
 

 

Кафедра країнознавства та туризму 

 

Андрєєва  Марія Олександрівна, 

Освітня програма  «Туризм», ОР Бакалавр 

Науковий керівник: к.г.н.,доцент Тетяна Михайленко 

Рецензент: д.геогр.н., проф. Ольга Любіцева 

 

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ПОРТУГАЛІЇ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Актуальність теми: Португалія останні роки займає лідируючі позиції по 

кількості туристичних прибуттів в Європі.  Португалія є однією з країн Південної 

Європи. Країна має значний потенціал в розвитку туристичного бізнесу через своє 

географічне положення. Туризм є основою для португальської економіки, який 

дає можливість розвиватися та приносити дохід транспорту, торгівлі та іншим 

сферам економіки. Щорічно зростають туристичні потоки, прибуває все більше і 

більше туристів, саме тому Португалія залишається провідною країною в 

рейтингу світових держав з туризму. Таким чином Португалія може слугувати 

прикладом для організації та розвитку туризму України. 

Об'єктом дослідження є готельне господарство Португалії. 

Предметом дослідження є особливості організації готельного гоподарства 

досліджуваної країни. 

Мета: розглянути теоретичні положення, методичні та практичні аспекти 

формування конкурентоспроможності готельного господарства регіону та зокрема 

Португалії в сучасних умовах; визначити основні новаторські (вагомі) аспекти 

імплементації досвіду з організації туризму для нашої країни. 

Методи дослідження: спеціальні, конкретно-наукові і загальні. Більшість 

методів для дослідження готельної сфери становлять загально-наукові (аналізу, 

синтезу, індукції та дедукції) та конкретно-наукові, а також використовувалися 

методи спостереження, узагальнення, системного аналізу, статистичниі, історико-

географічні. 

Наукова новизна: визначено особливості організації готельного 

господарства Португалії та виокремлено можливий досвід для України в 

сучасності. 

Інформаційні джерела: наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених 

(Свида І.В., Юдіна Х.К., Байлик С.І., Дудник І.М.), які досліджували дане питання, 

матеріали періодичних видань, статистичні дані, інформаційні ресурси мережі 

Інтернет. 

Для початку варто розібратись що таке «готельне господарство». Існує 

декілька варіантів трактувань, але один із найзрозумілих і доречних це - 

сукупність готельних підприємств різних типів, що приймають та надають 

послуги з розміщення, харчування, додаткових і суміжних послуг. Так ми бачимо, 

що готельна індустрія охоплює сферу обслуговування, рестораний бізнес, сферу 

розміщення тощо. 

За класифікацією засобів розміщення за ВТО є дві критерії готелів: 

колективн ізасоби розміщення туристів  та індивідуальні засоби розміщення 

туристів. До колеткивних засобів розміщення відносять: готелі, оздоровчі заклади, 

табори праці і відпочинку, площадки для кемпінгу, житло призначене для 



 

 

відпочинку тощо. А індивідуальні засоби розміщення туристів включають в себе 

такі групи: власне житло, що не є основним, орендовані кімнати, житло, що 

орендується в приватних власників або агентів, тощо.  

Але у світовій сфері гостинності найпоширенішим є французька (зіркова) 

система класифікації готелів. Це означає поділ готелей від однієї зірки (найжчої 

категорії) до п’ятої зірки (найвищої категорії).  

В Португалії немає однієї державної класифікації готелів. Тому це питання 

кожен регіон вирішує на місцевому рівні. Проте, кожен засоб розміщення має 

бути обладнаний протипожежною безбекою та звуковим сповіщенням.  

В Португалії наявні такі заклади розміщення: готелі (порт. hotéis), aпарт-

готелі (порт. hotéis apartamentos) для довготривалого відпочинку, поусада (порт. 

pousadas) історичні будівлі, що належать державі, але які були перероблені під 

готель, есталаджем (порт. еstalagem)затишні приватні готелі, пансіон (порт. 

рensões) економічний варіант готелю (має 3 категорії), мотелі (порт. Мotéis) 

зазвичай розміщенні поблизу доріг, туристичні комплекси (порт. аldeamentos 

Turнsticos) на обмеженій території, зазвичай на березі океану, туристичні 

апартаменти (порт. аpartamentos Turнsticos) для тих хто прагне самотності і 

самостійності[1]. 

Загальна кількість закладів розміщення в Португалії станом на 2021 рік 

становить майже38 тисяч. З них : гостьові будинки  - 2292 (6,09%); на природі 

2402 (6,38%); хостели – 560 (1,49%); на пляжі – 8705 (23,13%); лоджи – 65 

(0,17%); гірські курорти – 177 (0,47%); за містом – 5032 (13,37%).  

За зірковістю поділ наступний: 1* - 33 готелів (0,09%); 2*- 316 готелів 

(0,84%); 3*-14396 готелів (38,95%); 4* - 12742 готелів (33,85%); 5* - 240 готелів 

(0,64%); без зірок – 9913 (26,34%). 

Аналізуючи ці данні можна зрозуміти, що готельне господарство є досить 

розвиненим в Португалії. Найбільшою популярністю користуються  апартаменти 

та квартири, а також готелі 3-4*. Розкіш - це не про Португалію, але все ж таки є 

декілька дуже гарних 5* готелей на березі океану, які користуються популярність.  

У 2019 році в туристичних закладах було проведено близько 77,6 мільйона 

ночей, що означає збільшення кількості ночей, проведених в порівнянні з 

попереднім роком. Ночівля включає всіх туристів, як місцевих, так і іноземних. 

Також було зареєстровано близько 27,9 мільйона прибуттів в закладах 

розміщення. За останні п'ять років кількість прибуттів в туристичні готелі росло 

більш високими темпами, при цьому в 2019 році їх кількість збільшилася на 

десять мільйонів чоловік в порівнянні з 2014 роком[2]. 

Португалія займає 5 місце по кількістю прибуваючих туристів в Європі. 

Сюди приїжджають туристи з усього світу (Англії, Німеччини, США, Канади, 

Іспанії тощо). За останні 5 років показник туристів підвищився з 10 млн. туристів 

до 27, 1 млн. туристів на рік. Це означає, що кількість засобів розміщення 

збільшилася , відповідно надходження до ВВП країни зросло.  

Португалія – це відносно новий туристичний напрям, який дуже потужно та 

стрімко набирає популярність. Саме тому варто звернути увагу на різні туристичні 

міста та напрями країни. Найбільш популярними є: Порту - одне з найдавніших 

міст Європи, колишня столиця країни і нинішня столиця портвейну. А в 1996 році 

отримала від ЮНЕСКО статус об'єкта Всесвітньої спадщини.  Алгарве - являє 

собою величезну курортну зону на крайньому півдні країни. Клімат тут дуже 



 

 

м'який, навіть в самий літній розпал ніколи не буває пекучої жари. Лісабон - 

знаходиться всього в 17 кілометрах від Атлантичного океану, цей чудове місто по 

праву вважається однією з найпрекрасніших столиць світу. Мадейра - це 

дивовижний смарагдово-зелений острів, який захоплені туристи і відпочиваючі 

називають не інакше, як «Острів вічної весни» [3]. 

Як відомо сектор туризму не є надто стійким. Саме тому у 2020 році спалах 

пандемії COVID-19 став випробовуванням для всього туристичного сектору. 

Разом з цим виникли інші проблеми , такі як необхідність поставити заходи 

гігієни і безпеки вище інших факторів, пов'язаних з готелем. Але не зважаючи на 

це сьогодні туризм перетворився на індустрію, яка відіграє помітну роль в 

економіці багатьох країн, на розвиток туризму виділяються значні кошти. 

Важливо відмітити, що у деяких готелях вже почалися інновації такі як: 

озеленення, інтернет бронювання, інновації в комунікації між персоналом та 

туристами. Дедалі відмічаюсь підвищення рівня якості та інновацій у готелях для 

туристів. В Україні також вже давно існують інноваційні технології в туризмі і не 

тільки.  

Португалія -  це країна, яка має значний потенціал в розвитку туристичного 

бізнесу через своє географічне положення. Так само як і Україна. Маючи моря, 

заповідники, ліси, степи, річки, гори, велику культурну та історичну спадщину – 

наша країна має всі можливості для такого самого стрімкого розвитку туристичної 

галузі після закінчнення війни. В Португалії, як і в Україні можна знайти все і для 

будь-якого виду туризму — від рекреаційного на узбережжі та островах до 

гірськолижного у чисельних гірських системах та пізнавального в культурних 

центрах країни. 

Обслуговуючий персонал готелів, який організовує прийом гостей і надання 

їм послуг, стає важливим компонентом самих цих послуг. Унікальність 

готельного бізнесу полягає в тому, що персонал є невід'ємною частиною 

готельного продукту. Присутність людського фактора впливає на якісні 

характеристики кінцевого готельного продукту, робить неможливим внесення 

коректив у якість вже наданих послуг.Окрім природних та історико-культурних 

видів ресурсів досить значну роль 70 відіграє рівень розвитку інфраструктури 

країни в сфері надання професійним обслуговуючим персоналом високоякісних 

послуг та сервісу. Саме тому так важливо для України випускати кваліфікованих 

кадрів в сфері туризму.  

Якщо взяти до уваги етапи розвитку готельного господарства в Португалії, 

то розвиток був поступовим і політична ситуація не завжди була сприятливою. 

Була як військова диктатура, глибока криза і банкрутство банків, падіння монархії, 

війни і багато іншого. Але як ми бачимо зараз для Португалії туризм один із 

основних економічних секторів. Вони змогли пройти через все, завдяки 

інвестиціям в туризм, рекламним кампаніям, підготовкою кваліфікованих кадрів, 

стратегіям туризму тощо. Такий самий досвід може і перейняти Україна. 

Враховуючи сучасні події можна зауважити, що Україна може частково перейняти 

досвід Португалії щодо розвитку туризму.  

В Португалії саме занепокоєння економічною та фінансовою кризою, яка 

увійде в ХХ століття, привела до вибору подорожей як засобу збалансування 

зовнішніх і внутрішніх рахунків і почалась розробка туристичної стратегії, 

фінансування і підготовка кваліфікованих кадрів. Така сама ситуація і в Україні. 



 

 

Коли закінчаться всі воєнні події держава може так само обрати шлях розвитку 

туризму. А реклама в цьому є дуже важливою проблемою. Португалія длятого, 

щоб зробитикраїну більш відомою і оприлюднити її природні краси та її художні 

та монументальні багатства, тому держава розгорнула величезну кількість 

внутрішніх і зовнішніх заходів. Вони видавали та розповсюджували листівки, 

фінансували рекламу, розміщували плакати в кількох країнах, редагували «Guia 

Sociedade Propaganda de Portugal», пропагували відвідування та вивчення країни 

іноземними журналістами та письменниками [4]. Зараз так само на події в Україні 

великий фокус. Щоб по закінченню війни перемістити цей фокус з воєнних подій 

на туризм потрібно буде провести багато рекламних кампаній.  

Отже, Португалія володіє значними рекреаційними ресурсами (сприятливий 

клімат, мозаїчний рельєф, цікава історична та культурна спадщина тощо), які 

повною мірою використовуються. Це сприяє створенню більш сильної 

національної економіки, адже завдяки туризму в країну надходить велика 

кількість коштів. Португалія приваблює туристів переважно з європейських країн 

завдяки високому рівню розвитку курортно-пляжного, культурно-пізнавального, 

лікувально-оздоровчого, екскурсійного та спортивного туризму. В Португалії 

великий і значний шлях розвитку туризму, який Україна може перейняти маючи 

багаті туристичні ресурси, історію та комфортний клімат.  
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ ЗАКАРПАТТЯ У ПОВОЄННИЙ 

ПЕРІОД 
 

       Закарпаття є унікальною прикордонною областю України, адже межує 

одночасно з чотирма країнами Європи – Польщею, Словаччиною, Угорщиною 

та Румунією. Відстані по авто- і залізничних шляхах від Ужгорода до столиць 

дев'яти європейських країн коротші за аналогічні відстані до Києва. 

      Закарпаття - надзвичайно перспективний регіон України з точки зору 

туризму, рекреації та відпочинку. Унікальний лікувально-рекреаційний 
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потенціал, який сприяє розвитку різних видів туризму, з кожним роком залучає 

у Закарпаття  все більше відвідувачів та коштів. 

      Актуальність. В умовах повоєнного періоду відновлення туризму в Україні 

буде важким та тривалим процесом. Враховуючи важкий економічний стан та 

суттєві втрати туристичних об’єктів та інфраструктури необхідно знайти такі 

туристичні продукти та дестинації, що будуть презентувати Україну на 

міжнародному туристичному ринку. На даний момент Закарпатська область є 

однією з найменш постраждалих у фізичному плані областей і знаходиться 

відносно далеко від лінії фронту, а також має достатній туристичний потенціал 

та туристичні ресурси, щоб представляти Україну як туристичну дестинацію на 

міжнародному ринку протягом періоду відновлення туристичної галузі країни. 

Об’єкт дослідження туризм Закарпатської область. 

        Предмет дослідження тенденції та перспективи розвитку туризму 

Закарпатської області, особливості туристичних ресурсів регіону. 

        Мета визначити напрямки розвитку туризму Закарпаття для швидкого 

виведення регіону на міжнародний туристичний ринок. 

Методи дослідження. 

• теоретичний аналіз джерел інформації з проблем дослідження; 

• метод системного аналізу; 

• метод аналізу економічних показників, їх динаміки; 

        Природно-ресурсний потенціал краю, вигідне географічне положення, 

наявність джерел мінеральних та термальних вод, багата культурно-історична 

спадщина є вагомими передумовами пріоритетного розвитку індустрії туризму 

регіону, санаторно-курортного лікування, оздоровлення, відпочинку, 

спрямованого на вітчизняних та іноземних споживачів. 

За інформацією управління туризму та курортів департаменту економічного 

розвитку і торгівлі облдержадміністрації, мережа оздоровчих, рекреаційних та 

туристичних об’єктів області нараховує 511 об’єктів, у т.ч.: оздоровчих – 23, 

рекреаційних – 126, туристичних – 362. [2] 

Навіть під час війни туристична діяльність області продовжується. 

Закарпатська обласна військова адміністрація повідомляє, що протягом січня – 

квітня 2022 року до місцевих бюджетів Закарпатської області сплачено 6 212, 2 

тис. грн. туристичного збору, що майже у 2,5 рази більше аналогічного періоду 

минулого року. [6] 

Для порівняння, у 2019 році за весь рік до місцевих бюджетів Закарпатської 

області сплачено 8560,1 тис грн туристичного збору. [2] 

Для подальшого розвитку туристичного регіону Закарпаття необхідно 

вирішити наступні питання. 

        Однією з проблем є транспортне сполучення. Приблизно дві третини всієї 

території займають Карпати, що простягаються з північного заходу на південний 

схід, тож маємо неможливість прямого прокладання доріг до різних населених 

пунктів області та недостатня якість транспортного сполучення. Є необхідність 

розвивати транспортну інфраструктуру, в особливості автомобільні дороги, для 

покращення досвіду мандрування Закарпаттям та спрощення у створення 

туристичних маршрутів. 

         Маємо також проблеми з комунікацією між закладами гостинності області 



 

 

та туроператорами, що можуть просувати їх продукт на ринку. Зокрема готелі та 

садиби гірськолижного курорту Драгобрат майже не співпрацюють з 

туристичними компаніями. У більшості своїй, заклади гостинності та харчування 

на Драгобраті зареєстровані як ФОП 2-ї групи, що унеможливлює співпрацю з 

туроператорами, які працюють як ФОП 3-ї групи. Окрім цього, майже відсутній 

персонал, який володіє англійською або іншими іноземними мовами, що в свою 

чергу робить курорт не дуже підходящим для іноземних туристів. 

         Основними природними рекреаційними ресурсами Закарпаття є 

бальнеологічні, до яких відносяться лікувальні мінеральні води, лікувальні 

грязі та озокерит. Область високо забезпечена природними мінеральними 

джерелами та штучними свердловинами. Однак, частка працюючих свердловин 

незначна, а їх технічний стан морально застарів та потребує оновлення та 

модернізації, що стримує розвиток галузі. Окрім цього, в Україні маємо 

тенденцію, що далеко не всі санаторії погоджуються співпрацювати з 

туроператорами. 

       Останні роки висвітлюванню подій регіону стало приділятись набагато 

більше уваги, але освіченість про різні заходи та фестивалі Закарпатської області 

та зацікавленість у їх відвіданні досі не є достатньою навіть серед внутрішніх 

туристів, не кажучи вже про іноземних. 

       Для прикладу хочу навести перелік різноманітних фестивалів та дегустацій 

крафтової продукції, що проводяться на Закарпатті та можуть зацікавити як 

внутрішніх, так і іноземних туристів. 

       Фестивалі: фестиваль вина «Червене вино» (м. Мукачево), фестиваль вина і 

меду «Сонячний напій» (м. Ужгород), середньовічний фестиваль «Dovhe 

Castrum Fest» (с. Довге), лицарський фестиваль «Срібний Татош» (Чародіївський 

замок), «Ужгородська регата» (м. Ужгород), «Лавандовий забіг (м. Перечин), 

пивний фестиваль «Варишське пиво» (м. Мукачево), фестиваль «Гуцульська 

бриндзя» (м. Рахів), Фестиваль «Сливовий леквар» (м. Берегове) Дегустації: 

дегустація меду у дегустаційному залі «Медовий дім» (м. Мукачево), 

Лавандова дегустація (м. Перечин), дегустація лекварі (с. Потар), дегустації 

сироварень (Селиська сироварня, Перечинська маніфактура), дегустація страв 

та напоїв кельтів у агроетносадибі «Кельтський двір під Ловачкою» (м. 

Мукачево), дегустація пива у Гуцульській крафтовій броварні "Ципа" (с. 

Кваси), Графський двір Мукачево); дегустація вин: «Шардоне» (м. Ужгород), 

«Chateau Chizay», «Nota bene» (м. Берегове), «Čopak Winery» (с. Середнє). 

      Висновок. Розвиток туристичної і транспортної інфраструктури на території 

Закарпатської області, забезпечення якості туристичного обслуговування 

відповідно до вимог сучасних стандартів є одним з основних завдань розвитку 

туристично-рекреаційної галузі регіону. Поки туристична сфера країни 

відновлюватиметься, Закарпаття може бути флагманом, що приверне увагу 

туристів та забезпечить стабільний потік коштів. 
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ШЛЯХИ ВІДНОВЛЕННЯ ТУРИЗМУ ПІСЛЯ ПАНДЕМІЇ COVID-19 

(НА ПРИКЛАДІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ) 

 
Пандемія COVID-19 та глобальна економічна криза стали серйозним 

викликом для всього світу. Сфера послуг, зокрема, галузь туризму зазнали 

найбільших збитків. Питання їх відновлення в умовах нових глобальних 

викликів та їх подальшої трансформації згідно з принципами сталого розвитку 

є важливим не тільки для країн Європейського Союзу, а і для всього світу. 

