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ІНФРАСТРУКТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ 
(НА МАТЕРІАЛАХ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

 
Розглянуто особливості інфраструктурного забезпечення розвитку екскурсійного 

туризму в Львівській області. Звернено увагу на інформаційне забезпечення розвитку 
різновиду внутрішнього туризму, зокрема діяльність туристичних фірм, функціонування 
інформаційних порталів, висвітлення інформації на відкритих електронних ресурсах.   

Ключові слова: туризм, екскурсійний туризм, інфраструктура, інформаційна 
інфраструктура. 

 
Biletskyi M. I., Kotyk L. I. Infrastructure Support of Excursion Tourism (on the 

Materials of the Lviv Region). Peculiarities of infrastructural provision of excursion tourism 
development in Lviv region are considered. Attention is paid to information support for the 
development of a variety of domestic tourism, in particular, the activities of travel agencies, the 
operation of information portals, coverage of information on open electronic resources.  

Key words: tourism, excursion tourism, infrastructure, information infrastructure. 
 
В умовах пандемії COVID-19, яка спричинила закриття державних кордонів, 

обмеження в’їзду на територію країн іноземних туристів та переміщення у середині 
держав власних громадян, на фоні панічного страху за життя й здоров’я своє та 
родини й наростанні глобальної невизначеності у світі, популярності став набирати 
екскурсійний туризм. Цей вид туризму має давню історію розвитку: з нього 
розпочинається та завершується туристична життєдіяльність кожної людини – 
нетривалі подорожі у межах одного дня, які переважно не передбачають ночівлі, але 
орієнтовані на широке використання об’єктів туристичної інфраструктури, 
переміщення за межі території постійного проживання.  

У дусі постмодерну екскурсійний туризм можна означити як вид туризму, 
націлений на отримання нового досвіду, неабияких вражень та емоційного 
задоволення від ознайомлення з унікальними й неповторними об’єктами природи, 
автентичними пам’ятками історії та культури, архітектурними комплексами поселень, 
сакральними спорудами, фондами музеїв, індустріальними об’єктами, національними 
традиціями та повсякденним способом життя місцевих мешканців певної        
території [4]. 

Екскурсійний туризм відповідає всім критеріям туризму у сучасному трактуванні: 
подорож відбувається поза місцем постійного проживання особи; її час обмежений 
тривалістю до одного року; метою є отримання нового досвіду й позитивних емоцій, 
розширення усталених рамок світосприйняття, заглиблення в локальну історію, 
культуру, природу тощо.  

Зараз тривалість екскурсійного туризму може бути й менше 24 год. (12–16 год.) і 
не передбачати ночівлі, що не суперечить загальному означенню туризму ВТО, а є 
об’єктивним результатом ефективного розвитку туристичної логістики, зростання 
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просторової мобільності, ущільнення та інформаційного наповнення особистого часу 
індивіда в умовах постмодерну [4]. 

Мета є визначальним критерієм, що розмежовує екскурсійний туризм від 
екскурсій: якщо останні зорієнтовані на навчальну/навчально-пізнавальну ціль, то 
пріоритетом екскурсійного туризму є вихід за межі усталеного повсякдення та 
отримання позитивних емоцій й життєвого досвіду, саморозвиток, пошук нового та 
незвіданого, чи, навпаки, повернення до першоджерел [2]. Важливо, що екскурсійний 
туризм на відміну від екскурсій передбачає реальне/віртуальне переміщення за межі 
повсякденного простору проживання особи та зумовлює короткотермінову 
трансформацію її усталеного часоплину.  

