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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКСКУРСІЙНОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ 

«КОРОНАВІРУСНОГО ХОЛОДУ» 

2020 р. — кризовий у розвитку туристичної галузі світу. Світова 

пандемія, спричинена гострою респіраторною інфекцією — коронавірусом 

SARS-CoV-2 — показала хиткість, нестабільність, уразливість до викликів 

цивілізаційного розвитку як світової та регіональної економік, так і окремих 

сфер господарства, однією з яких стала туристична сфера. Невизначеність, яка 

запанувала весною 2020 р. у соціально-економічній і політичній сфері держав 

світу та на глобальному рівні і спричинена поширенням COVID-19 отримала 

назву «коронавірусний холод». 

Характерні ознаки «коронавірусного холоду»:  

 різка, неочікувана, непередбачувана стагнація національних 

економік на невизначений час (1-3 місяці чи більше);  

 стрімке падіння рівня світової торгівлі товарами і послугами;  

 закриття національних кордонів;  

 падіння рівня ВВП держав світу;  

 від’ємні показники приросту національних економік;  

 збільшення безробіття;  

 зростання інфляції;  

 прояви соціального незадоволення; 

 криза міжнародного управління глобальними процесами [2] тощо.  

Усе це — на фоні невизначеності масштабів, наслідків і тривалості 

пандемії та трансформації соціальних стандартів й пріоритетів життя у напрямку 
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посилення індивідуальної безпеки (капсулізація суспільства) і повернення до 

протекціонізму. 

Туризм — один із секторів економіки, який зазнав найбільших втрат у 

результаті коронавірусного холоду, і, на жаль, може бути останнім, що 

розпочне вихід з глобальної рецесії. За оцінками СОТ, світова торгівля 

товарами 2020 р. у результаті пандемії скоротиться на 13-32% [6]; у туризмі 

96% глобальних туристичних напрямків у час пандемії мають обмеження на 

подорож, обсяг міжнародних потоків туристів скоротиться (оптимістичний 

прогноз) на 20-30%, втрати від міжнародного туризму складатимуть 300-

450 млрд. дол. США, що є ⅓ показника 2019 р. [6]. Головні туристичні країни 

світу відтермінували відкриття весняного сезону 2020 р. на кінець літа, початок 

осені — Туреччина, Іспанія, Італія, Греція, Єгипет або й загалом ставлять під 

сумнів його проведення у 2020 р. — Китай, Сінгапур, Чорногорія, Польща 

тощо. 

Україна, в якій 12 березня 2020 р. оголосили надзвичайну ситуацію 

спричинену COVID-19 (рис. 2), опинилася на роздоріжжі розвитку сфери 

туризму. З однією сторони ця сфера є джерелом наповнення бюджету 

населених пунктів туристичних регіонів держави (Українські Карпати, 

Закарпаття, Причорномор’я та ін.), у ній великий відсоток самозайнятого 

населення, велика частка малого і середнього бізнесу [2, 3, 5], вона є 

інвестиційно привабливою та інноваційно орієнтованою [6], з іншої — сфера 

найуразливіша, щодо фізичної безпеки людей у час COVID-19. 

Виїзний екскурсійний туризм України на умовах попереднього 

бронювання заморожено через закриття головних туристичних регіонів світу на 

невизначений термін та зупинку авіа-, автобусного пасажирського сполучення. 

Внутрішній екскурсійний туризм призупинений через запровадження 

обмежувальний заходів з соціального дистанціювання, транспортної 

мобільності, функціонування закладів ресторанного і готельного бізнесу, 

культурної і відпочинкової сфери в Україні. 
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За прогнозами фахівців ВТО туризм розпочне вихід з коронавірусного 

холоду за оптимістичними прогнозами осінню 2020 р., а за песимістичними — 

у другій половині 2021 р. після винайдення, вдалого тестування та виходу на 

ринок вакцини проти COVID-19. Відродження туризму стане 

капіталозатратним й тривалим, а до масового виїзного/в’їзного туризму 2019 р. 

необхідно буде повертатися 3-7 років. 

Якщо географія туристичної галузі залишиться у цілому без змін – у 

пріоритеті будуть туристичні макрорегіони Південної і Західної Європи, 

Північної Африки, Близького Сходу та ін., то суттєвого перегляду зазнає 

методика організації фізичної безпеки як туриста так і приймаючої сторони. 