Попри те, що вчені докладають значних зусиль для розробки моделей, що 

оцінюють наслідки конкретних подій (аналіз впливу), таких як теракт 9/11, 

SARS, війни, терористичні атаки, гуманітарні та фінансово-економічні кризи та 

інші події глобальних масштабів, наслідки пандемії, як-от COVID-19, для 

світової економіки та глобальної індустрії туризму й транспортних перевезень, 

зокрема, є маловивченими. Багато наявних досліджень мають тенденцію 

розглядати лише окремі аспекти, а не всеохопні наслідки стрімкого падіння, як 

це було в міжнародному туризмі. Те саме стосується аналізу можливих шляхів 

повернення до передкризового стану. 

Об’єктом дослідження є туристична сфера ЄС. Предмет дослідження 

полягає в аналізі шляхів відновлення галузі туризму, зокрема, її транспортної 

складової після економічної кризи спричиненої пандемією COVID-19 на 

прикладі ЄС. Мета даного дослідження полягає в аналізі впливу пандемії на 

галузь туризму та сферу транспортних перевезень, як її складової, у визначенні 

сучасних позитивних та негативних тенденцій, а також подальших перспектив 

розвитку, зокрема, галузі авіаційних перевезень в Європейському Союзі. 
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Для досягнення мети було поставлено та виконано наступні завдання: 

1. Досліджено вплив економічної кризи спричиненої пандемією COVID-19 на 

туристичну галузь; 

2. Досліджено вплив кризи на транспортний сектор туризму, зокрема, на галузь 

авіаційних перевезень; 

3. Проаналізовано наявні заходи та програми ЄС,  що спрямовані на подолання 

наслідків кризи; 

4. Виокремлено шляхи та перспективи подальшого розвитку європейського 

туризму. Основою джерельної бази для проведення дослідження стали звіти 

Комітету Європарламенту з питань туризму та транспорту. Окрім того, було 

використано ряд інших доповідей та статей, що безпосередньо, або частково 

повʼязані з розкриттям 

теми дослідження. 

Пандемія COVID-19 серйозно вплинула на транспортний і туристичний 

сектори ЄС, на доходи галузей, змінивши моделі мобільності та туризму. Зміни 

балансу фінансових надходжень країн і регіонів, які безпосередньо залежать від 

туризму призвели до значного скорочення робочих місць на понад 40% в 

окремих галузях туристичної сфери. В урбанізованих районах сфера подорожей 

та перевезень поступово адаптувалася до введених урядом обмежень шляхом 

зростання рівня мобільності громадян та переведення ряду послуг в режим 

онлайн. У 2020 році відбувся значний зсув у бік внутрішніх та регіональних 

подорожей. Частка внутрішніх поїздок у загальному обсязі поїздок в Європу 

зросла з 55% у 2019 році до 69% у 2020 році. Пандемія мала нерівномірний 

вплив на країни-члени та регіони. Держави зі значним внутрішнім ринком, такі 

як Німеччина, Нідерланди та Польща, зазнали менших збитків, ніж інші малі 

країни з обмеженим внутрішнім попитом (наприклад Мальта та Кіпр). 

COVID-19 спричинив серйозний вплив на авіаційний сектор, починаючи 

від зменшення кількості авіаперевезень і закінчуючи серйозною втратою 

доходів для авіакомпаній та авіаційних операторів. До кінця 2020 року майже 

51% всього європейського аерофлоту знаходився у простої. Число з’єднань між 

парами міст у світі також зменшилося: кількість унікальних пар міст 

скоротилася до 36% у порівнянні із початком 2020 року. Крім того, було 

втрачено 6,4 мільйона робочих місць у прямій та допоміжній авіації в Європі. 

Одним із ключових факторів перезапуску авіаційної галузі є здатність 

відновити довіру споживачів до авіатранспорту. Для підвищення довіри 

мандрівників можна вжити ряд заходів. Зокрема, використання технологій 

самообслуговування може обмежити непотрібні фізичні взаємодії між людьми. 

Пандемія породила тенденції, які вплинуть на авіаційний сектор як у 

середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Втручання 

національних урядів викликало значні фінансові наслідки для авіакомпаній. 

Попри те, що підтримка сектору була надзвичайно важливою, подібні  заходи 

можуть створити довгострокові фінансові проблеми для авіакомпаній. 

Прогнози свідчать, що кількість подорожей з метою відпочинку відновиться 

швидше, ніж з метою відрядження – це передбачає переоцінку економіки 

польотів авіакомпаній, що може призвести до зникнення або значного 

скорочення бізнес- класу та розвитку нових мереж перельотів. 

Крім того, зростаючий попит на польоти «точка-точка» загрожує 



 

 

існуванню моделі «вузол і спиця». У той час, як останній був функціональним 

для стикувальних рейсів, рейси «точка-точка» не вимагали існування великих 

центральних вузлів. Якщо попит на рейси «точка-точка» зросте, модель «вузол 

і спиця» може стати зайвою, що сприятиме більш помірному розвитку 

авіаційної інфраструктури та більш компактних регіональних аеропортів. 

Цифрова трансформація вимагатиме інтеграції розширених ІТ в 

аеропортах і літаках. У довгостроковій перспективі цифровізація сприятиме 

оптимізації ресурсів і зниженню операційних витрат. Аналогічно, санітарні 

заходи, у поєднанні з розвитком технологій, послаблять обмеження авіаційних 

операторів. 

Пандемія по-різному вплинула і на інші підсектори туристичної та 

транспортної індустрії. Загальна кількість туристів, що прибула до Європи у 

2020 році скоротилася на 68% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. 

Найбільшого впливу від пандемії зазнали переважно туроператори та 

постачальників послуг індустрії гостинності. Дії Євросоюзу, як зазначено в 

Повідомленні про скоординовану економічну відповідь на COVID-19 до 

Тимчасових рамок державної допомоги, плану відновлення та Багаторічної 

Фінансової Програми (MFF), для мінімізації збитків по суті були структуровані 

навколо: 1) керівних принципів; 2) спеціального законодавства для надання 

допомоги транспортному сектору; 3) економічної підтримки. Дані дії спрямовані 

на підтримку функціонування єдиного ринку, пом’якшення поширення вірусу 

та забезпечення належного функціонування основних послуг, особливо у сфері 

туристичних перевезень. 

Мета ЄС – усунути короткострокові збитки, завдані пандемією та 

інвестувати в цілі Європейської зеленої угоди, стійкість транспортної системи та 

впровадження 

«розумних» технологій. Відновлення галузей залежить від фінансової 

підтримки та політичних дій, які сприятимуть їх адаптації до економічної 

ситуації. Малоймовірно, що туристична галузь після закінчення кризи 

повернеться до моделей, які були до COVID-19, враховуючи поведінкові та 

структурні зміни, яких вони зазнали. Ці зміни охоплюють зростання частки 

онлайн-покупок, підвищення ефективності та впровадження дистанційної 

форми праці, автоматизацію, віртуальний туризм та покращену аналітику 

даних. 

Вплив пандемії, зміни поведінки майбутніх мандрівників та заходи, вжиті 

сектором, призвели до появи кількох нових тенденцій, які являють собою як 

проблеми, так і можливості для відновлення туризму. З’явилися 

короткострокові споживчі тенденції: відпочинок ближче до дому, тривалі 

відпустки, короткі періоди бронювання (збільшення кількості бронювань в 

останню хвилину), підвищена увага до безпеки та гігієни, а також поновлення 

інтересу до активного відпочинку. Довгострокові тенденції галузі пов’язані з 

досягненням більшої стійкості та подальшої цифровізації. Ці тенденції виникли 

ще до пандемії, але надзвичайна ситуація у сфері охорони здоров’я прискорила 

швидкість змін і стала гарним моментом для роздумів про майбутнє туризму. 

Однією з найбільш значущих реформ є перехід до Зеленої економіки. 

Європейська Зелена Угода передбачає перетворення Європи в перший 

кліматично- нейтральний континент до 2050 року шляхом зменшення рівня 



 

 

викидів парникових газів. Для досягнення цілей Угоди туристична галузь 

повинна перейти на більш стійкі туристичні бізнес-моделі, зокрема, туристичні 

оператори повинні інвестувати в екологічні засоби розміщення, харчування, 

атракції та транспорту. Однак, вони, як частини ланцюга створення доданої 

вартості перебувають у поганих фінансових умовах через пандемію та 

економічну кризу та мають проблеми з ліквідністю. Інвестиційний цикл в 

рамках сталого переходу залежатиме від планів Механізму Відновлення та 

Стійкості (RRF) і Багаторічної Фінансової Рамки (MFF). Відповідні рішення для 

підтримки переходу до екологічної економіки з низьким рівнем викидів та 

стійкої до клімату туристичної галузі залежатимуть від управління та взаємодії 

між державним та приватним секторами. Ця активна участь різних зацікавлених 

сторін має відбуватися не лише на рівні держав-членів, але, що важливіше - на 

європейському рівні. 

У Маніфесті туризму вказано, що цифрова трансформація в індустрії 

туризму та подорожей значною мірою пов’язана з інфраструктурою. 

Відправною точкою такої трансформації є охоплення значної кількості 

областей широкосмуговими послугами зв’язку, включаючи мережу 5G. Швидкі 

широкосмугові послуги є початковою передумовою цифрової трансформації 

галузі на кількох рівнях: вони не є «специфічними для туризму», а охоплюють 

багатогранні аспекти життя (наприклад, освіту, бізнес-операції, транспортні 

перевезення тощо). Початковими кроками цифрової трансформації є інвестиції 

в цифрову інфраструктуру, яка не залежить від туризму, а залежить від 

загальної цифровізації економіки та суспільства. Впровадження подібних заходів 

у туристичної індустрії неможливе без даних. Сектор є «інформаційно 

насиченим», що забезпечує плідну основу для використання відповідних 

технологій. Дані про туризм дадуть змогу використовувати їх в реальному часі 

зацікавленим сторонам в галузі та сприятимуть прийняттю ефективніших 

рішень на основі відповідної інформації. Наприклад, системи туристичної 

аналітики, тобто показники туристичних потоків та споживання, зібрані та 

проаналізовані за допомогою штучного інтелекту, що надає в реальному часі 

зведену інформацію про прибуття туристів, ночівлі, транспорт, витрати тощо, 

що є яскравим прикладом їх використання як для бізнесу, так і для дестинацій. 

Таким чином, попри значну шкоду, якої завдала пандемія COVID-19 

сфері туризму та, зокрема, галузі транспортних перевезень, з’явилася 

можливість трансформації цієї сфери для досягнення більшої сталості та 

ефективності. Основні акценти ставляться на створенні умов для переходу до 

вуглецевої нейтральності, цифровізації та підвищенні санітарної безпеки 

подорожуючих. Цим процесам сприятиме наростальна тенденція до 

регіоналізації туризму – країни все більше роблять акценти саме на 

внутрішньому туризмі. Для України, як потенційного кандидата та, в 

майбутньому, члена Європейського Союзу впровадження відповідних заходів є 

вкрай важливим для подальшої інтеграції та швидкого та ефективного 

післявоєнного відновлення. Процеси що відбуваються у світі роблять 

неможливим повернення туристичного сектору в стан до пандемії COVID-19, 

саме тому уряди країн та регіональних об’єднань, зокрема і ЄС, повинні 

впроваджувати заходи для трансформації туризму, що відповідають принципам 

стійкості та ефективності. 
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МІСЬКИЙ ТУРИЗМ У ЛОНДОНІ, ДОСВІД ДЛЯ КИЄВА 

 

Відомо, що Лондон є одним з найбільш відвідуваних міст світу, тому 

дослідження досвіду міста щодо приваблення туристів, організації їх прийому, а 

також управління відповідною інфраструктурою є цінною інформацією взагалі. 

Зокрема, це також є корисним і для Києва, який також є столичним містом та 

має значний потенціал для збільшення туристичних потоків. Оскільки досвід 

організаційних рішень Лондонської адміністрації у сфері туризму не достатньо 

вивчено в Україні, тому тема є актуальною. 

Предметом дослідження є діяльність міської влади у сфері туризму. Тема 

– організаційні рішення та рекламні туристичні кампанії в Лондоні. Метою 

кваліфікаційної роботи є виявлення особливостей рішень Лондонської 

адміністрації щодо розвитку туризму та вивчення його можливого досвіду для 

сприяння розвитку Києва на туристичному ринку. 

Ціллю дослідження є розкриття особливостей діяльності в влади Лондона, 

які збільшують туристичний потік, висвітлення промокампаній, кооперацій із 

бізнесом та їх досягнення, дослідити особливості та досвід роботи 

муніципальних туристичних підприємств. 

Що стосується визначення міського туризму, то все ще існують 

дослідження, які постійно доповнюють одне одного та розширюють уявлення 

про нього. Існує кілька варіантів визначення міського туризму – це питання 

становить науковий інтерес зарубіжних вчених Г. Лезера, Г. Нойенфельдта, О. 

Розі та вітчизняних І. Смирнова, О. Гаталяка, Н. Ганича. На основі їхніх 

поглядів визначається власне розуміння цього поняття. 

Те ж саме стосується й поняття управління міського туризму. Були 

проаналізовані погляди українських та іноземних дослідників та на їх основі 

запропоновано власне твердження. 

Дослідження базується на трьох компонентах: системному, що дозволяє 

використовувати систематизовані механізми для визначення порядку, в якому 

проходить дослідження; процесуальному, що відтворює природні та послідовні 

зміни організаційних явищ і форм; і хорологічному, що розрізняє просторові 

зв’язки та взаємний ефект [6]. 

Крім теоретико-методичних робіт, важлива частина дослідження включає 

звіти про роботу, плани розвитку та публічну інформацію лондонського 

агентства «London & Partners» та Управління туризму та промоцій КМДА. 

Досліджено особливості роботи інституцій London & Partners та їх 

позиціонування у розвитку міського туризму. Існують чотири основні сфери 

поточної діяльності досліджуваного агентства: промоція перед відвідуванням, 

досвід туристів та інформування, інфраструктура та зручності, ділові візити та 

заходи [14]. 



 

 

До того ж, агентство звертає увагу на розвиток туристичного бренду міста. 

Для цього міська влада тримає зв’язок із зацікавленими сторонами з одного 

боку, та постійно проводить промоційні заходи та тримає руку на пульсі у 

громадськості з іншого боку [26]. 

Також варто звернути увагу на організацію роботи туристично- 

інформаційних центрів, адже вони є тим засобом, яким туристи комунікують з 

міською владою. Висвітлено основні функції та можливості для туристів, а 

також асортимент послуг, з основних яких можна віднести, окрім власне 

інформаційних послуг, купівля та бронювання квитків та для ночівлі, а в 

контексті додаткових варто зазначити обмін валют, камери для зберігання 

багажу, а також зручності та облаштованість приміщення для осіб з 

обмеженими можливостями [27; 34]. 

Важливою складовою діяльності міської влади у туризмі є її кооперативна 

робота з бізнесом чи іншими державними установами, тому були наведені 

приклади, які можуть мати цікавий та корисний досвід і для Києва. Так, варто 

згадати кампанію Лондона та Парижу для ринку США, яка відбулась у 2018 р. 

Вона мала успіх на американському ринку, що наштовхує на думку, що можна 

просувати Київ та інше українське чи закордонне місто в одному турі на 

іноземному ринку [24; 37]. 

Також є цікавими можливості для бюджетного відпочинку. Тут згадали 

картки London Pass та London Explorer Pass, суть роботи яких у купівлі 

кредитів на заходи чи атракції у місті. Окрім економії, вони можуть мотивувати 

туристів більше відвідувати місця розваг та дозвілля у місті, а не лише 

зосереджуватись на найбільш популярних місцях. Основна відмінність цих 

карток полягає в тому, що London Pass пропонує туристам необмежений доступ 

на вже складений перелік атракцій послуг, де туристові потрібно обрати 

потрібний термін дії картки. London Explorer Pass в свою чергу вже має 

встановлений часовий проміжок дії картки, а користувачеві лише потрібно 

придбати кредити на потрібні заходи та події [40]. 

Розглянуто діяльність Управління туризму та промоції КМДА, особливості 

його роботи та функціонування, структуру, підпорядковані установи та угоди 

про партнерство з бізнесом та громадськістю [7; 8]. З огляду на це, у підсумку 

було надано рекомендації щодо вдосконалення діяльності на основі британського 

досвіду та особливостей українського туристичного ринку, що в свою чергу, 

становить практичну новизну дослідження. Вказано, що слабкістю Управління є 

його інформаційна діяльність, яку необхідно вдосконалювати. Пропонуються 

способи вирішення цього питання шляхом використання як друкованої 

продукції, так і в цифровому просторі. Також надано рекомендації щодо 

покращення бюджетного відпочинку, що приверне більше вітчизняних та 

іноземних туристів. Крім того, надано рекомендації щодо підвищення 

ефективності роботи ТІЦ. Зокрема, пропонується розширити спектр послуг, 

якими користуються туристи. 
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ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ АРХІТЕКТУРНО-ІСТОРИЧНИХ 

РЕСУРСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Актуальність роботи. На сьогоднішній день туристичний потенціал 

Сумської області залишається повною мірою не розкритий. А між тим вона має  

багато привабливих для туристів, хоча і маловідомих цікавих місць. Територія 

Сумської області багата на архітектурно-історичні ресурси і має великі 

перспективи у розвитку туристичної сфери за умов збереження, розвитку, 

реставрації (за необхідності), а також правильного та ефективного використання 

наявних архітектурно-історичних ресурсів. 

Об’єктом роботи виступають архітектурно-історичні ресурси Сумської 

області. 

Предметом дослідження є залучення архітектурно-історичних ресурсів 

Сумської області до туристичної галузі. 

Метою дипломної роботи є дослідження залучення архітектурно- 

історичних ресурсів Сумської області до туристичної галузі, їх сучасного 

використання в туристичних маршрутах та перспективи їх можливого 

використання у майбутньому, розробка власного туристичного продукту з 

використанням архітектурно-історичних ресурсів Сумщини. 

Ступінь вивченості. До з’ясування сутності та класифікації туристичних 

ресурсів у своїх працях зверталися вчені: О. О. Бейдик, Кевін Гріффін, С. П. 

Кузик, О. О. Любіцева, М. П. Мальська, Найджел Д. Морпет, І. В. Смаль, Даллен 

Дж. Тімоті, та ін. Зокрема, архітектурно-історичні ресурси вивчали О. О. Бейдик, 

І. В. Смаль. Вивченням та дослідженням архітектурно-історичних ресурсів 

Сумської області займались В. В. Вечерський, Л. Д. Клімачова. Питання 

залучення цих ресурсів до потреб туризму відноситься до маловивчених. Є 

окремі статті, присвячені цьому питанню, проте ґрунтовних досліджень немає. 

Цим і зумовлений вибір теми дипломної роботи. 

Джерельну базу дипломної роботи склали: наукові монографії, 

підручники, навчальні посібники, наукові та науково-популярні статті, веб- 

ресурси. 