На території Львівської області, де розташовані різноманітні природно-
географічні та історико-культурні дестинації [5; 6], ефективний розвиток екскурсійного 
туризму зумовлений сформованою інформаційною інфраструктурою. Остання 
представлена туристично-інформаційними сайтами туроператорів «Крилос Ком» [10] 
і «Відвідай» [11], інформаційним середовищем Uk.Wikipedia, Google Maps, Maps Me, 
туристично-інформаційними пошуковими сайтами UA.IGotoWorld.com [13] та «Львів – 
відкритий для світу» [7], а також інформаційними вказівниками у населених пунктах, 
уздовж доріг та автомобільних трас міжнародного сполучення, які подають стислі 
відомості про конкретні історико-культурні та природні об’єкти на території 
відвідування. Якщо перші розраховані на залучення широкого кола відвідувачів і 
функціонують у середовищі Internet, то останні – мотивують до спонтанного 
відвідування атрактивних об’єктів, залишають інформаційний відбиток у пам’яті 
подорожуючого та зацікавлюють до здійснення реальної подорожі «уже й негайно». 

Осердям інформаційної інфраструктури екскурсійного туризму у Львівській 
області є спільний сайт туроператорів «Крилос Ком» та «Відвідай» [11]. Сайт подає 
розлогу інформацію про популярні туристичні тури як на території Львівської області, 
так і Західного регіону України. Туристичні тури об’єднані на сайті за тематичними 
блоками, що полегшує для потенційного споживача пошук зацікавленої інформації 
про майбутню подорож: «Зимові тури», «Новий рік та Різдво», «Тури на Різдво», 
«Відпустка в Україні», «Львівщина», «Великдень у Львові» тощо. Перевагою є 
орієнтація сайту на популяризацію історико-культурних об’єктів етнографічних 
районів України, які територіально дотичні до Львівської області та доступні до 
відвідування впродовж одного дня – тематичні блоки «Поділля» («Зарваниця, 
Заздрість, Тютьків», «Печера Атлантида + Хотин», «Лядова-Буша-Бар» та ін.), 
«Волинь» («Луцьк + оленяча ферма», «Від Пересопниці до Острога + Тунель 
кохання», «Шацькі озера + оленяча ферма» та ін.), «Буковина» («Буковина: 
духовність, поезія та смак», «Маланка фест» та ін.), «Закарпаття» («Озеро Синевир та 
водоспад Шипіт», «Закарпатські пригоди», «Замок Паланок» та ін.) тощо.  

Перевагою сайту туроператорів «Крилос Ком» і «Відвідай»  [10] є широке 
представлення нових модерних напрямів туризму у Львівській області, частина з яких 
є екскурсійно-туристичного спрямування: «Гастрономічні тури» («Принади Брюхович», 
«Секрети львівської кухні»), «Тури вихідного дня» («Навколо Львова», «Гастротур до 
білих хорватів»), «Поїздка в Карпати» («Карпати на один день»), «Майстер-класи» 
(«Різдвяний павук», «Стрілецька свічка», «Бойківська силянка») тощо. Позитивно, що 
сайт містить розділ «Віртуальний туризм», що дає змогу потенційному туристу 
відвідати емоційно-важливий для нього об’єкт спочатку віртуально – переглядаючи    
3-D проєкції історико-культурних («Музей генерал-хорунжого УПА Романа Шухевича», 
«Музей визвольної боротьби Юрія Микольського» та ін.) чи природних (водоспад 
Кам’янка) об’єктів [3], а потім, реально придбавши тур у туристичної агенції чи 
здійснивши самостійну туристичну поїздку. Віртуальні екскурсії пропонує туристам й 
сайт «Інтерактивний музей «Відвідай» (рис. 1.) 
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Рис. 1. Головна сторінка сайту «Інтерактивний музей «Відвідай»» [11] 
 
Впливають на розвиток екскурсійного туризму у Львівській області вільна 

енциклопедія Uk.Wikipedia та безкоштовні картографічні сервіси Google Maps і 
Maps Me. Ці сервіси формують туристичний інформаційний простір регіону та є 
важливими елементами його інформаційної інфраструктури. Вони подають загальну 
текстову інформацію про туристичні дестинації та їхню локалізацію й доповнюють її 
фото- та відеоповідомленнями. Наприклад, широке представлення печерних 
комплексів Львівщини в інформаційному просторі (табл. 1) дало змогу не лише  
комерціалізувати їхній туристичний потенціал, а й трансформувати їх в осередки 
нових бізнес-інновацій на рівні новостворених територіальних громад [6; 8]. 

