКЦ Андрій Іщак, у крипті собору Святого Юра – вищі 
єрархи цієї Церкви Сильвестр Сембратович, Андрей Шептицький, Йосиф 
Сліпий, Мирослав-Іван Любачівський, Володимир Стернюк. Ці відомості 
особливо цінні передусім для прочан та вірних, що з молитвою шукають у 
святих заступництва у певній потребі.  

Роботи з підготовки та видання книги тривали майже рік. Труднощі з 
бюджетним фінансуванням видання зумовили потребу тимчасового вкладення 
приватних коштів, що дозволило після тривалих затримок нарешті розпочати 
процес друку. Водночас, це спричинилося до появи другого, дещо оновленого 
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за змістом видання атласу [2], доповненого двома кольоровими вкладками із 
зображеннями ще 40 храмів Львова. На відміну від першого, бюджетного, його 
можна придбати у храмах та книгарнях міста. 

Довідковий характер видання зумовив його позиціонування серед інших, 
присвячених храмам Львова. Серед них усіх – а це переважно гарно видані 
фотоальбоми – лише книга авторства Л. Криси і Б. Салагая зі вступним текстом 
І. Петріва [8] є єдиною, що достатньо повно охоплює усе місто та більшість 
храмів, що існували на той час (2001 рік). Решта, попри краще поліграфічне 
виконання, обмежуються, як правило, лише найвідомішими пам’ятками та 
центральною частиною Львова.  

Окрім того, слід згадати майже однойменний путівник-довідник [5], виданий 
2001 р. львівською газетою "Український шлях" напередодні візиту в Україну 
Папи Римського Івана Павла ІІ. На двох картосхемах (центральна і південна 
частини міста) вказано розташування 43 храмів, а в тексті наведено короткі 
описи і світлини 34 з них. Довідник містить адреси і телефони 136 релігійних 
інституцій та храмів міста, поданих за інформацією відділу у справах релігій 
Львівської ОДА.  

Цікавим видається порівняти створені нами й описані тут видання з тими, 
що існують для інших міст України, наприклад Києва – як міста, більш-менш 
співмірного зі Львовом за числом сакральних споруд.  

Найповнішою можна вважати книгу Михайла Кальницького "Храми Києва" 
[3], що містить стислі описи 183 об’єктів (не лише храмів, а й дзвіниць, 
монастирів тощо), щедро ілюстровані невеликими монохромними (сепія) 
зображеннями – давніми та сучасними. Однак видана ця книга як подарункове 
видання, обмеженим накладом (1000 прим.), продажу не підлягає, отож 
малодоступна пересічному читачеві. Інші носять або надто сухий і формальний 
(і, водночас, не уніфікований) опис релігійних організацій міста [4], або не є 
вичерпними [6].   

Докладні картографічні видання для столиці України нам не відомі, проте 
існує карта-путівник "Православний Київ" [7] у вигляді аркуша форматом 
43 х 63 см з картосхемою міста (у масштабі приблизно 1 : 50 000) з однієї 
сторони і короткими даними (назва, адреса, номер телефону, маршрути 
громадського транспорту) про 156 об’єктів. На полях аркуша вміщено 
зображення храмів, пам’ятників святим і чудотворних ікон. Визначальною 
рисою цього барвистого видання, опублікованого зусиллями Української 
Православної Церкви (Московського Патріархату), як і кількох подібних 
("Монастирі Києва", "Православний Крим", "Монастирі України" тощо) є його 
яскраво виражений вузько-конфесійний характер: повноцінно описано об’єкти 
тільки цієї конфесії, про інші ж згадано лише побіжно. Видані усі вони 
російською мовою. 

Залишається додати, що презентація обох наших видань відбулася 16 червня 
ц. р. у Львівській міській раді й у виставковому залі (колишній монастирській 
трапезній) Львівського музею історії релігії за участі близько 120 осіб та 
широко висвітлювалася у місцевих засобах масової інформації.  
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Щодо перспектив подальшої праці над цим проектом, то згадані 
напрацювання передбачено використати для створення кадастру туристичних 
об’єктів міста у рамках проекту Європейської Комісії "Створення туристично-
інформаційної інфраструктури у м. Львові" за програмою Добросусідства 
INTERREG IIIA/TACIS CBC Польща-Україна-Білорусь "ТАСІS", який вже 
другий рік намагаються розгорнути у Львові. 
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