Методика дослідження. Дослідження використання архітектурно- 

історичних ресурсів Сумської області у туристичній галузі відбувалося в 3 етапи, 

які включають вивчення теоретико-методичних засад дослідження використання 

https://apps.apple.com/gb/app/visit-london-official-city/id847534124?utm_campaign=Visit%20London%20Website&utm_source=vl_web
https://apps.apple.com/gb/app/visit-london-official-city/id847534124?utm_campaign=Visit%20London%20Website&utm_source=vl_web
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/which-london-sightseeing-pass
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/which-london-sightseeing-pass
https://www.visitlondon.com/things-to-do/sightseeing/which-london-sightseeing-pass


 

 

архітектурно-історичних ресурсів у туризмі, характеристику архітектурно- 

історичних ресурсів Сумської області, залучення архітектурно-історичних 

ресурсів Сумської області до туристичної галузі у довоєнний період, проблеми 

використання архітектурно-історичних ресурсів Сумської області після 

деокупації та шляхи їх вирішення, розробка власного туру з використанням 

архітектурно-історичних ресурсів області. При написанні роботи були 

використані такі методи: літературний, групування, графічний, аналізу, наукової 

систематизації, картографічний. 

Результати досліджень. Архітектурно-історичні ресурси – це один із 

різновидів рекреаційно-туристичних ресурсів, який об’єднує архітектурні та 

історико-культурні пам’ятки, що мають певні особливості такі, як незалежність 

від погодних умов, екскурсійне значення, естетичну привабливість та широке  

використання у туристичній сфері. 

Архітектурно-історичні ресурси Сумської області можуть бути залучені у 

різні види туризму, як за метою подорожей (наприклад: культурному або 

культурно-пізнавальному, фототуризмі, релігійному, музейному тощо), так і за 

способом пересування (наприклад: пішохідному, велосипедному, кінному, 

мототуризмі тощо) [2] . 

Сумська область багата на архітектурно-історичні ресурси. За наявною 

кількістю пам’яток, її можна вважати однією з найбагатших та 

найперспективніших щодо розвитку туризму областей України. Серед 

сакральних туристичних об’єктів яскравими прикладами є: Спасо- 

Преображенський кафедральний собор ХVIII ст. в м. Суми, Комплекс 

Софроніївського монастиря ХVII ст. у с. Нова Слобода (Путивльський район), 

Трьох-Анастасіївський кафедральний собор XVIII ст. у м. Глухів, Вознесенська 

церква у м. Тостянець, Свято-Троїцький собор у м. Суми, Михайлівська церква 

ХVIII ст. у с. Ображіївка (Шосткинський район). Серед культурно-освітніх та 

житлових споруд: Сумська обласна філармонія у м. Суми, Художній музей ім. Н. 

Онацького у м. Суми, Будинок Терещенків ХІХ ст. у м. Глухів, Головний 

будинок садиби Штеричевої ХІХ ст. у м. Суми, Палац Голіцина ХVIII ст. у м. 

Тостянець. Серед споруд військово-оборонного та громадського призначення 

визначними є: Київська брама Глухівських міських укріплень ХVIII ст. у м. 

Глухів, Будинок земської управи ХІХ ст. у м. Суми (нині Сумський краєзнавчий 

музей), Вежа колишніх міських лазень у м. Путивль, Круглий двір ХVIII у м. 

Тростянець, Лікарня Святої Зінаїди у м. Суми. Серед архітектурних монументів, 

скульптурних пам’яток та пам’яток садово-паркового мистецтва: Пам’ятник 

мамонту ХІХ ст. у с. Кулішівка (Недригайлівський район), «Золоті ворота» 

садиби Міклашевських XIX ст. у с. Волокитине (Путивльський район), 

Пам'ятник княгині Ярославні у м. Путивль, альтанка XIX ст. у м. Суми, Парк- 

пам’ятка княгині Львової ХVІІІ ст. у с. Бочечки (Конотопський район) [1], [3] . 

До 24 лютого 2022 року архітектурно-історичні пам’ятки Сумської області були 

залучені до наступних одноденних турів (представлених як регіональними, так і 

національними туроператорами): «Лебедин – Лебяже місто» та «Духовні святині 

Путивльщини» від туроператора «Рожева чайка» (м. Суми), «Історичний Глухів» 

та «Остання гетьманська столиця» від туроператора «Етнотур» (м. Суми), 

«Історичні пам’ятки міста Суми» від туроператора «Сумський тур- салон», 

«Родзинка Сумщини – Тростянець» від туроператора «На набережній» (м. 



 

 

Суми), «Гамаліївка – родове гніздо Скоропадських» від туроператора 

«Жайвір» (м. Шостка) тощо [4] . 

Проте, війна наклала чорний відбиток не тільки на туристичну галузь, а й 

на економіку країни в цілому. Сумська область одна з перших відчула на собі 

наступ ворога 24-го лютого 2022 року, і протягом 44 днів територія Сумщини 

перебувала під окупацією військ рф. Були окуповані частини наступних 

громад: Середино-Будської, Ямпільської, Глухівської, Кролевецької, 

Путивльської, Конотопської, Буринської, Білопільської, Сумської, 

Тростянецької, Краснопільської, Великописарівської, Охтирської, 

Недригайлівської, Лебединської та Роменської. Найбільших руйнувань зазнали 

такі міста: Суми, Тростянець та місто-герой Украйни – Охтирка. Унаслідок 

активних бойових дій, значна кількість пам’яток Сумщини була пошкоджена, 

або навіть знищена окупантами. 8 квітня 2022 року Сумська область силами 

ЗСУ була повністю звільнена від російських загарбників. Проте, нищівні 

збитки, завдані армією противника під час окупації, залишилися [5]. 

Проаналізувавши стан архітектурно-історичних пам’яток та культурних 

втрат Сумської області внаслідок повномасштабного військового вторгнення, 

виявлено, що 9 архітектурно-історичних об’єктів пошкоджено, 2 пам’ ятки 

зруйновано, 4 споруди було знищено. 

Тому, необхідно вживати заходів, щодо відновлення, відбудови та розвитку 

туристичної інфраструктури в області. Слід привести пам’ятки у стан 

безпечний та комфортний для відвідування, залучити іноземні інвестиції до 

організації реставрацій пам’яток історії і культури, забезпечити охорону 

збереження і використання предметів та об’єктів архітектурно-історичної 

спадщини Сумської області. Започаткувати нові нестандартні туристичні 

формати задля залучення більшої кількості потенційних туристів до участі у 

турах архітектурно-історичними пам’ятками Сумщини, ефективно рекламувати 

їх для просування та створення конкурентоспроможності на ринку туристичних 

послуг. 

З цією метою було розроблено мототур «Нескорена Сумщина. 

Деокупованими містами культурно-історичної, сакральної та монументальної 

спадщини області». Його головне завдання полягає саме в утвердженні в 

свідомості і почуттях туристів патріотичних цінностей, переконань і поваги до 

культурного та історичного минулого Сумської області, розвитку фізичних і 

духовних сил туристів, вихованні патріотичних, естетичних, моральних якостей 

особистості, а також у формуванні високої патріотичної свідомості, почуття 

вірності, любові до Батьківщини, шляхом ознайомлення з архітектурно- 

історичними пам’ятками Сумського регіону з використанням нестандартних 

засобів пересування, екскурсійною та екстремальною складовою. Протягом туру 

учасники матимуть змогу ознайомитися з тридцятьма архітектурно-історичними 

пам’ятками Сумської області різних груп, подорожуючи на мотоциклі. 

У маршруті мототуру задіяні 9 населених пунктів Сумської області: 6 міст 

(м. Тростянець, м. Лебедин, м. Суми, м. Путивль, м. Глухів, м. Шостка) та 3 села 

(с. Волокитине, с. Гамаліївка, с. Ображіївка). Тривалість туру – 2 дні, 

протяжність маршруту – 295 км, його тип – лінійний. Склад туристської групи 

– до 15 осіб (включно з пасажирами). Цільова аудиторія – молодь та люди 

середнього віку. Для розміщення на ночівлю запропоновано туристські 



 

 

намети; харчування – триразове, забезпечується організаторами. Необхідна 

екіпіровка та спорядження: шолом, куртка, штани, рукавички, боти, дощовик, 

намет, спальний мішок, каремат. 

Висновки. Уже на сьогоднішній день, інтерес до України – величезний. По 

завершенню бойових дій велика кількість власників туристичних компаній та 

туристичних операторів, будуть готові відновлювати бізнес в Україні, 

створювати робочі місця та допомогти розвивати галузь. 

Сумщина має досить багату історико-культурну спадщину. На території 

області розташовані садово-паркові архітектурні ансамблі, пам’ятки історії, 

архітектури та археології, як регіонального, так і національного значення. 

Наявні, також, пам’ятники монументального мистецтва, монастирські ансамблі 

тощо. За наявною кількістю пам’яток, її можна вважати однією з найбагатших 

та найперспективніших щодо туризму областей України. 

Сумська область має великий потенціал для розвитку туристичної галузі, 

зокрема культурно-пізнавального, музейного, релігійного, садово-паркового 

видів туризму. Зважаючи на події, що розгорталися на території області після 

російського вторгнення 24 лютого 2022 року, героїчного протистояння 

української армії протягом 44 днів активних бойових дій та, згодом, деокупації 

території Сумської області 8 квітня 2022 року, перспективною є розробка 

маршрутів, що мають патріотичну спрямованість для внутрішніх туристів та 

пізнавальну для іноземних. Вкрай необхідно 

Наукова новизна і практична значимість роботи. Отримані результати та 

розробка туру заохочуватимуть потенційних туристів до ознайомлення з 

архітектурно-історичною спадщиною Сумського регіону, сприятимуть 

стимулюванню розвитку туристичної інфраструктури області, зумовлять 

збільшення надходжень до її бюджету, внаслідок придбання туристами 

запропонованого нами туру. 

Також матеріали дослідження можуть бути використані під час складання 

регіональних програм розвитку туристичної галузі Сумської області, написання 

тез для науково-практичних конференцій та статей до наукових видань. 
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ПРИНЦИПИ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ У РЕКЛАМІ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

 

Актуальність. На сьогоднішній день, актуальною є проблема ефективної 

діяльності та розвитку підприємств туристичного сектору в умовах глобалізації 

світової економіки та пов'язане з цим процесом загострення конкуренції. У цих 

умовах головним підґрунтям успішної діяльності підприємства є активне 

впровадження сучасних маркетингових інструментів. Тому актуальним стає аналіз 

маркетингових концепцій та їх практичне застосування у діяльності туристичних 

фірм. 

Можна виділити такі види реклами, що використовуються в туристичній 

сфері: розміщення інформації в каталогах Інтернет-ресурсів; реєстрація сайту в 

пошукових машинах-роботах; банери; розсилки по електронній пошті. 

Туристична реклама в Інтернеті ведеться за кількома напрямками: залучення 

потенційних туристів на сайт; поширення  інформації про продукт, послугу, 

курорти або туристські регіони; створення сприятливої і позитивної думки про 

туристичний продукт; обмін службовою і бізнес-інформацією між туристичними 

фірмами та пошук партнерів; організація зворотного зв’язку з туристами, 

самостійний пошук турів. 

З точки зору наукової психології маркетингова інформація є найбільш 

результативною, якщо її візуальний зміст дозволяє можливому покупцеві за 

короткий час чітко усвідомити сенс рекламногозвернення та отримати потрібні 

відомості, достатні для вибору та придбання певного продукту. Маркетингове 

повідомлення вважається продуктивним, якщо людина максимально швидко 

сприймає і правильнореагує на суть рекламного звернення з погляду 

рекламодавця. Суб'єктивне (чуттєве) рекламне повідомлення пробуджує 

інтуїтивні почуття, відчуття, за допомогою інтерпретації думок впливає на 

відтворення певного довкілля; її основні ресурси зображення та звучання. 

Експерименти психологів підтвердили, що сила впливу повідомлення лише 

приблизно на 20% залежить від його сенсу. Інші 80% припадають на візуальні та 

звукові характеристики повідомлення, якісвідомо не сприймаються споживачем. 

Крім того, група французьких дослідників, вивчаючи вплив реклами в інтернеті, 

прийшладо висновку, що слід від неї залишається у нашому мозку протягом трьох 

місяців. 

Об’єкт дослідження – принципи візуальної реклами в туризмі. 

Предмет дослідження – рекламна діяльність туроператора «JOINUP!»  

Поняття та зміст реклами в туризмі, їх порівняльний аналіз з традиційними 

рекламними інструментами були комплексно відображені в роботах багатьох 

українських та зарубіжних вчених, а саме: Ковшова І. О., Гриджук І. А, Серегіна 

Т. К., Тіткова Л. М., Міщенко О. М.. Разом з тим, задля розвитку вищезазначених 

наукових робіт та їх осучаснення є потреба в дослідженні системного і поетапного 

формування медіаплану саме для візуальної реклами.. 

Інформаційна база  дослідження. При дослідженні обраної теми виникла 

необхідність у використанні теоретичного матеріалу, який міститься в працях 

дослідників даної проблеми, науковій періодиці, монографіях, авторефератах та 

дисертаціях, матеріалах наукових конференцій, а також в законодавчих актах 



 

 

України. Крім того, досліджуючи об’єкт, використовувались фінансові показники 

туроператора «JOINUP!» . 

З метою комунікації зі своїми споживачами, ТОВ «JOIN UP»провадить 

активну діяльність в наступних соціальних мережах: 

1.Instagram; 

2. Facebook; 

3. YouTube. 

Активність ТОВ «JOIN UP»вFacebook є значно вище ніж в Instagram. Так на  

Facebook в день публікується близько 30 постів, що майже в 30 разів більше ніж в 

Instagram. Теми публікацій дещо відрізняються від попередньої аналізованої 

соціальної мережі.  Більшість з них - анонси актуальних пропозицій компанії, як і 

в Іnstagram, також представлено багато публікацій з відео дивовижних міст світу; 

публікації - відгуки туристів про послуги туристичної компанії і багато інших. 

Проаналізувавши сторінку туристичної компанії на Facebook можна 

побачити, що недивлячись на те, що публікації на сторінці з’являються набагато 

частіше ніж в Іnstagram, аудиторія реагує на них менш активно.   

Кількість лайків на останніх публікаціях варіюється від 1 до 35, коментарів- 

від 0 до 6. Також, іноді аудиторія ділиться публікаціями туристичної компанії на 

своїх сторінках, що позитивно впливає на діяльність компанії: по-перше, той 

споживач, який поширив публікацію сам зацікавлений в пропозиції компанії; по-

друге, завдяки цьому про дану пропозицію можуть дізнатися інші люди,які в 

перспективі можуть стати клієнтами «JOINUP!» . 

 За даними в таблиці 2.3 видно, що основні теми для постів на сторінці є: 

анонси турів, відгуки туристів та репости відео з каналу ТОВ «JOIN UP»на 

YouTube. Найбільш активно аудиторія реагує на пости з анонсами турів. Менш 

актуальними, дивлячись на проведений аналіз, є відео роліки з каналу YouTube. 

Сторінка Facebook ТОВ «JOIN UP»є зручною для потенційних клієнтів: 

вони мають можливість написати менеджеру в Messenger   з будь-якими 

питаннями; є також email та номер телефону для зв’язку; наявне посилання на 

сайт компанії; є розділ з актуальними пропозиціями компанії, де споживач може 

ознайомитися з найближчими турами, не витрачаючи свій час, шукаючи цю 

інформацію на сайті «JOINUP!». 

Також з метою охопити максимальну кількість цільової аудиторії,                  

ТОВ «JOINUP!»  активно веде канал на YouТube. 

Варто взяти за основу подібний канал поширення інформації, який 

допоможе нам скласти алгоритм усіх наступних дій: 

1 Створення сайту-візитки з аналітикою та підвищенням рівня пошукової 

видачі (SEO). 

2 Контекстна реклама. 3 Social Media Marketing. 

4 Таргетована реклама. 5 Реклама у ЗМІ. 

Контекстна реклама схожа за принципом на оптимізацію, але відрізняється 

способами досягнення результату, і навіть рекламною подачею матеріалу. Такий 

вид реклами позначається при пошуковій видачі, що, з одного боку, дозволяє 

зайняти високі позиції, з другого – знизити кількість кліків. 

Маркетинг у соціальних мережах необхідний для компанії – у такий спосіб 

легше залучити цільову аудиторію, налаштувати ефективну рекламу та створити 

якісний контент. Понад те, соціальними мережами користуються близько 15 



 

 

мільйонів українців, тому попит на рекламні послуги серед цільової аудиторії 

буде досить великий. 

Таргетована реклама – один із найзручніших та найненав'язливіших засобів 

залучення аудиторії – виключно потенційних споживачів, які налаштовані на 

придбання товару чи послуги. Цільова аудиторія вибирається виходячи із заданих 

параметрів (стаття, вік, інтереси тощо). 

Рекламна стратегія: 

Цільова аудиторія: I група – це тури для дорослих, чоловіки та жінки віком 

від 23 до 55 років, які проживають у м. Києві. Люди, що працюють, активні, 

товариські,. 

II група – це дитячий туризм.Це сімейні пари у віці від 21 до 45 років, 

З представлених даних, виберемо найбільш підходящі види робіт із 

реалізації рекламної кампанії у засобах масової інформації. Оскільки компанія 

набирає оберти після спалаху пандемії КОВІД-19, то скористаємося баннерною 

та брендованою рекламою. Виберемо не найдорожчі роботи, які дозволять нам 

заощадити та не пошкодувати про витрачені кошти у разі невдачі. 

При виборі рекламного носія та виду робіт ми відштовхувалися від 

заявленого бюджету та специфіки підприємства. Зовнішня реклама – це, перш за 

все, візуальна складова та привабливий слоган, тому в засобах масової 

інформації було обрано саме баннерну рекламу. 

Система фірмового стилю включаєнаступні основні елементи: 

– товарний знак; 

– фірмовий шрифтовий надпис (логотип); 

– фірмовий блок; 

– фірмовий лозунг (слоган); 

– фірмові кольори; 

– фірмовий комплект шрифтів; 

– корпоративний герой; 

– постійний комунікат (обличчя фірми); 

– комплект документів; 

– сувенірна продукція; 

– зовнішня реклама; 

– інші фірмові константи. 

Ефективним інструментом популяризації послуг ТОВ «JOIN UP»є 

таргетована реклама. На нашу думку доцільно буде створити рекламне 

оголошення з розіграшем  туру від компанії зі знижкою 50%.  Для даного 

рекламного оголошення варто обрати сегмент цільової аудиторії – молодь, 

студенти, які люблять подорожувати, але не мають високого рівня доходів.  

Такий вибір обгрунтований тим, що: 

по-перше, саме цей сегмент найбільше зацікавлений в турах зі знижкою, а 

отже з великою вірогідністю прийме участь у розіграші;  

по-друге, оскільки головна ціль даного розіграшу-ознайомити споживачів з 

туристичним продуктом компанії, підтвердити його якість і змотивувати цільову 

аудиторію купувати тури у ТОВ «JOIN UP» в майбутньому неодноразово, то  

варто обирати сегмент молодих студентів, які ще не мають сім’ї та обов’язків, 

пов’язаних з нею і тому мають можливість регулярно подорожувати; 



 

 

 по-третє, однією з умов розіграшу буде репост даного оголошення собі на 

сторінку, що допоможе дізнатися про ТОВ «JOIN UP»ще більшій кількості людей, 

які  є потенційними клієнтами підприємства. 