 
Таблиця 1 

Представлення печерних комплексів Львівської області  
в інформаційному просторі [1] 

 
Печери Uk. 

Wiki-
pedia 

En. 
Wiki-
pedia 

UA.IGoto
World. 
com 

Львів – 
відкритий  
для світу 

(lviv.travel.ua) 

Google 
maps 

Maps 
Me 

Скеля з трьома печерами + - + + + + 
Медова печера + - - + + + 
Страдчанська печера + - + - + + 
Печера Прийма + - - - + + 
Печери у природному 
комплексі долини 
р. Кам’янка 

- - + - + + 

Печера Олекси Довбуша + - + - + + 
  
Важливим елементом інформаційної інфраструктури екскурсійного туризму 

Львівської області є інформаційний туристичний портал загальноукраїнського 
масштабу UA.IGotoWorld.com [12], що містить інформацію про 254 тури, прокладені 
територією Львівської області. Найзатребуванішими у мандрівників є екскурсійні тури 
«Королівська Жовква», «Підземелля Львова», «Золота підкова», «Незвичний 
Дрогобич» та ін. Також сайт надає інформацію про 363 пам’ятки на території області, 
185 храмів та сакральних комплексів, 35 діючих об’єктів культури (музеї, будинки-
садиби та ін.), 16 об’єктів активного відпочинку. Паралельно із культурно-
пізнавальною інформацією сайт містить відомості про 602 заклади ресторанного 
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господарства, які надають послуги з обслуговування туристів на території Львівщини, 
21 вокзал, 2653 заклади, які пропонують послуги з тривалого та короткотермінового 
поселення. Така різноплановість інформації, що представлена на сайті, робить його 
затребуваним у туристів, що подорожують Львівською областю, а сайт – вагомою 
складовою частиною туристичної інфраструктури регіону. 

 Висновки. Інформаційна інфраструктура екскурсійного туризму Львівської 
області диверсифікована, складна, взаємопов’язана та сформована як на запити 
потенційних туристів, так і як реакція на глобальні виклики сьогодення (пандемія 
COVID-19). Вона охоплює інформаційні сайти туроператорів, які працюють на 
регіональному ринку надання послуг («Крилос Ком», «Відвідай»), глобальні 
інформаційні ресурси (Uk.Wikipedia, Google Maps, Maps Me) та тематичні туристичні 
портали (UA.IGotoWorld.com) й містить інформацію про численні історико-культурні 
та природно-географічні об’єкти краю, які залучені чи можуть буди залучені в 
екскурсійний та інші види туризму. Перспективи розвитку інформаційної 
інфраструктури вбачаємо у змістовому наповненні конкретних атрактивних об’єктів у 
інформаційному просторі, які зараз здебільшого представлені номінально та 
масовому оцифруванні й створенні 3-D проєкцій реальних туристичних дестинацій. 
Останнє сприятиме популяризації потенціалу екскурсійних туристичних об’єктів 
Львівщини на регіональному та глобальному рівнях і гарантуватиме їхнє збереження 
(цифрове) для майбутніх поколінь.   
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	Наприклад, Програма підтримки реалізації Енергетичної стратегії України впроваджувалася з грудня 2013 р. до травня 2020 р. Загальна вартість проекту –           45 млн євро. Програма підтримки впровадження Стратегії національної екологічної політики У...
	6. Міжнародна технічна допомога ЄС у сфері транспорту. URL : https://mtu.gov.ua/ content/mizhnarodna-tehnichna-dopomoga-es-u-sferi-transportu.html

	10. Ukraine. Еuropean civil protection and humanitarian aid operations. URL : https://ec.europa.eu/echo/where/europe/ukraine_en.
	Україна та Грузія як учасники Східного партнерства
	Розкрито особливості співробітництва України та Грузії з ЄС у рамках Східного партнерства. Визначено вплив Східного партнерства на проведення необхідних реформ у країнах. Проаналізовано здобутки та прогалини України та Грузії у межах цієї програми.