Власне критерій безпеки стане визначальним при прийнятті рішення про 

тривалість, віддаленість, насиченість туристичної поїздки. 

Відроджуватиметься туризм з найбезпечнішого свого виду — з 

внутрішнього екскурсійного туризму. У посткоронавірусний період 

актуальними стануть тури тривалістю до 24 год і охопленням території у 

радіусі 100 км від місця постійного проживання особи [4]. Вони 

задовільнятимуть потребу подорожуючих у пізнанні нового, але не 

передбачатимуть ночівлі, значного транспортного переміщення та контакту з 

великими групами осіб; мінімізуватимуть можливість потрапити у невідоме 

чужорідне середовище, що потенційно небезпечне для здоров’я, будуть 

націлені на глибше пізнання традиційного, повернення до першоджерел тощо. 

Їхньою перевагою буде економічна доступність на противагу 

середньовартісних і дорогих турів виїзного туризму, що важливо в час 

економічної кризи, яка спричинена коронавірусним холодом. 

На ринку стануть затребуваними як традиційні, давно розроблені та 

апробовані екскурсійні тури так і нові. Наприклад, у Поліському туристично-

рекреаційному районі України перспективними є унікальні екскурсійні маршрути, 

орієнтовані на відвідування Чорнобильської зони відчуження («Тур у Чорнобиль», 

«Зона відчуження. Чорнобиль-Прип’ять», «Чорнобиль. Прип’ять. 18+» та ін.) та 

ін. У Карпатському — сплав гірськими ріками Українських Карпат («Неймовірні 
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сплави річкою Дністер», «Сплав по Черемошу», «Рафтинг на Чорному Черемоші», 

«Сплав по Лімниці») [1]; сходження на найвищу точку України — г. Говерлу 

(«Сходження на Говерлу», «Зимове сходження на Говерлу»); подорож 

вузькоколійною залізницею, яку збудували для транспортування лісу у кінці 

ХІХ ст. («Карпатський трамвай»); знайомство з особливими народними 

промислами і традиціями регіону («Народні промисли Карпат», «Таїна народних 

промислів Карпат», «Гуцульська феєрія») та ін. У Подільському — «Почаїв і 

джерело святої Анни», «Вихідні у Кам’янці-Подільському», «Неймовірні сплави 

річкою Дністер», «Срібні водоспади Тернопільщини», «Льодолазання у Кам’янці» 

(м. Кам’янець Подільський) та ін. У Придніпровському — орієнтовані на 

відвідування діючих і законсервованих/закинутих індустріальних об’єктів 

(«Залізне серце України», «Техногенна фантастика» (м. Кривий Ріг) тощо.  

Екскурсійний туризм є осердям збереження туристичної галузі України 

в умовах «коронавірусного холоду» та економічним підґрунтям її відродження 

у посткоронавірусний період. Цей вид туризму генерує широкі можливості, які 

виходять далеко за рамки його виду діяльності, має великий й 

диверсифікований економічний ланцюг доданої вартості та глибокий 

соціальний слід. 
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ТУРИЗМ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ТА ПІСЛЯ КАРАНТИНУ 

На теперішній час у найглибшу в історії кризу входить туристична 

галузь України, і як стверджують туроператори туристичної галузі України, то 

виходитиме з неї не один рік [1]. За оцінкою проведеною експертами, з початку 

карантину економіка України втратила на туризмі півтора мільярда гривень. 

Хоч частка ВВП 1.5% [1], проте туризм пов’язаний із такими суміжними 

галузями як, сфера послуг, готельний і ресторанний бізнес і культура. Також 

зазначають, що після виходу країни з карантину, то важко буде повернути усіх 

учасників ринку до роботи, потрібно змінювати пріоритети на внутрішній 

туризм України. Але через зміну вимог безпеки, відпочинку та цін на тури, то 

туризм не буде таким, як раніше.   
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біотехнологій ім. С.З. Ґжицького 

 

 

вул. Пекарська, 50, м. Львів, 79010 

tel.: (+38 032) 239-26-84, e-mail: tourismlvet@ukr.net; historyeconomy@i.ua 

https://www.lvet.edu.ua 

https://www.facebook.com/lvettourizm 

 
 

http://mbox3.i.ua/#compose/1445440817?cto=D0AwDyMFHmMADSEzJShDUZ%252B3u6LBw6SWs63Sr43J2JSnWLO1nQ%253D%253D
https://www.lvet.edu.ua/
https://www.facebook.com/lvettourizm