На нашу думку, для максимального залучення цільових споживачів в  

Instagram ми пропонуємо створити аудиторію з тих споживачів, які писали в 

особисті повідомлення менеджерам підприємства за останні 30 днів і цікавились 

туристичною пропозицією компанії.  

Такий вибір обгрунтований тим, що : 

 по-перше, дана аудиторія вже знайома з компанією і набагато простіше піде 

на контакт, ніж нові споживачі; 

по-друге, варто обирати аудиторію, яка цікавилась послугами ТОВ «JOIN 

UP»саме за останні 30 днів, по скільки це збільшує вірогідність, що пропозиція 

компанії для неї ще актуальна; 

по-третє, якщо аудиторія цікавилась даними послугами, то вона любить 

подорожувати і розглядає різні варіанти для подорожей і рано чи пізно все одно 

скористається якоюсь з пропозицій підприємства. 

 З аудиторії, описаної вище, можна створити схожу аудиторію, тобто зібрати 

в дану групу людей, які мають схожі інтереси з тими, хто цікавився послугами 

ТОВ «JOIN UP», а отже з великою вірогідністю для цієї групи послуги компанії 

будуть також актуальними. 

Наступним каналом збору аудиторії для ретаргетингу є сайт туристичного 

підприємства. З допомогою програми «PixelFacebook» є можливість відслідкувати 

аудиторію, яка взаємодіяла з сайтом ТОВ «JOIN UP». Ми пропонуємо 

відслідкувати тих споживачів, які часто відвідували сайт компанії за останній 

місяць і зібрати їх в окрему аудиторію ,  на яку ми і плануємо запускати 

ретаргетинг. 

Такий вибір поснюється тим, що дані споживачі зацікавлені в продуктах 

компанії, проглядають регулярно її пропозицію, слідкують за цінами і скоріше за 

все планують подорож в найближчий час, а отже наше рекламне оголошення може 

допомогти їм прийняти остаточне рішення  щодо їх подорожі. 

Практичне значення роботи: 

- визначені основні популярні маркетингові заходи, які використовують 

туристичні підприємства; 

- на основі даних туроператора «JOINUP!»   проаналізовано стан 

маркетингової політики закладу;  

- визначено недоліки та на які процеси вони впливають;  

 - надано рекомендації щодо їх вирішення. 

 

Джерела інформації: 

1. Ільїна, О.К., Сисоєв, В.В. Основні методи економії рекламного бюджету 

при медіаплануванні / О.К. Ільїна, В.В. Сисоєв // Результати наукових 

конференцій Навчально-наукового інституту економіки, менеджменту та 

міжнародного бізнесу НТУ «ХПІ» за 2021 рік в 2 т. – Харків : НТУ «ХПІ», 2021. 

Т. 1 : Труди XVІІІ-ої Міжнародної науково-практичної конференції «Дослідження 

та оптимізація економічних процесів «Оптимум-2021» 7-9 грудня 2021 р. – 2021. 

С. 38-40 



 

 

2. O'Reilly Tim. What Is Web 2.0: Design Patterns and Business Models for the 

Next Generation of Software [Електроннийресурс] / Т. O'Reilly. – Режимдоступу: 

http://oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1. 

3. Глущенко Т.С., Добрянська В.В. Тенденції та перспективи розвитку 

рекламно-комунікаційного ринку України. Бізнес Інформ, 2015. № 4. С. 327-332. 

4.  Крепак А. Телевізійна реклама: зважені рейтинги у медіаплануванні. 

Вісн. Київ. нац. торг.- екон. ун-ту, 2017. № 1. С. 62-72. 

5. Ковшова І. О. Медіа-планування рекламної кампанії на підприємстві 

/ І. О. Квшова, І. А. Гриджук. – 2010. – №1. 

6. Серегіна Т. К., Тіткова Л. М. Реклама в бізнесі. – М. :«Маркетинг». – 

1995. – 245 с. 

7. The top 500 sites on the web [Електроннийресурс]. – Режимдоступу: 

http://www.alexa. com/topsites. 

8. Відеоканал на YouTube: як використовувати його для бізнесу. URL: 

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/videokanal-na-youtube/  

9. Биков, В.Ю. 

Інноваційнийрозвитокзасобівітехнологійсистемвідкритоїосвіти / В.Ю. Биков // 

Сучасніінформаційнітехнологіїтаінноваційніметодикинавчанняупідготовціфахівці

в: методологія, теорія, досвід, проблеми :зб. наук. пр. – Випуск 29 / Редкол.: І.А. 

Зязюн (голова) таін. – Вінниця: ТОВфірма «Планер», 2012. – С. 32-40. 

10. Бугайчук, К.Л. Роль соціальних сервісів Web 2.0 у формуванні 

персонального навчального середовища [Електронний ресурс] / К.Л. Бугайчук // 

Вісник Національної академії державної прикордонної служби. Вип. 4/2011 рік. – 

Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/2011_4/11bklpns.pdf. 

11. Відео про професії. Профорієнтаційні фільми. Відеолекції. Вищий 

навчальний заклад „Університет економіки та права „КРОК” [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.krok.edu.ua/index.php?option=com_content&id=503  

12. Воронкін, О.С. Персональні навчальні мережі в системі дистанційної 

освіти / О.С. Воронкін // New information technologies in education for all: learning 

environment: збірник праць VI Міжнародної конференції, ITEA–2011. – Київ, 2011. 

– С. 202-208.  

13. Воронкін, О.С. „Хмарні” обчислення як основа формування 

персональних навчальних середовищ / О.С. Воронкін // Матеріали другої 

міжнародної науково-практичної конференції FOSS Lviv 2012: збірник наукових 

праць. – Львів, 2012. – С. 143-146.  

14. Носенко Т.І. Використання соціального сервісу Google Групи в 

навчально-педагогічній діяльності / Т.І.Носенко // Інформаційні технології в 

освіті. – 2010. – № 6. – С. 97-100.  

15. Іванов В.Ф. Основні теорії масової комунікації та журналістики / Валерій 

Феліксович Іванов. – Київ:Академія Української Преси Центр Вільної Преси, 

2010. – 257 с. 

16. Воробйова Н.П. Оптимізація витрат на пряму рекламу підприємствами 

готельно-ресторанної сфери. Економіка і менеджмент культури, 2014. № 1. С. 72-

77.  



 

 

17.  Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика: 

монографія / І.Г. Абрамова та ін.; ред. В.М. Манакін. Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-

т, 2016. 331 c. 

18. Рижий І. Б. Особливості планування рекламних кампаній. Науково-

інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля 

Данила Галицького. 2014. № 9. С. 281–287. 233  

19.Скригун, Н. П. Медіапланування в системі маркетингових комунікацій. 

URL: http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/16369/1/Mediaplanning% 

20in%20the%20system%20of%20 

20.ЗарівнякІ. І. 

Вихідніпередумовитапорядокрозробкимоделіуправлінняризикамивмаркетинговійд

іяльності [Текст] / І. І. Зарівняк // Вісникнаціональногоуніверситету 

“Львівськаполітехніка”. – 2015. – №472. – с.55- 61. 

21.Голубков Е.П. Маркетингові дослідження. Теорія і методологія [Текст] / 

Е.П. Голубков. – К.: АСК, 2013. – 221 с. 

22.Салій Т.М. Електронна комерція та Інтернет в інформаційному секторі 

економіки [Текст] // Формування ринкових відносин в Україні. — 2011. — №9. — 

С. 114- 117 

23.Фоломкіна І. С. Оцінка ключових компетенцій підприємства щодо 

маркетингового управління реалізацією його стратегій [Текст] / І. С. Фоломкіна. // 

Вісник ДонНУЕТ : наук. журнал. – Донецьк, 2015. – №3 (43). – С. 99 – 107. 

24.Добрянська Ю.О. Дослідження сучасного стану рекламного ринку 

України та визначення основних тенденцій його розвитку / Ю.О. Добрянська, Н.С. 

Косар, А.В. П’ясечна // Науковий вісник Херсонського державного університету. – 

2014. – Вип. 9. – Ч. 1. – С. 35–38. 

25. Полякова Я. О. Формування рекламного бюджету підприємства в 

процесі маркетингових комунікацій / Я. Полякова // Проблеми економіки. – 2012. 

– № 1. – С. 86 – 91. 8. Звягінцева О.Б., Коробчук П.В. Механізм формування 

рекламного менеджменту підприємств / О. Звягінцева, П. Коробчук // Сталий 

розвиток економіки. – 2013. – № 2[19]. – С. 270-273. 9. Мета [Електронний ресурс] 

// Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Мета. 

26. Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації [Електронний ресурс] / 

Валерій Феліксович Іванов. – 2009. –Режим доступу до ресурсу: 

http:/journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=109. 

27. Відеокліп [Електронний ресурс]. – Режим доступу до ресурсу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BF. 

28. Пінчук, О.П. Використання мультимедійних продуктів у системі 

загальної середньої освіти // Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти. Інформаційні 

технології і засоби навчання. Електронне наукове фахове видання. – 2016. – 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-

journals/ITZN/em4/content/07popeso.htm.  

29. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392 

«Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої 

освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov. 

ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF.  



 

 

30. Хоменко, А.П. Використання новітніх інформаційних технологій у 

профорієнтаційній діяльності соціального педагога / А.П. Хоменко // Вісник 

Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. 

Випуск 96. Серія: Педагогічні науки: збірник. – Чернігів: ЧНПУ, 2012. – № 96. – 

С. 238-240.  

31. Чашко, Л.В., Волинський, В.П. Особливості сприймання та засвоєння 

учнями навчальної відеоінформації // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 

81‐92.  

32. Як швидко запустити бізнес в Інтернеті і отримати перших клієнтів 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uainfo.org/blognews/1519906812-

yak-shvidko-zapustiti-biznes-v-inetrneti-i-otrimati-pershih.html.  

33. Цільова аудиторія з токи зору SEO та реклами [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://seo-fight.blogspot.com/2010/12/seo.html.  

34. Ваша цільова аудиторія: як краще її пізнати та достукатись до неї 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://internetdevels.ua/blog/tips-for-

reaching-out-to-your-target-audience.  

35. Розкручування і просування сайту. Як визначити цільову аудиторію 

сайту? [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://webstudio2u.net/ua/web-

promotion/197-target-audience.html.  

36. Медіапланування в рекламі [Електронний ресурс] // Режим доступу: 

http://faqukr.ru/ marketing/94221-mediaplanuvannjace-mediaplanuvannja-v-

reklami.html.  

37. Кітченко, О.М., Маслєвич, Я.О. Медіапланування як складова частина 

рекламної кампанії / О.М.Кітченко, Я.О. Маслевич [Електронний ресурс] // Режим 

доступу: доступу: http://www.kpi. kharkov.ua/archive/MicroCAD/2015/S16/2015_5_ 

Tezisy_sbornik_part3_2015_156.pdf.  

38. Страшкова А. К. Основні принципи та етапи розробки медіаплану / А.К. 

Страшкова [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://repository.hneu.edu. 

ua/jspui/bitstream/123456789/1284/1.  

39.Офіційний сайт туристичного оператора  Туроператор Join UP! — 

лучшие туры на отдых. Турагентство (туристическое агентство) в Киеве, Украина.  

40. Прикладні соціально-комунікаційні технології: теорія та практика: 

монографія / І.Г. Абрамова та ін.; ред. В.М. Манакін. Запоріжжя: Запоріз. нац. ун-

т, 2016. 331 c 

41.Agmarketingteam. Таргетована реклама у соціальних мережах: що це і в 

чому її переваги [Електронний ресурс] / Agmarketingteam. – 2019. – Режим 

доступу: https://ag.marketing/targetovana-reklama-u-socmerezhah/ 

 

 

 

Вербицька Каріна Василівна  

Освітня програма «Туризм», ОР Бакалавр 

Науковий керівник: к.геогр.н., доц. Сергій Сировець 

Рецензент: к.геогр.н., доц. Ігор Винниченко 

 

ГОТЕЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ : СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

https://joinup.ua/
https://joinup.ua/
https://ag.marketing/author/agmarketing/
https://ag.marketing/author/agmarketing/
https://ag.marketing/targetovana-reklama-u-socmerezhah/


 

 

 

Актуальність дослідження. Галузь готельного господарства є однією з 

найважливіших складових туристичного бізнесу. Місця для розміщення 

туристів є головною частиною у формуванні туристичної інфраструктури. 

Туристичний бізнес майже повністю залежить від якісного сервісу та умов 

проживання. Через важливість готельного бізнесу, який має величезний вплив 

на туризм, а також вносить значну частину грошових надходжень в бюджет, як 

країни так і області, дослідження даної теми є надзвичайно важливим. 

Одеська область завжди була гарно розвиненою областю в туристичному 

відношенні регіонів держави. Одещина може запропонувати різни види туризму. 

Краще за все Одеська область відома своїми рекреаційними ресурсами, так як 

має вихід до Чорного моря, наявність рік та лиманів, а також область має 

мінеральні джерела, що викликає наявність лікувально-оздоровчого туризму. 

Об’єктом є дослідження готельного господарства Одеської області. 
 

Предметом дослідження є проблеми та шляхи розвитку готельного 

господарства Одеської області. 

Метою даної роботи є дослідження сучасного стану та перспектив розвитку 

готельного господарства Одеської області. 

Завдання кваліфікаційної роботи: 

 

 Розглянути теоретичні засади організації готельного бізнесу; 

 Проаналізувати стан готельного господарства в Одеській області ; 

 Визначити основні проблеми ведення готельного бізнесу в Одеській 

Визначити перспективи розвитку готельного бізнесу в Одеській 

області. 

 Сьогодні готельний бізнес є потужною сферою в економіці країни , а також 

це вагома частина бюджету країни. 

Одеська область, згідно статистиці, має високу кількість, як внутрішніх 

так і іноземних туристів. Так під час пандемії Covid-19 кількість іноземних 

туристів зменшилась в три рази. 

Зменшилась і кількість внутрішніх туристів . 
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Рис.1 Кількість  

внутрішніх туристів в Одеській області . 
 

Тож, виходячи з графіку можна побачити, що Одеська область, що року 

приймає велику кількість туристів, хоча і під час пандемії цей показник 

зменшився, саме тому нам потрібно проаналізувати стан колективних закладів 

розміщення в Одеській області і почнемо з кількості закладів розміщення рис.2 

 

Рис.2 Кількість колективних засобів розміщення 

Проаналізувавши два графіка можна зробити висновок, що через 

зменшення кількості туристів в Одеській області зменшувалась кількість 

колективних засобів розміщення, але це більш позитивно вплинуло на якість 

послуг. 

Одеська область – є лідером готельної індустрії України. Саме Одеська 

область займає перше місце сере п’яти зіркових готелів України. В області 

налічують 16 готелів ( станом на 01.06. 2022 рік), які мають найвищу категорію 

. 

36 готелів з категорією 4 зірки, 37 готелів з категорією 3 зірки, 5 готелів з 

категорією 2 зірки та один готель з категорією 1 зірка. Більшість готелів 

області взагалі не мають зіркової класифікації . 

Звичайно, більшість п’яти та чотирьох зіркових готелів знаходяться саме в 

місті Одесса. В селі Глібовка Одеської області є один п’яти зірковий готель на 

усю готелів з досить високим рівнем послуг, усі 4-х зіркові готелі знаходяться в 

місті Одесса. Що стосується 3х зіркових готелів, вони майже усі 

розташовуються в області, більшість в Затоці та Коблево. 

В Белгород - Дністровському районі дуже багато готелів, особливо 

відрізняється селище Затока. Найбільша кількість готелів знаходяться саме в 

Затоці, це найпопулярніше місце для відпочинку наших туристів, багато готелів 

мають високий бал на Booking.com, також тут ми можемо побачити декілька 

трьох зіркових готелів: Adam & Eva 3*, Готель "Едем", « PANORAMA BRIZ». 

В Білгород - Дністровському районі вартість за середня вартість номеру без 
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сніданку становить 1082,16 грн за добу. 

В Одеському районі я визначила, що середня вартість стандартного 

номеру з сніданком становить: 2535,14 грн, а середня вартість номеру без 

сніданку: 1379,16 грн за добу проживання. 

В Ізмаїльському районі середня вартість за номер без сніданку становить 1200 

грн за добу. 

Ми можемо побачити, що в трьох популярних районах Одеської області 

вартість за добу в сезон не дуже відрізняється. Тож можемо зробити висновки, 

що в кожному районі, в сезон багато туристів. 

Проаналізувавши ринок готельних підприємств Одеської області можна 

зробити висновок, що в Одеській області готельний бізнес гарно розвинений, 

побудовані гарні готельні мережі, з великим спектром додаткових послуг. 

Готельна індустрія в Одеській області має великий потенціал для 

подальшого розвитку. Завдяки своєму розташуванню, природним ресурсам та 

наявній інфраструктурі в Одеській області можливий подальший розвиток 

готельної індустрії шляхом розвитку нових видів туризму, інвестуванню, а 

також шляхом запозичення досвіду в іноземних колег. 
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ 

AMADEUS 

Актуальність теми. Тема бакалаврської роботи «Аналіз функціонування 

системи бронювання Amadeus» виконувалась в рамках вивчення освітнього 

компоненту «Інформаційні технології в туризмі». Amadeus, працює на ринку IT- 

сфери туризму понад 30 років, створює стратегічні рішення, які допомагають 

авіакомпаніям та аеропортам, готелям та залізницям, пошуковим системам, 

турагенствам та туроператорам, а також іншим учасникам турбізнесу проводити 

свої операції та покращувати якість сервісу. 

Об'єкт, предмет дослідження, мета. Мета дослідження. Вивчення 

інноваційних підходів системи бронювання Amadeus. Завдання дослідження: 

проаналізувати механізми функціонування глобальної системи бронювання 

Amadeus; висвітлити особливостей можливостей екосистеми безпечних 

подорожей; дослідити платформу Amadeus Travel Platform як основи наших 

провідних світових рішень з подорожей; проаналізувати регіональні ринки 

функціонування Amadeus; розглянути стратегічне партнерство для розвитку 

інновацій у індустрії подорожей Amadeus та Microsoft; розробити практичну 

роботу для навчального курсу «Інформаційні технології в туризмі». 

Об’єкт дослідження – системи бронювання в туризмі. Предмет 

дослідження – хмарні технології та інновації Amadeus в туризмі. 

Ступінь дослідженості питання. Питанням розвитку сучасних тенденцій 

систем бронювання базувались на аналітиці матеріалів - Деніс Лакруа (Denis 

Lacroix), SVP, Cloud Transformation Program, Amadeus, Крістоф Буске (Christophe 

Bousquet), CTO, Amadeus, Луїс Марото (Luis Maroto), President & CEO компанії 

Amadeus, Global Report 2020, Global Report 2021 та безпосередньо інформація з 

платформи Amadeus. 