	1. Восточное партнерство после 2020: взгляд изнутри // Українська призма: Зовнішня політика 2016. Аналітичне дослідження. – Київ, 2016. – 204 с.
	5. Філіпчук Н. Сьогодні «Східне партнерство» об’єднує дві абсолютно різні групи країн /  Н. Філіпчук // Голос України. – 2019. – № 43 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.golos.com.ua/
	6. Що отримала Україна у Східному партнерстві: десять досягнень за 10 років / Портал Громадська синергія [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.civic-synergy. org.ua/articles-in-the-media/shho-otrymala-ukrayina-v-shidnomu-partnerstvi-10-d...
	Політика й після смерті переслідує постать Дієго. Наприклад, А. Муждабаєв, колишній заступник головного редактора газети «Московский комсомолец», а нині – заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу «ATR» і член забороненого у Росі...
	3. Карпенко М. Киевская пропаганда объявила умершего Марадону «агентом Кремля» / М. Карпенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.politnavigator.net/kievskaya-propaganda-obyavila-umershego-maradonu-agentom-kremlya.html
	ОСОБЛИВОСТІ УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИХ
	ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
	1. Зеленський прибув з візитом у Туреччину [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://lb.ua/news/2019/08/07/434170_zelenskiy_pribil_vizitom_turtsiyu.html
	Розглядаються інструменти та принципи ведення валютної політики Європейським центральним банком.  Аналізуються заходи грошово-кредитної політики.
	Ключові слова: валютна політика, Європейський центральний банк, антикризові заходи.
	Skorokhod I. S., Nekrytiuk V. N.  Methods and Instruments for Conducting a Single Monetary Policy. The instruments and principles of conducting monetary policy by the European Central Bank are considered. Monetary policy measures are analyzed.
	Key words: monetary policy, European Central Bank, anti-crisis measures.
	1. Єврорегіон як основна форма транскордонного співробітництва [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://pidru4niki.com/2015101166721/ekonomika/yevroregion_ osnovna_forma_transkordonnogo_spivrobitnitstva
	2. Єврорегіони – важливий інструмент прискорення європейської інтеграції України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://bintel.com.ua/uk/article/euroregiony/
	Один із парасолькових проектів програми транскордонного співробітництва Польща–Білорусь–Україна на 2007–2013 роки «Культура прикордоння – інтеграційна платформа для місцевих громад єврорегіону «Буг» (Польща). Основною метою цього проекту була підтримк...
	Цей проект був спрямований на поглиблення співпраці та інтеграції прикордоння між Україною та Польщею шляхом збереження спільних культурних традицій та розвиток транскордонних зв’язків; просування місцевих традицій та культури таких сіл, як Горай та З...
	У 2018 р. підписана угода про реалізацію проєкту вивчення сусідньої мови в рамках цілі «Європейське територіальне співробітництво» від дитячого садка до випускного. Проєкт засвоєння сусідньої мови, в якому значну участь бере RAA MV, – це сучасний мовн...

	1. Озеро міліє не через те, що білоруси нібито забирають нашу воду, – фахівець про Світязь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.volynpost.com/news/150488-ozero-miliie-ne-cherez-te-scho-bilorusy-nibyto-zabyrayut-nashu-vodu--fahivec-pro-sv...
	4. Світязь зникає: чому раптом висохло найглибше озеро України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://24tv.ua/ozero_svityaz_2019_miliye_prichini_osushennya_ naslidki_nayglibshe_ozero_ukrayini_n1229686
	5. Світязь міліє: всі чекають, коли озеро перетвориться на калюжу? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://konkurent.ua/publication/45191/svityaz-milie-vsi-chekaut-koli-ozero-peretvoritsya-na-kaluzhu-foto/
	7. Чому міліє Світязь: вчені дали відповідь [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://www.volyn.com.ua/news/140110-chomu-miliie-svitiaz-vcheni-daly-vidpovid.