Інформаційна база і методика дослідження. При написанні 

бакалаврської роботи використовувались дедуктивний, порівняльно-

https://biz.nv.ua/ukr/experts/skilki-v-ukrajini-p-yatizirkovih-goteliv-yak-prisvoyuyutsya-zirki-novini-ukrajini-50151151.html#%3A~%3Atext%3D%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BD%D0%B8%D1%85%2036%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%2C%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D
https://biz.nv.ua/ukr/experts/skilki-v-ukrajini-p-yatizirkovih-goteliv-yak-prisvoyuyutsya-zirki-novini-ukrajini-50151151.html#%3A~%3Atext%3D%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BD%D0%B8%D1%85%2036%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%2C%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D
https://biz.nv.ua/ukr/experts/skilki-v-ukrajini-p-yatizirkovih-goteliv-yak-prisvoyuyutsya-zirki-novini-ukrajini-50151151.html#%3A~%3Atext%3D%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%20%D0%BD%D0%B8%D1%85%2036%20%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B2%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%2C%D0%9E%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%96%20%D1%82%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D
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географічний (аналіз поняття систем бронювання, сфери діяльності Amadeus), 

картографічний та картографічного моделювання (аналіз картосхем маршруту), 

профільні аналітичні статті (аналіз спеціалізованого контенту провідних 

фахівців, що займаються практичним спрямуванням просування продуктів 

Amadeus), системний підхід, при обробці та систематизації даних 

застосовувались сучасні комп’ютерні технології Amadeus - Amadeus Mobile 

Messenger, Amadeus cytric – картографічні моделі щодо управління ризиками, 

пропозиція можливості геолокації 

Системи бронювання розглядаються як глобальні системи розподілу 

(GDS), що являє собою комп’ютеризовану систему бронювання для бронювання 

місць у авіакомпаніях, готельних номерів, орендованих автомобілів та інших 

речей, пов’язаних із подорожами. 

Amadeus вважається найбільш універсальним GDS. Він об’єднує близько 

490 авіакомпаній, 770 000 об’єктів гостинності, 69 компаній з прокату 

автомобілів і перевізників у 42 000 місцях, 43 залізничних перевізника та 53 

круїзні та поромні компанії. Основною територією поширення Amadeus є регіон 

EMEA (Європа, Близький Схід та Африка), Північна та Південна Америка, і 

регіон APAC (Азіатсько-Тихоокеанський регіон). [9] 

Щоб допомогти в плануванні поїздок, компанія Amadeus впровадила 

нову функцію - картсхеми - в інтерфейсі Selling Platform Connect для візуалізації 

рівнів ризику COVID-19 по світу. Інтерактивна карта дозволяє швидко 

відстежувати рівень ризику та детально оцінювати критичність ситуації. 

 

Нами розроблено практичну роботу з оформлення квитків в курсі 

«Інформаційні технології в туризму». Нижче представимо декілька завдань. 

Завдання №1. Які елементи тарифу є обов'язковими на Вашому ринку? 

Завдання Написати 
команду 

Валидуюча А/К (FV)  
Комісія (FM)  
Endorsement/Обмеже
ння (FE) 

 

Tour code (FT*) Тур код  
Форма оплати (FP)  

Робочі 
записи 

Завдання № 2 Перевірка елементів тарифу. Сценарій завдання. Ваш клієнт 

підтвердив, що вони поїдуть і хочуть оплатити квитки за допомогою кредитної 

картки. Вкажіть команду. 
Розрахунок рейсів до заброньованому 
класі 

 

Внести форму оплати  
Вибрати тариф зі списку  
Внести комісію (якщо потрібно)  
Зберегти PNR  

Робочі 
записи 



 

 

Висновки: Amadeus розглядається як платформа, де створюється 

стратегічні рішення, які допомагають авіакомпаніям та аеропортам, готелям та 

залізницям, пошуковим системам, турагенствам та туроператорам, а також 

іншим учасникам турбізнесу проводити свої операції та покращувати якість 

сервісу. 

Розглянута екосистема безпечних подорожей Amadeus відображає 

необхідність інтеграції картосхеми - в інтерфейсі Selling Platform Connect для 

візуалізації різних геопросторових явищ, наприклад візуалізації рівнів ризику 

COVID-19 світу, Amadeus Mobile Messenger, рішення щодо управління 

ризиками, пропонує можливості геолокації та інтегрує інформацію, пов’язану з 

COVID-19. 

Проаналізований досвід роботи Amadeus в період пандемія COVID-19 – 

захист ліквідності компанії та стратегічні пріоритети - заходи з цифрової 

трансформації та трансформації обслуговування клієнтів, перехід у хмарні 

технології. Загальний обсяг бронювання авіаквитків у туристичних агентствах 

Amadeus у 2020 році знизився на 81,5%, кількість пасажирів зменшилась на 

65,4%. 

Визначений регіональні аспекти функціонування Amadeus, найбільш 

пріоритетним зазначено Азіатсько-Тихоокеанський регіон, де налічується 

близько 4000 співробітників, що становить 23% співробітників компанії в світі. 

Є також міцні ринкові позиції в дистриб'юторському бізнесі, IT-бізнесу 

авіакомпаній. Технології, які збільшать позиції на ринку – мобільні програми, які 

надають сповіщення та сповіщення про поїздку (44%); реєстрація 

самообслуговування (41%); безконтактні мобільні платежі (наприклад, Apple або 

Google Pay, PayPal, Venmo) (41%); автоматична та гнучка політика скасування 

(40%), інтеграція Traveller ID з агрегаторами інформації про здоров’я. 

Найефективнішим регіоном року була Північна Америка, яка зараз становить 

44,3% нижче рівня 2019 року (у четвертому кварталі бронювання в цьому регіоні 

було лише на 19,9% нижче рівня 2019 р.). 

Охарактеризовано глобальне стратегічне партнерство компанії Amadeus та 

Microsoft – посилення крос-співробітництва в рамках усієї індустрії туризму та 

транспорту для створення нових гіперперсоналізованих послуг та галузевих 

пропозицій з урахуванням унікальних потреб туристичної екосистеми; 

зосередження на спільних інноваціях та розробці продуктів, що поєднують у собі 

досвід та гнучкі можливості розробки; прискорений перехід технічної 

платформи Amadeus на публічну хмару із застосуванням основ технології 

Microsoft Azure для отримання ще більшої гнучкості та відмовостійкості. 

Запропоновано практичне заняття «Оформлення квитків та EMD» для 

курсу «Інформаційні технології в туризмі» для 2 курсу кафедри країнознавства 

та туризму. Передбачені завдання з елементів тарифу, перевірка елементів 

тарифу, виписка електронного квитка; а також розглянуто в межах практичної 

роботи сутнсть Electronic Miscellaneous Documents (EMD). 
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АМБАСАДОРИ ТУРИЗМУ 

Актуальність теми. Враховуючи високу конкуренцію в сфері туризму, 

попит на ефективний засіб просування буде завжди високий. Дана робота 

намагається висвітлити роль діяльності амбасадорів в туризмі. Амбасадори 
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туризму залучаються зі світу спорту, розваг, бізнесу, гастрономії – для 

посилення ідеї туризму для сталого розвитку та рівних можливостей. 

Об'єкт, предмет дослідження, мета. Об’єкт дослідження – 

позиціонування амбасадорів туризму. Предмет дослідження – механізм 

функціонування амбасадорів в туризмі відповідно до популяризації 

туристичної дестинації. Мета – на основі останніх досліджень визначити 

можливості амбасадору в туризмі. Завдання: розглянути концепцію 

амбасадорів туризму; проаналізувати діяльність амбасадорів, яка стосується 

різних дестинацій; визначити територіальні особливості в роботі амбасадора; 

дослідити можливості амбасадорів в розкритті туристичної привабливості 

дестинацій, де відомі творчі особистості стають неофіційними провідниками 

міст. 

Ступінь дослідженості питання. Основні наукові доробки присвячені 

амбасадорам туристичних місць, кейсам аналізу та концептуалізації 

розумінню та використання бренду та діяльності амбасадора в пізнавальних, 

афективних і досвідних підходах. 

Інформаційна база і методика дослідження. Методологія дослідження 

представляє ключові поняття та їх відношення до розуміння амбасадору в 

туризмі. Висвітлюються ключові концепції та аналізується випадки або 

реальні приклади використання амбасадорів туризму, намагаючись показати 

релевантність описаних концепцій. Сутнісний підхід мав теоретичне підгрунтя 

на основі прикладів, спрямованих на поглиблення нашого рівня розуміння 

того, як і чому амбасадори можуть мати значення в туристичному напрямі, 

брендингу та мерчингу в цілому. Розглянуті приклади Ukrainer та UNWTO, 

Китаю, України, де показується, що не працює і чому, пропонуючи кращі 

професійні практики. 

Амбасадор туризму – посол, посланець якого обирають як громадського 

діяча для покращення ролі туризму та культури певних регіонів, або це може 

бути певний товар або продукт, який репрезентує певний регіон. Амбасадор є 

дієвим вектором впливу на думку туристів. Амбасадори у туризмі формують 

та просувають образ території з опорою на харизму та репутацію конкретної 

особи (амбасадору або посла території). [41] 

 
 

Рис. 1.Сфери впливу амбасадорів[45] 

Проведений аналіз діяльності амбасадорів у різних країнах дозволяє 

виділити такі напрямки розвитку для амбасадорів: можливість просування по 

службі; встановлення нових контактів; просування власного бізнесу; обмін 

досвідом та знаннями; творча самореалізація та підвищення самооцінки. 



 

 

Можна виділити такі види мереж послів: локальні, які з людей, які у час 

проживають на цій території і зовнішні, до яких входять люди, які не 

проживають безпосередньо на цій території, але мають зв'язок з нею. Метою 

локальної мережі, як правило, є підтримка відданості ідеалам, цінностям і 

традиціям своєї малої батьківщини. Головною метою зовнішньої мережі є 

отримання інформації про тенденції та події у зовнішньому світі, які мають 

члени мережі, а також комунікація з учасниками, які живуть в інших регіонах. 

Основними завданнями амбасадорів з метою формування й поліпшення іміджу 

та престижу територіальних громади (ТГ) є: сприяння промоції ТГ як 

туристичного та ділового центру району; сприяння в обміні інформацією з 

метою розвитку міжнародних відносин ТГ та спорідненою територією; 

презентація ТГ у сфері міжнародних відносин у ділових колах, бізнес-

організаціях, інших установах, створених у країні призначення/перебування; 

інформування виконавчих органів ТГ про можливості співробітництва у 

галузях економіки, культури, освіти та залучення іноземних інвестицій. 

Австралія. Китайський актор, підприємець і філантроп Хуан Сяомін 

просуває Південну Австралію на китайський туристичний ринок. [34]. Успіх 

пана Хуанга як амбасадора з туризму Південної Австралії можна побачити в 

результатах кампанії, яка проходила в Китаї з лютого 2018 р. по січень 2019 р.: 

збільшення переглядів цільової сторінки на 931% на Ctrip.com (найбільший 

туристичний онлайн-агент Китаю); 357% збільшення кількості потенційних 

клієнтів до China Southern Airlines; 334% збільшення бронювань з ключовим 

партнером туристичного агентства – GZL Travel; 49% збільшення бронювань з 

ключовим онлайн-партнером туристичного агентства Ctrip; Загальне 

збільшення бронювань у восьми ключових партнерів на 37%. 

Використовуються креативні активи в маркетинговій діяльності, щоб 

рекламувати країну як місце для відпочинку світового класу не лише в Китаї, а 

й серед китайської аудиторії, яка проживає в Австралії, Сінгапурі, Малайзії, 

Канаді та США. Хуанг буде рекламувати Південну Австралію згідно з цією 

новою угодою та заохочуватиме своїх підписників у соціальних мережах 

відвідати Південну Австралію. [35] Наступний приклад амбасадори 

аеропорту. 

Програма Changi Youth Ambassador діє вже 10 років. В онлайн-міні-серіалі 

від Changi Airport глядачі мали змогу побачити цікавий і багатогранний досвід 

роботи в аеропорту. Двоє головних героїв у Love at First Flight — амбасадори 

Чангі (CYA), які пройшли стажування в команді CAG. [35] 

Репутація та популярність значною мірою визначають успіх компанії. 

Особисті рекомендації від реальних людей краще сприймаються аудиторією, 

ніж новини безпосередньо від бренду. 

Амбасадор бренду – це людина, яка представляє та рекламує компанію, 

підтримує її пропозиції та виступає як втілення фірмового стилю компанії 

словами та діями. Є експертами як онлайн та офлайн. Це можуть бути і ваші 

власні співробітники в компанії. Амбасадорам брендів не потрібна 

кваліфікація. Їхня робота полягає у створенні та закріпленні відносин між 

пропозицією компанії та клієнтом. Амбасадорів бренду можна знайти на різних 

каналах, таких як блоги та персональні веб-сайти, а також у соціальних 

мережах, таких як Facebook, Twitter, Instagram та LinkedIn. За останні роки 



 

 

соціальні медіа стали ефективним полем. Представники брендів повною мірою 

використовують ці канали для просування компанії. Крім того, амбасадори 

бренду також використовуються для брендингу роботодавця. У стратегії 

брендингу роботодавця захисники відіграють фундаментальну роль у 

просуванні бренду роботодавця. Тут особливо важливі власні працівники 

компанії, які можуть ділитися робочими місцями та іміджем компанії у 

вигляді рекомендацій співробітників. 

Програма амбасадор бренду вважається однією з найкращих 

маркетингових стратегій, які може використовувати компанія. Знаходження 

правильного амбасадору бренду безпосередньо впливають на цілі компанії 

щодо підбору персоналу та отримання прибутку. [38] Корпоративні впливові 

особи зазвичай створюють цифровий контент для бренду на регулярній основі. 

На відміну від інфлюенсерів, які погоджуються опублікувати про бренд лише 

один- два рази, амбасадори частіше діляться публікаціями у своїх акаунтах у 

соціальних мережах чи блогах. Компанії можуть попросити амбасадорів 

передати свій позитивний досвід офлайн у різних сценаріях. Споживачі мають 

менше довіри до соціальних мереж, які надходять безпосередньо від брендів.  

Замість цього вони звертаються до публікацій та відгуків від окремих осіб. 

Наприклад, за даними Nielsen, 92 % споживачів на різних ринках більше 

вірять людям зі своїх кіл, ніж прямим повідомленням від бренду. За даними 

Socialmediaweek, майже 75% споживачів вирішують, що купувати на основі 

публікацій у соціальних мережах, але 96% людей, які обговорюють бренди в 

Інтернеті, не стежать за профілями цих брендів. 

Потенційні клієнти або претенденти прислухаються до корпоративних 

впливових осіб. Люди довіряють думкам і рекомендаціям інших людей, які 

знають компанію в реальному житті набагато більше, ніж рекламі. Насправді, 

особистий досвід є найбільш надійним джерелом інформації для споживачів. 

Амбасадори мають власну точку зору та рекомендують бренд на основі 

автентичного досвіду. Це дозволяє їм легко спілкуватися зі своєю 
аудиторією чесним способом і з справжнім ентузіазмом. Посли надають 

значущі відгуки про бренд, які ведуть до бажаних цілей. [33] 

Досліджено проєкт «Амбасадори», де відомі творчі особистості стають 

неофіційними провідниками міст, де вони проживали певний період. свого часу 

прожили багато років. Даний проєкт було започатковано в 2016 р. як медіа- 

проєкт інтелектуальних ЗМІ, географічних відкриттів та мультикультурності. 

[4] Амбасадори туристичних місць. ГО «Центр живої історії «Олешшя» у 

складі регіональної туристичної організації «Туризм Херсона» розпочала процес 

створення контенту про туристичні можливості Херсонської області: поїздки- 

експедиції до туристичних локацій в області; створення

 контенту для  інформаційного  порталу Trip Must Go  On;

 розробка  буклетів-путівників;  промоційні відеоролики для соцмереж; 

 створення чат-ботів в Telegram та Facebook - надаватиме туристичну 

інформацію через сайт tripmustgoon.com. [16] Наступний проект Wine Travel 

Awards (Україна, Італія, Велика Британія, Німеччина, Молдова, Франція, 

Іспанія, Грузія) - глобальна ініціатива освітнього формату мета якої – 

підтримка винного туризму. Створений даний проект з медіа-групи Drinks+ у 

колаборації з агентством маркетингу MIX. Розвиток винного туризму 



 

 

спричинив появу нових професій, серед яких винні гіди та 

амбасадори,створюються  нові робочі місця та, водночас  захищається і 

просувається культурна спадщина регіону. 

Туристичний портал країни VisitUkraine.Today представив новий проєкт, 

який було створено задля популяризації України у світі та підтримки 

внутрішнього туризму. Головний слоган проєкту – "Покажи Україну світу". 

Кожен володар будь-якої з речей Visit Ukraine автоматично стає амбасадором 

України. 

Висновки. В даній роботі було досліджено недостатньо вивчену тему 

амбасадорів туризму, зокрема їхні зусилля щодо підвищення задоволеності 

туристів шляхом навчання місцевих зацікавлених сторін для позитивної та 

інформативної взаємодії з туристами. Проаналізовано основні напрямки 

програми амбасадорів: 1) організації, які створювали та керували програмами 

амбасадорів, 2) мета та наданий вміст, 3) надання програм, 4) фінансування, 5) 

переваги, 6) проблеми та 7) бажані зміни. Корисні результати: 1) підвищення 

або покращення обслуговування клієнтів, 2) підвищення обізнаності як про 

важливість туризму як галузі, так і про місцеві визначні пам'ятки, і 3) 

зміцнення відносин між місцевими зацікавленими сторонами туризму. 

Визначені різні типи амбасадорів, що веде до визначення програми 

амбасадорів призначення. Висвітлені зацікавлені сторони, соціального обміну 

та прихильності до громади є теоретичною основою цього дослідження, 

оскільки вони допомагають пояснити стосунки між туристами та місцевими 

жителями. Практичні аспекти даної роботи можуть бути використані 

практиками та дослідниками, оскільки програми амбасадорів призначення та 

найбільш цілісна, про яку знають автори. Виявилено, що дослідження 

афективного та символічного маркетингу можуть значно покращити 

розуміння та ефективне використання амбасадорів у просуванні туристичних 

дестинаціях. Пропонуємо подумати про можливість спільного брендингу як 

для напрямків, так і для амбасадорів, особливо через онлайн-соціальні 

мережі. Варто використовувати амбасадорів відповідно до емоційного та 

символічного позиціонування туристичного бренду. Потенційні клієнти 

більше довіряють справжнім рефералам, ніж звичайній інформації. 

Успіх брендингу роботодавця та підбору персоналу як ніколи залежить 

від гарного іміджу роботодавця в соціальних мережах – корпоративні впливові 

особи можуть допомогти в цьому. 
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ВИКОРИСТАННЯ БІОСОЦІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ 

ДЛЯ РОЗВИТКУ ЛІТЕРАТУРНОГО ТУРИЗМУ В 

УКРАЇНІ (НА ПРИКЛАДІ ЖИТТЯ І ТВОРЧОСТІ Т.Г. 

ШЕВЧЕНКА) 

Актуальність теми: Тематика літературного туризму із залученням 

біосоціальних ресурсів авторів відрізняється від більшості запропонованих на 

туристичному ринку турів. Вона є досить оригінальною і, у більшості випадків,  

розрахована на окрему цільову аудиторію. Тури з цієї тематики набули 

популярності серед учнів шкіл, студентів вищих навчальних закладів, а також 

людей з професійним літературним спрямуванням, чи просто серед любителів 

художньої творчості. В результаті воєнних дій на території України, все більше 

людей звертатиметься до освоєння національного туристичного продукту, у т. ч. 

із залученням художніх творів української літератури та життєвого і творчого 

шляху вітчизняних митців. 

Тема життя і творчості Т.Г. Шевченка є класикою у вивченні 

української літератури. З біографії митця відомо про його патріотичні 

принципи, волелюбність та відданість батьківщині, що лягло в основу 

написання більшості його поезій. Тож тема використання біосоціальних 

ресурсів для розвитку літературного туризму на прикладі життя і творчості Т.Г. 

Шевченка наразі є актуальною і має активно популяризуватися на 

українському, а в подальшому, і на міжнародному туристичному ринках. 

Біосоціальні ресурси Тараса Григоровича Шевченка є унікальним ресурсом для 

розробки нових екскурсійних маршрутів та більш широкого освоєння ринку 

літературного туризму. 

Ступінь вивченості теми: Дослідженням туристичних ресурсів 

займалися такі науковці, як О.О. Бейдик, В.О. Квартальнов, О.О. Любіцева, 

В.І.Стафійчук, І.В. Фоменко та ін., але детально не був розглянутий такий вид 

туристичних ресурсів, як біосоціальні. Біосоціальні ресурси як окремий вид 

ресурсів були коротко описані лише у працях О.О. Бейдика. Незважаючи на 

відносно низький рівень теоретичного вивчення, ресурси життя і творчості 

відомих митців активно застосовуються у практиці із залученням в екскурсійні 

маршрути, що дає підстави говорити про розвиток літературного туризму. 

Згадка про літературний туризм має місце у праці «Сучасні різновиди туризму» 

Ф.Ф. Шандора та М.П. Кляпа. 

Метою бакалаврської роботи є дослідження особливостей 

біосоціальних ресурсів Т.Г. Шевченка, теоретичних та практичних аспектів 

організації літературного туризму в Україні, аналіз сучасного туристичного 

ринку для з’ясування рівня залученості біосоціальних ресурсів Т.Г. Шевченка в 

екскурсійну діяльність, пропозиція власно розробленої екскурсії. 

Об’єктом дослідження є використання біосоціальних ресурсів Тараса 

Григоровича Шевченка для розвитку літературного туризму. 



 

 

Предметом дослідження бакалаврської роботи є організація 

екскурсійних маршрутів та турів з залученням ресурсів життя і творчості Т.Г.  

Шевченка. 

Інформаційною базою дослідження стали законодавчі та нормативні 

документи України з регулювання туристичної діяльності, наукові праці 

вітчизняних та зарубіжних вчених, посібники з розробки екскурсії. Також у 

процесі дослідження практичних аспектів даної теми використовувалися новітні 

джерела інформації, такі як сайти українських туроператорів та ексурсійних 

агенцій, що займаються організацією тематичних маршрутів; сторінки 

професійних вітчизняних екскурсоводів та подорожуючих блогерів; сайти з 

опитуваннями, форуми, та інші портали з досвідом спеціалістів та відгуками 

аудиторії; віртуальні рекламні проспекти з прикладами організації 

індивідуальних турів. 

При написанні роботи використані такі методи дослідження: 

історичний, літературний, порівняння, аналізу і синтезу, дедукції та індукції, 

графічний, картографічний. 

Результати дослідження. Біосоціальні рекреаційно-туристичні ресурси– 

це специфічна складова рекреаційно-туристичних ресурсів, яка об’єднує 

культурно-історичні та інші об’єкти, пов’язані з певним життєвим циклом 

(епізодом) тієї чи іншої видатної особи [1]. Літературний туризм, включає в себе 

огляд біосоціальних ресурсів та інформативне супроводження екскурсовода, яке 

поглиблює не лише теоретичні, а й практичні знання туристів, зацікавлених 

даною темою. 

Маршрути з відвідуванням та оглядом біосоціальних ресурсів життя і 

творчості вітчизняних літературних діячів активно впроваджуються 

українськими екскурсійними організаціями, туристичними фірмами, а також 

набули значного інтересу за кордоном. Організовані тури та екскурсії теренами 

України з відвідуванням біосоціальних ресурсів тієї чи іншої літературної 

постаті зазвичай тривають від одного до трьох днів. Частіше за все, ці маршрути 

охоплюють місце народження, місця тривалого перебування, меморіальні 

музеї, локації зупинок особистості та місце її поховання. Досить часто подорож 

пролягає окремим регіоном з відвідуванням декількох селищ та міст. Також 

екскурсія може бути в одному місті, охоплювати декілька точок з наявністю 

найважливіших та найбільш значущих біосоціальних ресурсів постаті та тривати 

1,5 – 3 години. Зазвичай екскурсійні тури організовуються для школярів та 

студентів і розраховані на будь-який бюджет. Тож триденну автобусну 

подорож такої тематики можуть дозволити собі як люди з середнім фінансовим 

забезпеченням, так і група студентів чи школярів з обмеженим розміром доходів.  

Подорожі з відвідуванням біосоціальних ресурсів стимулюють активний 

розвиток літературного виду туризму. 

Екскурсійні тури з залученням біосоціальних туристичнх ресусів життя 

та творчості відомого українського письменника, художника та патріота Т.Г. 

Шевченка є одними з найбільш поширених турів даної тематики, що 

представлені на вітчизняному ринку туристичних послуг. Українські 

туроператори та екскурсійні агентства пропонують безліч тематичних 

маршрутів, які охоплюють повний спектр біосоціальних ресурсів автора, що 



 

 

знаходяться на території України. Це музеї, де представлені витвори мистецтва 

та інші доробки його творчої діяльності; меморіальні будинки та хати, де 

знаходяться особисті, побутові речі митця, окремі селища – місця народження та 

перебування поета, а також місце поховання поета. 

На туристичному ринку України достатньо широко представлений 

асортимент екскурсійних турів даної тематики. Екскурсійні маршрути з 

відвідуванням біосоціальних ресурсів життя і творчості видатного митця- 

патріота Тараса Шевченка надають туристам поглиблене та практичне розуміння  

теми «Шевченкіани» в історії та культурі України, відкривають бажаючим нові 

сторони краси Батьківщини та пронизують волелюбним духом, відданістю та 

любов’ю до рідного краю. 

          Українська   екскурсійна   агенція   «Відвідай»      пропонує   маршрут 

«Шевченкові місця та Софіївка», що включає в себе відвідання основних локацій 

пов’язаних з життям і творчістю видатного поета, а також парк Софіївку в місті 

Умань. Патріарший Паломницький центр УГКЦ пропонує тур «Паломництво 

Шевченківськими місцями». Туристична організація «Коло Край» пропонує 

маршрут «Шевченківський круїз», також організацією «Мандруємо Україною 

разом» запропонована екскурсія «Шевченківськими місцями». Майже всі 

оператори пропонують маршрути в межах Київської та Черкаської областей 

України та включають в себе відвідування села Моринці, села Шевченкове, села 

Будище, а також територію сучасного Канівського природного заповідника. 

Подібні маршрути з екскурсійним супроводом пропонують туристичні 

організації «ПарисТур», та невеличка турагенція «24 Lifestyle». Також є й 

альтернативні тури з іншими локаціями, як наприклад від агенції «Доба» 

пропонується маршрут «Шевченкові місця на Тернопільщині». 

В середньому такі тури розраховані на один чи декілька днів подорожі з 

можливими ночівлями у хостелі, або завчасно заброньованій господарській 

садибі. Ціна туру на одну людину варіює в межах від 400 до 1300 грн. 

В результаті воєнних дій на території України, частина тематичних 

екскурсій втратять свою актуальність як серед внутрішніх, так і серед іноземних 

туристів. Розробка екскурсійних маршрутів за тематикою огляду ресурсів життя 

і творчості однієї з найбільш видатних та значущих постатей в художній та 

літературній спадщині України має всі шанси на подальший розвиток та 

популярність серед цільової аудиторії будь-якого сегменту. 

Оскільки майже всі біосоціальні ресурси митця знаходяться в одній 

області, маршрути різних туроператорів є досить однотипними. Спираючись на 

факт, що найчастіше споживачами такого продукту є діти шкільного віку, можна 

зробити висновок, що більшість програм виявиться для них не надто цікавою, 

оскільки їм не до вподоби довгі маршрути, що не вирізняються оригінальністю 

та екскурсії зі звичайним викладом фактів. Саме тому була розроблена власна 

концепція екскурсійного супроводу, завдяки якому маршрут, здавалось би, давно 

відомими місцями, набуде унікальності, незвичності та перетвориться на казку. 

Пропонується Екскурсійний тур-перформанс «The way of my destiny», що в 

перекладі «Шлях моєї долі». 

«Ходімо ж, доленько моя! 

Мій друже вбогий, 

нелукавий! Ходімо дальше, 



 

 

дальше слава, А слава — 

заповідь моя». 

З вірша Т.Г.Шевченка «Доля» 

З біографії автора нам відомо про його непросте життя, наповнене 

динамічними подіями. Екскурсантам пропонується поглибитись в особисте 

життя поета та за час туру частково побувати у ролі молодого кобзаря. Екскурсію  

проводитимуть костюмовані гіди, що володіють базовими, або достатніми 

навиками акторської гри. На кожній локації ними буде розігруватись невелика 

сценка з життя письменника, а також бажаючим екскурсантам буде надана 

можливість самим взяти участь у коротких постановах у ролі юного Тараса та 

його сім’ї, дяка та учнів зі школи, або у сцені з паном, у котрого юнак служив 

козачком. На окремій з локацій, буде вечір біля багаття, де екскурсоводами та, 

по бажанню екскурсантами, будуть зачитані та обговорені найвідоміші твори 

митця. Також буде запропонований короткий урок гри на кобзі, спеціаліст 

продемонструє гру на інструменті. 

Екскурсійний тур триватиме 2 дні і буде гармонійно насичений подіями. 

Розрахований на аудиторію школярів та студентів (Київ – с.Моринці – с. Будище 

- с. Шевченкове – Канівський заповідник – 

Київ). День 1 

10:00 - Збір біля м. Теремки (при виїзді на Одеську трасу) та переїзд до с. 

Моринці у комфортабельному автобусі. 

13:00 – прибуття у с. Моринці. Огляд відновленої хати батьків поета, де 

народився Тарас та місцевості поблизу, де він провів свої дитячі роки. 

Розігрування сценки з дитинства малого поета «Хованки у бур’янах». 

Прогулянка у вишневому садку. Пікнік на галявині (харчі взяті з дому та 

підготовлені супроводжуючим організатором туру). 

«Село! І серце одпочине: 

Село на нашій Україні 

— Неначе писанка, село. 

Зеленим гаєм поросло». 

З вірша Т.Г.Шевченка «Село» 

15:10 – 15:30 переїзд з с.Моринці до с.Шевченкове. Огляд Літературно– 

меморіального музею Шевченка, візит до хати дяка, у якого навчався Т. 

Шевченко. Міні-спектакль за участю бажаючих екскурсантів «Як Шевченко 

покарав п’яного дяка». 

«І в школу хлопця одвела 

До п’яного дяка в науку. 

— Учися, серденько, колись 

З нас будуть люде, — ти сказала». 

З вірша Т.Г.Шевченка «Доля» 

Огляд цікавих місць у селі. Обід у кафе «Шевченкове». 

17:40-18:00 – переїзд до с. Будище. По дорозі можна буде побачити великий 

вітряк, що функціонував ще за доби життя Шевченка. У селі Будище можна 

буде оглянути колишню будівлю маєтку пана Енгельгарта, у якого служив 

молодий Тарас, наразі це школа. Також тут знаходиться дубовий гай, в одному 



 

 

з дубів, за переказами, молодий письменник ховав свої малюнки. 

Переїзд та поселення у гостинному дворі «Kolo Druziv», що у с. Будище. 

Вартість ночівлі в готелі врахована у загальну вартість туру. Вечеря. На кінець 

дня запланований «Вечір поезій» біля багаття. Буде можливість послухати та 

потренуватися у грі на кобзі. 

День 2. 

9:00 – сніданок (входить у вартість за номер) та збір в автобусі. 

10:00-11:00 – переїзд до Канева На Тарасовій горі екскурсанти послухають 

розповідь гіда у першому меморіальному музеї Шевченка «Тарасова світлиця» 

(вартість вхідного квитка входить у загальну вартість туру) та оглянуть 

картини автора. Далі можна буде зробити фото біля панорамного виду з гори на 

Дніпро, а також віддати шану великому поету, відвідавши його могилу з 

пам’ятником, що знаходиться зовсім поряд. Тут митець знайшов свій останній 

прихисток. 

«Щоб лани широкополі, 

 І Дніпро, і кручі 

Було видно, було чути,  

Як реве ревучий». 

З вірша Т.Г.Шевченка «Заповіт» 

Саме на цьому місці і завершується основна частина екскурсійної 

програми. Актори-екскурсоводи зачитують «Заповіт» Шевченка, далі йде 

невеличка промова від організаторів туру: «Наша екскурсійна програма 

побудована у хронологічному порядку, згідно життєвих періодів Т.Г.Шевченка 

та, відповідно, місць його перебування. Концепція перформансу та задіяння не 

простих екскурсоводів, а з акторскою грою, створена для максимального 

занурення у моменти життєвого шляху письменника. Сподіваємося, нам вдалося 

хоча б частково передати дух та атмосферу того часу, і висвітлити Т.Шевченка  

не «зажурливим дідом», яким його звикла бачити більшість, а значно 

цікавішою та різнобічною особистістю». 

Під час прогулянки підняття та спуску з гори екскурсоводи також 

розважатимуть групу цікавими історіями з життя поета, а також з власного 

досвіду. Відбуватиметься живий діалог з екскурсантами. 

О 14:00 - обід в Корчмі «Скриня» (входить у вартість туру) та відпочинок. 

Бажаючі можуть прогулятися містом, купити сувеніри, зробити фото- та відео- 

зйомку, або просто відпочити у парку чи кафе. 

16:00 – збір біля автобуса та переїзд до Києва, який триватиме близько 2,5 

години. О 19:00 прибуття до Києва на зупинку біля станції м.Теремки. Звучить 

прощальне слово від екскурсоводів та подяка: «Гадаємо, кожен відкрив за ці 2 

дні щось для себе і в продовж екскурсії ви не сумували. Ми дуже старалися 

для вас, дякуємо за увагу !». 

Середня вартість туру на групу з 10 чоловік складає приблизно 

1100- 1200 грн. 

Висновки. В історичному минулому та теперішньому часі України 

існує безліч постатей, чиї біосоціальні ресурси можуть бути активно задіяні у 

розвиток літературного туризму. Тематика розробленого туру є унікальною 

серед більшості запропонованих на ринку, адже відрізняється насиченістю 



 

 

програми та тісним зв’язком проблем та цінностей минулого з сьогоденням. 

Через актуальність ідей Т. Шевченка у сучасному світі, концепція даного туру 

набуватиме популярності та активно просуватиметься. Адже достатньо велика 

кількість українців на даний момент тією чи іншою мірою відчувають ті ж 

переживання, що й Т.Шевченко, який, за фактами біографії, більшу частину 

свого життя був поневолений та 10 років мусив перебувати на чужині у засланні. 

Але незважаючи на це, не припиняв вірити у розквіт рідної України та свободу 

своїх співвітчизників. 
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МУЗИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В 

ТУРИЗМІ 

Актуальнiсть теми. Музика впливає на нас як фiзичнo, так i психiчнo. Це 

мoва, яку ми всi розуміємо. Вoна має пoтенцiал стати нoвим засoбoм 

збагачення мандрiвникiв. Якщo музичнi ресурси вбудoванi в туристичну 

стратегiю, це вiдкриває нoвi мoжливoстi для рoзвитку туристичних прoдуктiв i 

викoристаннi музики в пoвнiй мiрi для просування напрямкiв, брендiв, 

кoмпанiй. Музика – це засiб кoмунiкацiї мiж людьми рiзних нацioнальнoстей. 

Oтже, її неoбхiднo рoзглядати, як дoдаткoвий iнструмент ефективнoгo рoзвитку 

туристичнoї галузi України. 

Пiсля перемoги гурту «Kalush Orchestra» на Єврoбаченнi-2022, для України 

тема музичнoгo туризму стала дoсить актуальнoю, адже з’явилась необхідність 

приймати музичних туристів наступного року. Крiм тoгo, втoргнення ₚoсiї на 

теритoрiю України сталo причинoю тoгo, щo українцi пoчали бiльше 

цiкавитись вiтчизняною музичною культурою. 

Oб’єкт дoслiдження: музичнi ресурси України. 

Предмет дoслiдження: викoристaння музичних ресурсiв Укрaїни в 

туризмi. 

Мета дoслiдження: вивчити наявнi музичнi ресурси в Українi і дoслiдити 
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мoжливoстi їх викoристання в туризмi. 

Ступiнь дoслiдженoстi питання. Сутність та структурa туристичних 

ресурсiв дoстaтньo дoбре рoзрoбленa i предстaвленa в лiтерaтурi, зокрема, у 

працях М. Aнaньєвa, O. Бейдикa, Я. Гезгaли , М. Зaчиняєвa , В. Квaртaльнoвa, 

М. Крaчилa, O. Любiцевoї, М. Мирoненкa, I. Пiрoжникa, С. Пoпoвичa, I. 

Твердoхлєбoвa, М. Фaлькoвичa тa бaгaтьoх iнших. 

Темaтикa зaлучення сaме музичних ресурсiв для пoтреб туризму вивченa  

недoстaтньo, що і зумовило вибір теми дослідження. 

Методи дослідження. Для рoзкриття теми викoристaнo ряд нaукoвих 

метoдiв: літерaтурний, пoрiвняння, клaсифiкaцiї, спoстереження, дедукцiї, 

наукової систематизації. 

Джерельнa бaзa дoслiдження сфoрмoвaнa нa oснoвi мoнoгрaфiй, 

пiдручникiв, стaтей в перioдичних видaннях (гaзетaх, журнaлaх), стaтистичних тa 

бiблioгрaфiчних джерел, Iнтернет-джерел, нaукoвих прaць укрaїнських та 

зарубіжних вчених. 

Результати. Музичні ресурси – це сукупність антропогенних ресурсів, 

головним об’єктом яких є музика та які викликають туристський інтерес. За 

класифікацією О. Бейдика, музичні ресурси можна віднести до суспільно- 

історичних, а саме подієвих туристичних ресурсів. До музичних ресурсів 

належать: музичні фестивалі, концерти, а також різного роду музичні 

конференції, форуми [3] . 

       Музична індустрія досить широка та різноманітна. Вона охоплює живу 

музику, записи, видавничу сферу, маркетинг, управління брендами, освіту та 

охорону здоров’я. Над створенням музичних ресурсів працюють художники, 

менеджери, промоутери, агенти бронювання, монтажники, звукооператори, 

професіонали в галузі освітлення, вантажники, продюсери, співаки, музичні 

педагоги та багато інших людей з абсолютно різними робочими напрямами.[2] 

Музичний фестиваль - це фестиваль, орієнтований на музику, яка іноді 

представлена в різних музичних жанрах, для різних національностей, 

приурочена до певної події чи свята. Вони зазвичай проводяться на 

відкритому повітрі і часто включають інші визначні пам'ятки, такі як історичні та 

архітектурна об’єкти, а також торгівельні заклади харчування, товари 

перформансу та соціальні заходи. Багато фестивалів проводяться щорічно або 

повторюються з іншим інтервалом.[3] 

Концерт – це виступ з живою музикою перед публікою. Може проводитись 

як однією людиною (сольний), так і ансамблем (музичним гуртом, оркестром, 

хором). Місцем проведення концерту може бути як концертний хол, так і парк, 

арена, нічний клуб, приватний будинок. Нині серед виконавців досить 

розповсюджені благодійні концерти, кошти з яких ідуть на допомогу тим, хто її 

потребує.[1] 

Зараз доволі поширені різного роду музичні зібрання: форуми, конференції. 

На таких заходах проводяться дискусії, обговорюється музичний світ, 

представляються нові музичні твори. На деяких заходах вивчається прогрес 

музичного мистецтва саме у сфері туризму. Загалом такі заходи є більш 

науковими, у них крім виконавців також можуть брати участь музиканти, 

теоретики, музичні критики, композитори та автори.[4] 

Музичні ресурси можуть бути використані у таких видах туризму: 



 

 

музичний, культурно-пізнавальний, туризм вражень, концертний, 

фестивальний, подієвий туризм. 

Щoрoку в Українi прoхoдить близькo 60 фестивалiв (кiлькiсть мoже дещo 

варiюватись). Дo найбiльших належать 54 фестивалi, серед яких 8 рoк- 

фестивaлiв, 6 фестивaлiв джaзoвoї музики, 4 фестивaлi електрoннoї музики, 6 

фестивaлiв фoльк-, етнo- тa пaтрioтичнoї музики, 3 фестивaлi aкaдемiчнoї 

музики, 5 фестивaлiв aвтoрськoї музики, 4 фестивaлi духoвнoї тa хoрoвoї 

музики, 16 фестивaлiв змiшaнoї музики тa 2 фестивaлi з рoздiлу «Iншi». 

Найбiльша кiлькiсть фестивaлiв змiшaнoї музики. 

Серед найбiльших та найвiдoмiших музичних фестивалiв: Atlas Weekend, 

Leopolis Jazz Fest, Radioday, Oберiг, Зaхiдфест, Млинoмaнiя, Woodstock 

Укрaїнa, Solomafest, Respublica, Бaндерштaт, КиївМузикФест, Пiсенний спaс, 

Martin-music-fest. 

Найвiдoмiшими українськими виконавцями у поточному році є: Kalush 

Orchestra, Wellboy, Go_A, Onuka, The Hardkiss, Dorofeeva, Jerry Heil, Jamala, 

Артем Пивоваров, Макс Барських, Monatik, Бумбокс, Тіна Кароль. На 

сьогоднішній день, враховуючи ситуацію в країні, популярність виконавців 

напряму залежить від їх громадянської позиції. Більшої популярності 

набувають українськомовні пісні, російськомовні в минулому виконавці 

повністю переходять на українську. З благодійними концертами за кордоном та 

на території України виступали Макс Барських, Артем Пивоваров, Jamala, 

Святослав Вакарчук, Друга Ріка, Kalush Orchestra, Без Обмежень. Вилучені 

кошти ідуть на потреби ЗСУ або потерпілих під час війни людей. 

Серед жaнрiв тa стилiв музики нaйпoпулярнiшi тaкi: пoп, альтернaтивний 

рoк, пoп-рoк, iндi-рoк, етнo. 

Творчість українських виконавців стає все більш популярною і за 

кордоном, здебільшого в Європі. Найбільш відомими композиціями є 

переможна пісня Євробачення «Stefania» у виконанні Kalush Orchestra та 

українська народна пісня «Ой у лузі червона калина» у виконанні Андрія 

Хливнюка. Ці композиції стали своєрідними гімнами супротиву ₚосійському 

вторгненню. 

Зарубiжнi країни також мають великий дoсвiд у прoведеннi фестивалiв. Дo 

найбiльших музичних фестивалiв Великoбританiї належать Glastonbury, 

Download, Leeds, Creamfields, Isle of Wight Festival. У 2019 рoцi кoжен з них 

вiдвiдалo вiд 58 000 дo 210 000 учасникiв. 

Дo рейтингу викoнавцiв журналу Rolling Stones увiйшли такi викoнавцi: The 

Beatles, Бoб Дiлан, Елвiс Преслi, The Rolling Stones, Чак Беррi, Джимi Хендрiкс, 

Джеймс Браун, Лiтл Рiчард, Арета Франклiн та Рей Чарльз. Багатьoх з них 

вважають культoвими фiгурами, а тo й винахiдниками пoпулярних нинi стилiв 

музики, тoму мoжна зрoбити виснoвoк, щo зарубiжна музична культура була на 

дoсить висoкoму рiвнi ще у XX ст. 

Дo дoсягнень зарубiжнoї музичнoї культури такoж належать такi пiсеннi 

кoнкурси, як Нoва Хвиля, Єврoбачення та iншi, якi зараз уже є мiжнарoдними. У 

сучасному світі все більшої популярності набувають музичні зібрання, де є 

можливість обговорення досягнень та проблем музичного світу. Серед 

організацій, що займаються створенням музичних конференцій варто виділити  

MusicCitiesEvents, що організовує провідні міжнародні конференції на тему так 



 

 

званих музичних міст, проводить провідні міжнародні церемонії нагородження 

музичних міст та керує спільнотою Music Cities Community. У всіх подіях 

Music Cities Events прагне продемонструвати найкраще використання музики 

приватними особами, організаціями та містами у всьому світі. Серед 

організованих Music Cities Events заходів - Music Cities Convention, Music Tourism 

Convention, Music Cities Forum та Sound Development. 

Під час війни до України прикута увага всього світу. Безсумнівно, що після 

її закінчення люди захочуть відвідати нашу країну та побачити все 

власними очима. Було розроблено концепцію музичного фестивалю для 

внутрішніх та іноземних туристів. Можливі назви фестивалю: Kyiv Ukrainian 

Fest, Victory Fest, Фестиваль «На березі Дніпра». 

Фестиваль доцільно провести в Києві, адже місто хоч і постраждало від 

війни, але має менше руйнувань, аніж міста на сході України. Відповідно,  

туристам буде де зупинитися, щоб комфортно себе почувати, але побачити 

наслідки війни вони також зможуть. Запропоновано створити тур для 

іноземних туристів, під час якого буде змога відвідати як музичний фестиваль, 

так і Бучу, Ірпінь, Гостомель – міста, що знаходяться неподалік від Києва та 

значно постраждали від наслідків російського вторгнення. 

Статус фестивалю: всеукраїнський. 

Учасники: представники різних міст України, як зірки, так і маловідомі 

виконавці, ансамблі, оркестри. 

Аудиторія: вікова – від 15 років, внутрішні та іноземні туристи, орієнтовна 

кількість – 400 000 глядачів та багатомільйонна аудиторія в YouTube. 

Жанровий спектр: етнографічна, патріотична музика, поп- та рок- музика, 

інструментальна музика. 

Мета фестивалю: збір коштів на відбудову зруйнованих міст під час 

війни, ознайомлення з українською культурою, виховання патріотизму, 

пропагування народної творчості. 

Місце проведення: ВДНГ, дві сцени (одна для більш сучасної музики, інша 

для народних, інструментальних композицій). Крім фестивалю, запланований 

ярмарок з патріотичними сувенірами та фуд-корт з національними стравами. 

Тривалість: 2 дні безпосередньо фестиваль, 1 день екскурсія Бучею, 

Ірпенем та Гостомелем (за бажанням). 

Серед сучасних виконавців на перший проведений фестиваль буде 

запрошено Kalush Orchestra, Антитіла, Дзідзьо, Тіну Кароль, The Hardkiss. 

Обов’язковою умовою композицій є українська мова. Також планується 

виконання таких народних пісень як «Пливе кача», «Ой у лузі червона калина» та 

творів українських композиторів: Володимира Івасюка («Я піду в далекі гори», 

«Водограй», «Червона рута» та ін.), Мирослава Скорика («Мелодія», солоспіви 

на слова Тараса Шевченка), Миколи Лисенка («Боже великий, єдиний, нам 

Україну храни», опера «Тарас Бульба,», «Наталка-Полтавка» та ін.), Миколи 

Леонтовича («Щедрик», «Дударик», «Козака несуть»), Семена Гулака-

Артемовського (опера «Запорожець за Дунаєм»). Деякі твори є 

інструментальними і їх доцільно виконувати оркестром. 

Багато із зазначених композицій відомі за кордоном, але далеко не всі 

знають, звідки ці композиції походять та хто їх автор. Наприклад, «Щедрик» 



 

 

Леонтовича та його англомовна версія «Carol of the Bells», перекладена Петром 

Вільговським, стала однією із найпопулярніших різдвяних пісень у світі. 

Вхід на фестиваль платний, а вилучені кошти будуть спрямовані на 

відбудову зруйнованих міст, адже на це потрібен не один рік. Також 

запропоновано створити рахунок, на який всі бажаючі зможуть додатково 

переказати кошти. Після того, як все буде відбудовано, фестиваль залишиться 

благодійним і кожного року кошти будуть перераховуватись у різні фонди 

(фонд боротьби з раком, зі СНІДом та інші). 

Виснoвки. Україна досить багата на музичні ресурси. До найбільш 

популярних із них належать музичні концерти, музичні фестивалі та музичні 

зібрання. В умовах воєнного стану, найпоширенішим видом музичних ресурсів 

є благодійний концерт. Виконавці виступають в зарубіжних країнах, зокрема 

Польщі, Великій Британії, Німеччині, збираючи тим самим кошти на потреби 

країни та розповсюджуючи інформацію про ситуацію в Україні. Туризм в 

цілому є дуже значущою частиною економіки, а музичний туризм один із 

найбільш перспективних. Враховуючи популярність української музики у світі 

зараз, у майбутньому музичні ресурси матимуть важливе значення для 

розвитку іноземного та внутрішнього туризму. Багато зусиль буде докладено 

задля економічного розвитку, а це означає що з’являтимуться нові музичні 

ресурси, які будуть приваблювати ще більшу кількість туристів. 
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СВІТОВИЙ ДОСВІД РОЗВИТКУ ВІТРИЛЬНОГО ТУРИЗМУ 

 

Актуальність теми дослідження. Спортивний туризм виступає 

обов'язковою складовою життя великої частини населення по всьому світу 

завдяки динаміці та позитивному впливу на організм людини. Одним з сучасних 

та актуальних напрямків спортивного туризму є вітрильний туризм. Даний вид 

туризму спонукає набуттю нових навичок та умінь, задовольняє потребу у 

спогляданні природних пейзажів та спортивному азарті. Здоровий і активний 
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спосіб життя вступає в моду і в забезпечених верств українського суспільства. А 

поєднання зростаючого попиту з наявністю сприятливих природно-географічних 

умов свідчить про перспективність розвитку вітрильного туризму в Україні. Дана 

галузь на теренах України стикається з рядом проблем фінансового,  

інституційного, методико-інформаційного, організаційного та іншого характеру. 

Саме тому актуальним є вивчення світових тенденцій розвитку вітрильного 

туризму з метою запозичення цінного позитивного досвіду, який можна 

використати для перспективного розвитку українського яхтингу.  

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом даного дослідження є вітрильний 

туризм, а, відповідно, предметом – світовий  досвід та перспективи розвитку 

вітрильного туризму. 

Мета дослідженняполягає в  аналізі світового досвіду розвитку вітрильного 

туризму як перспективної галузі спортивного туризму. 

Ступінь дослідженості питання.  

Вивченню туристичної галузі та, зокрема, спортивного туризму присвячені 

роботи вітчизняних і закордонних авторів: О.О. Бейдика [1], О.О. Любіцевої, В.К. 

Бабарицької, О.Ю. Малиновської, І.М. Балабанова, Т. Луковіча, Ф. Котлера, К. 

Іваніча, Д. Флетчера, С. Ванхілла, Е. Їлмаз, Н. Лейпера та ін [5, 6]. 

Вітрильний туризм в контексті видів водного туризму досліджували О.В. 

Колотуха [3], М. М. Поколодна, А.А. Ніколаєнко [4], Ю.Д. Бойчук, Ю.В. Зінько, 

М.П. Мальська, Л.М. Лінецький, О. Я. Романів. 

Разом з тим, робіт, присвячених ґрунтовним дослідженням виключно 

вітрильного туризму, досить небагато. Це залишає велике поле для подальших 

досліджень у даному напрямі.   

Інформаційна база та методика дослідження. 

Інформаційну базу дослідження сформували закони України, Укази 

Президента України, Постанови Кабміну та інші нормативно-правові акти, 

рекомендації Всесвітньої туристичної організації, статистичні дані Державного 

агентства розвитку туризму, Міжнародної федерації вітрильного спорту [2], 

періодична література.  

Для досягнення мети даного дослідження було використано наступні методи: 

описовий, порівняльний,  аналізу та синтезу, індукції та дедукції, ретроспективний 

та перспективний аналіз.  

Результати дослідження.  

Спортивний туризм – тип спорту з подолання конкретного відрізка земної 

поверхні (ґрунтової, кам’яної, водної тощо), який називається маршрутом. 

Вітрильний туризм – це різновид спортивного туризму, який полягає в 

командному управлінні вітрильним судном на певному маршруті. Зокрема, 

яхтовий туризм включає тимчасові виїзди туриста за межі постійного місця 

проживання без заняття оплачуваною діяльністю з метою заняття вітрильним 

спортом і (або) подорожі, впродовж якої засобом пересування й основним місцем  

ночівлі є власне або орендовано маломірне судно. Так, до маломірних суден 

належать вітрильні, парусно-моторні та моторні яхти. 

Вітрильний туризм включає в себе різні за характером подорожі. Це може 

бути як тривалий круїз, що відбувається у розміреному темпі та націлений на 

відпочинок і отримання насолоди, так і регата –  один з видів проведення змагань 



 

 

по яхтингу, де під час вітрильних перегонів кожен член екіпажу застосовує ряд 

навичок керування вітрильним судном.  

Розвиток вітрильного туризму розпочався у тих країнах, що мали сприятливе 

географічне положення та фізико-географічні умови. Перші гонки на парусних 

яхтах, які відбувалися біля берегів Англії та Голландії, датуються ХVІІ століттям. 

Ще через сто-двісті років яхт-клуби поширилися усією територією  Європи. 

Вітрильний туризм на українських теренах став популярним у другій половині 

XIX століття, після заснування перших яхт-клубів у Києві, Одесі, Херсоні та 

Миколаєві. Спершу це був спорт для аристократів, який у 1960-х роках став 

масовим. Вітрильний туризм розвивався паралельно як олімпійський вид спорту і 

як захоплення окремих людей, а згодом – за часів незалежної України – і як 

комерційний вид діяльності. Почали відкриватися нові яхт-клуби, приватні 

вітрильні школи та майстерні з пошиття вітрил. Круїзний вітрильний туризм 

почав набирати популярності пізніше, ніж вітрильний спорт, однак, він вже 

вважається досить перспективним туристичним напрямком. 

В останні десятиліття розвиток вітрильного туризму у світі набирає обертів. 

Серед найпопулярніших країн для здійснення вітрильних туристичних подорожей 

можна виділити наступні: 

- Чорногорія, Хорватія, Греція, Туреччина; 

- Італія, Іспанія, Франція, Португалія, Канари; 

- Таїланд, Південно-Східна Азія, Сейшели, Кариби, Французька Полінезія; 

- Англія, Ірландія, Норвегія, Естонія, Швеція. 

Рекреаційний потенціал берегових територій України є величезним, значна 

частина акваторій яких має спокійний природно-кліматичний режим, сприятливий 

для активного розвитку водного туризму, рекреації та спорту. Особливий інтерес 

представляє басейн Дніпра, Чорноморське та Азовське узбережжя, понад 70 тисяч 

річок та струмків, а також понад 3 тисячі природних озер та 22 тисячі штучних 

водойм. Проте рівень розвитку вітрильного туризму все ж таки залишається 

порівняно невисоким.  

На даний момент в Україні функціонують такі яхт-клуби: «Азимут», «Riviera 

Riverside», «Top Yachts Division Group», «Омар» (м. Київ), «Одеса», «Відрада» (м. 

Одеса), «Дніпро», «Бартоломео» (м. Дніпро), «Maxim marine» (м. Нова Каховка), 

«Black Sea», «Комунарівець» (м. Миколаїв), Центральний міський яхт-клуб (м. 

Харків), «Червоні вітрила» (м. Кривий Ріг), «Іллічівець», «Азовсталь» (м. 

Маріуполь), «Борисфен» (м. Енергодар), «Стугна» (м. Українка), «Ушакова 

балка», «Золотий символ», «Ласпі», «Південь» (АР Крим) тощо. Також на 

території України організовують яхтові круїзи, зокрема, поблизу Києва, Одеси, 

Запоріжжя та Дніпра. 

Узагальнення світового досвіду розвитку вітрильного туризму дозволяє 

говорити про виявлення перспективного шляху його розвитку в Україні. 

По-перше, розвиток вітрильного туризму здатний зробити значний внесок у 

національну економіку. Це наочно демонструє досвід Іспанії, Франції, Данії та 

деяких інших країн. Досвід тієї ж Туреччини показує, що за прибутковістю 

вітрильний туризм вже залишив позаду готельний і продовжує йти вперед. Таким 

чином, необхідним є залучення міжнародного досвіду розробки та реалізації 

інвестиційних проєктів, що дозволять залучити інвестиції в цю престижну галузь, 

створити сучасну інфраструктуру та туристичний продукт нової якості, що в 



 

 

результаті сприятиме динамічному розвитку економіки України, відродженню 

наукових, дослідницьких та виробничих підприємств та створенню нових робочих 

місць. 

По-друге, міжнародний досвід розвитку вітрильного туризму свідчить про те, 

що надзвичайно важливим є створення яхтової лоції України та правил плавання 

яхт у її внутрішніх та територіальних водах. Слід зазначити, що одного разу вже 

було видано книгу-путівник англійською мовою з описом гаваней та яхтових 

стоянок України, фотографіями та картами підходів. Однак у путівнику відсутня 

більшість можливих маршрутів та будь-яка інформація про річки України та їх 

яхтові стоянки. 

По-третє, при організації об'єктів яхтингу та інших видів водного дозвілля в 

зарубіжних країнах, об'єкт інтегрується в навколишнє урбаністичне або природне 

середовище, що надає широкі можливості всім спортсменам, рекреантам та 

туристам для реалізації їх дозвільно-рекреаційних потреб. Таким чином, для 

розкриття рекреаційного потенціалу берегових територій України та створення 

нової бази для розвитку туризму загалом важливо створювати сучасну, соціально 

орієнтовану та технічно розвинену систему об'єктів яхтового обслуговування із 

залученням супутнього малого бізнесу. 

По-четверте, останніми роками досвід багатьох країн, зокрема Франції, 

Австралії, Хорватії, Греції показує, що вітрильний туризм не є виключно 

елітарним видом туризму, він стає більш доступним для середнього класу. Таким 

чином, важлива його популяризація, інформування населення про доступність 

оренди вітрильних та моторних яхт, про можливість групових та індивідуальних 

подорожей, а також ламання стереотипів про те, що вітрильний туризм – це 

дозвілля вищого класу. 

По-п'яте, у розвинених європейських країнах йде цілеспрямована стимуляція 

дітей та молоді до занять вітрильним спортом – відмінним засобом оздоровлення 

та ранньої професійної підготовки до морських професій. Саме тому, важливим є 

навчання юних яхтсменів у яхт-клубах при промислових підприємствах та у 

тренерів-громадських діячів, включення вітрильного спорту до програми занять з 

фізичної культури для дітей та молоді приморських міст. 

Висновки. Отже, в ході дослідження було проаналізовано світовий досвід 

розвитку вітрильного туризму та визначено його як перспективну та ефективну 

форму активного відпочинку населення. Зокрема, здійснено групування країн- 

лідерів з розвитку вітрильного туризму за регіонами світу та досліджено 

просторово-територіальну організацію яхт-клубів України. Дослідження факторів 

впливу та передумов формування системи центрів вітрильного туризму дозволило 

комплексно оцінити стан його розвитку та на основі міжнародного досвіду 

запропонувати конкретні шляхи та механізми розвитку галузі в Україні. 

Результати даної роботи можуть бути використані при дослідженнях у сфері 

спортивного та, зокрема, водного туризму, при розробці піар-компаній у галузі 

вітрильного туризму, а також при створенні регіональних програм з розвитку 

туристичної галузі. 
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СПОРТИВНА АНІМАЦІЯ У СФЕРІ ГОСТИННОСТІ 

 

Актуальність теми. Реаліями теперішнього світу є процес глобалізації.  

Окрім безумовних переваг цього явища, присутні й негативні наслідки - 

недостача часу і сил на творчість та улюблену справу (хобі), фізична та 

психологічна стомленість, постійний психологічний тиск. Тому абсолютно 

природньо, що люди, які постійно відчувають негативний тиск, бажають 

отримати нові емоції, вирватися із буденного, поспілкуватися з новими 

людьми, бути у русі та відчути себе у середовищі відпочинку і розваг. І якраз 

анімація пожвавлює, активізує, одухотворяє відпочинок туристів. 

Об'єктом даної роботи являється спортивна анімація у сфері гостинності. 

Предметом даного дослідження є особливості організації спортивної анімації у 

сфері гостинності. 

Мета дослідження - проаналізувати чинники, що впливають на формування 

анімаційних послуг, висвітлити основні функції та напрямки спортивної 

анімаційної діяльності та сформулювати тижневу програму з урахуванням всіх 

особливостей та попиту. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

• визначити сутність поняття дозвілля; 

• схарактеризувати основні підходи до визначення взаємозв’язку 

між професійною діяльністю та дозвіллям; 

• описати основні форми дозвіллєвої діяльності; 

• визначити передумови виникнення анімації; 

• дослідити основні напрямки анімаційної діяльності; 
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• пояснити сутність спортивно-оздоровчих програм в готелях; 

• запропонувати власну спортивну анімаційну тижневу програму. 

Зародження туристичної анімації пов’язано з організацією дозвілля у давні 

часи – проведенням культових фольклорних свят і обрядів, Олімпійських ігор, 

лицарських турнірів тощо. 

Анімація – слово латинського походження від «anima», що означає 

«душа» та «animatus» - одухотвореність, і залучення до різного роду 

активностей. 

З цього маємо, що анімація пожвавлює, окрилює відпочивальників, 

подорожуючих і гостей та є важливою складовою для відновлення фізичних і 

духовних сил організму. На сьогодні визначень анімації є декілька, проте 

найбільш влучне таке: анімація – це оживлення відпочинку й організація 

безпосередніх вражень від особистої участі у заходах. Метою анімаційної 

справи є супровід дозвілля людини до фізичного відновлення через відчуття 

щастя та втіхи. 

Проаналізувавши існуючі форми туристичної анімаційної діяльності, 

можна окреслити два основних види анімації: 

- рекреаційна анімація - комплекс активних культурно-розважальних програм у 

поєднанні з лікувально-оздоровчими програмами в розважальних закладах; 

- туристична анімація – це туристична послуга, в якій туристи беруть участь у 

активній діяльності. 

Відштовхуючись від різних інформаційних джерел, на сьогодні виділяють 

такі типи туристичної анімації: 

1) анімаційні туристичні маршрути - цільові туристичні поїздки 

заради однієї анімаційної програми, або безперервного анімаційного процесу, 

що розгортаються в просторі у формі подорожі. У цьому випадку анімаційна 

програма являється цільовою, а також виступає фактором ціноутворення на 

даний туристичний продукт; 

2) додаткові анімаційні послуги під час технологічних перерв – 

програми, які призначені для підтримання основних туристичних послуг, 

обумовлених у туристичному пакеті, і діючі в обставинах, обмеженими 

якимись умовами, наприклад, переїздами, затримками у дорозі, під час 

непогоди, а також у випадку відсутності снігу на гірськолижних курортах і 

т.д.; 

3) готельна анімація – комплексна рекреаційна послуга, що 

ґрунтується на розвагах, які здійснюються за допомогою міжособистісного 

контакту туристичного аніматора з туристами та їх спільної участі в 

анімаційній програмі туристичного комплексу. 

Відповідно до зазначеної інформації припускаємо, що будь-яка анімація – це 

звичне для туристів явище. Та чи однакова анімація в готелях світу? У 

порівняння візьмемо 3 готелі люкс класу з наближеним рівнем цін та комфорту 

та зі схожою місткістю номерного фонду з різних частин світу: 

1. Riu Republica 5 * у Пунта-Кані, Домінікана, 

2. Grand Hotel Bernardin у Порторожі, Словенія, 

3. Alva Donna World Palace у Кемері, Туреччина. 

Анімаційна програма у готелі Домінікани виглядає так: фітнес-програма 

riufit, пляжний волейбол, віндсерфінг, каякінг, сноркелинг, катамаран, скубі- 



 

 

дайвінг, шоу програма та дискотека; у Словенії так: аквааеробіка, 

велопрогулянки, піші прогулянки, нічні прогулянки (з факелами), пошук 

скарбів, cкандинавська ходьба, пілатес, йога; а в Туреччині так: йога, 

аквааеробіка, зумба, стрибки у воді, табата, воркаут, степ, пілатес. Порівнявши 

3 програми можна прослідкувати, що у Домінікані пропонуються відносно 

індивідуальні активіті, у Словенії ж зовсім навпаки – групові розваги, які під 

собою розуміють згуртованість та командну роботу. Туреччина має відносно 

спортивні види анімації, які проводяться для групи людей. 

Виходячи з цього, можна прийти до висновку, що кожен курорт до 

програми анімації підходить по своєму. Спільною рисою у підходах є фітнес 

програми, які мають на меті покращення фігури за допомогою різних фізичних 

навантажень. Проте, процес глобалізації всесвітній, і люди звідусіль 

страждають однаково, а анімація при цьому має на меті одне й те саме в будь- 

якій точці світу, тому створення універсальної анімаційної програми, яка була б 

придатною для будь-якого пляжного готелю та для більшості туристів значно 

полегшила б організацію роботи в готелі та сприйняття анімації туристами. 

Для виявлення доцільності проєкту універсальної анімаційної програми 

було проведено соціологічне опитування. Дане дослідження було направлено 

на те, аби досконало вивчити попит відпочиваючих та сформулювати 

актуальну програму на спортивну анімацію. Отож за даними опитування, зі 104 

респондентів – 60 жінок і 44 чоловіка. Середній вік опитаних респондентів – 16 

– 25 років. (9 респондентів – люди віком від 40, 5 – від 25 – 40, а також 80 – 

віком до 16.) 

Важливим питанням було актуальність спортивної анімації, тому результат 

про те, що респонденти більш схильні до активного відпочинку підбадьорює. 

Проте якщо розглядати вже анімацію та анімаційні програми, то 

відпочиваючим характерніше спостерігати за дійством, аніж самому брати 

участь. На запитання «Чому» було декілька характерних відповідей: соромно 

або некомфортно, анімація не цікава і не викликає довіри. 

Популярні ігри серед респондентів: волейбол, великий теніс, аеробіка. 

Питання щодо ймовірної спортивної ранкової анімації показав, що більшість 

відвідали б медитацію, пілатес та йогу. З цього можна з’ясувати, що людям не 

вистачає самоаналізу, вони бажають спокою та впевненості. 

За даними опитування, найбільш популярним видом спорту виявився 

волейбол (56 %). Тому на цю спортивну анімацію доречно виділити найбільше 

часу – пропозиція зумовлена попитом туристів. Футбол вибрали 22% опитаних, 

проте, як каже практика, то цей вид спорту в готелі користується не меншим 

попитом аніж волейбол. 

Великий теніс і бадмінтон також є популярними видами спорту, за даними 

опитування, зважаючи на те, що останнього навіть в списку відповідей не було. 
 

Таблиця 1 

Проєкт-розклад спортивно-анімаційної програми



 

 

 

Проаналізувавши усю вище зазначену інформацію можна запропонувати 

проект (Табл.1) готельної анімації для курорту будь-якого пляжного готелю. 

Для цієї програми вікова категорія споживачів – люди, віком від 16 – до 

99 років (для дітей існує абсолютно інша програма, яка орієнтується на їх 

можливості та побажання). 

У своїй більшості план на спортивну анімацію складався з опрацьованого 

матеріалу та з результатів опитування, яке було проведено заради більшого 

розуміння побажань та попиту. 

Ранкові заняття стоять у відповідності від найбільш спокійного до 

найбільш рухливого. Тому без проблем можна відвідувати заняття за заняттям, 

і перенавантаження не буде (зважуючи на Вашу фізичну підготовку та стан 

здоров’я). Заняття вільно відвідують як новачки, так і профі. 

Ігри відбуваються з 12:00 до 14:00 через їх актуальність саме в цей час. Ігри 

орієнтуються на аудиторію готелю. Якщо це молодь – рухливі змагання, 

конкурси з реквізитом на кшталт повітряних кульок, м’ячів, канату тощо. В 

сімейному готелі актуально грати в дартс, боча та інше. Головне – правильно 

відчути настрій відпочиваючих та вчасно зорієнтуватися. 

Дійства часто відбуваються в одну і ту ж годину, тому відпочиваючі мають 

змогу вибрати те, що їм до душі. Зазвичай, чоловіки беруть участь у водному 

поло, а жінки вибирають аквааеробіку. Саме тому ці два види стоять в один час 

– аби нікому з відпочиваючих не було нудно в даний момент. 

О 5 годині вечора раціонально влаштувати заняття з танців. Кожна людина 

має свій смак та свої критерії до підбору анімації, тому кожного дня стиль 

танцю змінюється - аби кожен знайшов щось для себе за відпочинок. За 

різними джерелами є різні дані щодо популярності того чи іншого стилю танцю 

чи виду спорту, тому в розкладі стоять найактуальніші, найпопулярніші та 

відносно доступні види (можливий варіант національного танцю країни). 

В результаті соціологічного опитування виходить, що програму абсолютно 

реально реалізувати на будь-якому пляжному курорті, в тому числі й в 

українських реаліях (для готелів розташованих на морських узбережжях та 

річках, деякі із зазначених позицій можна навіть імплементувати для готелів 

оздоровчого профілю). 

Якщо переглядати інформацію про анімацію в готелях України – то даних 



 

 

дійсно мало, особливо щодо туристичної, а не рекреаційної анімації. 

Відзначився готель «NEMO Hotel Resort & Spa» в Одесі, у якому детально 

прописана програма спортивної та дитячої анімації. Така прискіпливість до 

деталей виправдовується - готель дійсно високого рівня. Проте, вже у сусіда 

«M1 Club Hotel» на сайті немає жодної інформації щодо присутності анімації в 

будь-якому вигляді, хоча готель має високі оцінки та позитивні відгуки на 

сайтах. Створений універсальний розклад є допомогою розвитку анімаційної 

діяльності в Україні. В розкладі присутні ті елементи, які легко можна 

відтворити в будь-якому пляжному готелі, при цьому, за аніматорами 

залишається невелика частина – заохотити та підбадьорити. 

Анімація буде актуальною та популярною лише завдяки правильному 

розподілу дійств та годин їх виконання, відповідно поданій інформації про 

програму та актуальність дійств. Проте також важливі спеціалісти, які зможуть 

правильно передати концепцію організаторів. 
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https://ru.osvita.ua/vnz/reports/culture/11224/ 

5. Віртуальний світ студента. Теоретичні основи дозвіллєвої діяльності 

у молодіжному середовищі [Електронний ресурс] / Режим

доступу: https://www.virtual.ks.ua/students/4759-theoretical-foundations-of-

leisure- activity-among-young-people.html 

Килимистий С. М. Сутність анімації в туризмі як культурної практики 

[Електронний ресурс] / С. М. Килимистий. – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Pkl/2009_25/Kylymystyj_S.M.pdf 
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ВІРТУАЛЬНИЙ ТУРИЗМ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Актуальність теми дослідження. Бажання людей подорожувати, дізнаватися 

більше про оточуючий світ під впливом високої інтеграції інформаційних 

технологій у життя суспільства та глобальнихкризових викликів (таких, як 

пандемія чи війни) спричинили зростаючий попит на віртуальні подорожі. 

Віртуальна реальність більше не обмежується сферою індустрії розваг, а все 
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більше проникає в інші площини людського існування. Однією з таких сфер став 

туризм, враховуючи різноманіття якого, можна припустити наскільки широкими є 

можливості для застосування VR-технологій.Оскільки віртуальний туризм 

перебуває на стадії становлення та постійних змін, актуальним є аналіз його 

сучасного стану, переваг та недоліків з метою визначення подальших перспектив 

розвитку та невпинного вдосконалення. 

Об’єктомдослідження євіртуальний туризм, а предметом – проблеми та 

перспективи розвитку віртуального туризму. 

Мета дослідження полягає у комплексному аналізі становлення віртуального 

туризму та визначенні проблем і перспектив розвитку галузі. 

Завдання: 

 розглянути теоретичні засади віртуального туризму; 

 провести анкетування для дослідження оцінки віртуального туризму як 

перспективної туристичної галузі; 

 сформувати перелік переваг та недоліків віртуального туризму; 

 запропонуватиперспективні напрямки створення віртуальних турів та 

застосування технологій віртуальної реальності у туризмі.  

Інформаційна база та методика дослідження. 

Незважаючи на новизну віртуального туризму як явища, цьому напрямку вже 

присвячено ряд наукових праць як вітчизняних, так і закордонних дослідників. 

Початком наукового вивчення можливостей віртуального туризму можна вважати 

90-ті роки ХХ століття, однак, «вибух» світових досліджень у даній галузі 

відбувся після настання пандемії COVID-19.  

Так, проблематику розвитку віртуального туризму досліджували такі 

українські вчені, якЄ.А. Борисов [1], В.М. Буй [2], О.В. Орлик [3], Н.В. Самохвал 

[4]і зарубіжні науковціДж. Гіберсон [5], ДжуньюЛу [6], П. Вільямс іДж. Хобсон 

[7] та інші. Саме ці праці, а також дані проведеного соціологічного дослідження і 

сформували інформаційну базу дослідження. 

В ході роботи було використано такий набір наукових прийомів – методів 

дослідження: синтезу та аналізу, індукції та дедукції, анкетування, описовий, 

аналітичний, порівняльний, перспективного аналізу, наукової абстракції. 

Результати дослідження.  

Віртуальний туризм – це вид туризму, за допомогою якого люди, 

використовуючи сучасні комп’ютерні  та інші технології, здійснюють подорожі до 

різних країн,  атракцій або новостворених світів, але не у реальному просторі, а у 

віртуальному. Відповідно, віртуальний тур – це будь-яке цифрове рішення, яке 

дозволяє туристу ходити/досліджувати певний об’єкт або місцевість, не 

відвідуючи їх особисто.Більшість віртуальних турів можна розділити на 3 

формати, кожен з яких має унікальні переваги та недоліки. 

1. 360-градусний тур являє собою колекцію панорамних зображень, що 

створюють огляд на 360 градусів, об’єднаних разом, або одного безперервного 

кадру, знятого на 360-градусну камеру. 

2. Віртуальний 3D-тур передбачає, що усе середовище екскурсії, як 

правило, моделюється в 3D.  3D-тури можна створювати з цікавими деталями та 

безліччю інтерактивних опцій. Такий тур можна створити як для реальних локацій 

(з кількох сферичних панорам), так і  для вигаданих і давно зруйнованих локацій. 



 

 

3. Тур віртуальної реальностіпропонує безпрецедентний рівень занурення 

та реалізму. За допомогою гарнітури та відповідного програмного забезпечення, 

що відображає віртуальний світ у 3D, користувачі переміщуються до місця, де 

вони можуть дивитися навколо, просто повернувши голову, і взаємодіяти з 

навколишнім середовищем за допомогою контролерів. 

Для дослідження оцінки віртуального туризму як перспективної туристичної 

галузі, було здійснено анкетування 140 осіб. Респонденти є представниками 

різних регіонів України, професій, віку (15-60 років).  

Аналіз результатів опитування показує наступне: 

1) Близько 45% респондентів поверхнево знайомі з поняттям віртуального 

туризму і лише 10% - добре розуміють технології, що забезпечують можливість 

віртуально подорожувати; 

2) Після ознайомлення з детальнішою інформацією про віртуальний 

туризм, близько 92% опитуваних погодилися, що можливість здійснювати 

віртуальні тури є корисною для туризму та могла б зацікавити безпосередньо їх; 

3) При цьому VR-тури з повним зануренням більше зацікавили осіб у віці 

15-35 років, а віртуальні 3D-тури та музеї з доповненою реальністю – 

респондентів старших за 35 років; 

4) Серед найбільш привабливих рис віртуального туризму опитувані 

вказали «отримання нового досвіду», «економія коштів», «можливість дізнатися 

більше про різні місця», «можливість подорожувати, перебуваючи в ізоляції». 

Серед недоліків респонденти відмітили «недостатня поінформованість людей про 

такий спосіб туризму», «неможливість фізично відчути локацію», «необхідність 

опановувати нові технології або ж користуватися послугами та підтримкою 

спеціальних компаній, що надають послуги». 

Таким чином, результати соціологічного дослідження та аналіз публікацій 

дозволили сформувати перелік переваг та недоліків віртуального туризму.  

До переваг віртуального туризму можна віднести: відсутність просторово-

часових меж; інтерактивність та ефект присутності, які дозволяють і спостерігати 

за дестинаціями, і взаємодіяти з ними; спосіб подорожувати для людей з 

обмеженими фізичними можливостями;економія фінансових ресурсів та часу; 

детальність та інформативність;д оступність у користуванні; відсутність фізичних 

небезпек та ризику нещасних випадків; мінімальний негативний вплив на 

екосистеми. 
Серед проблем віртуального туризму виділяються:нестача чуттєвого досвіду 

та обмежена взаємодія з віртуальним простором; обмеженість наповнення 

туристичних локацій фантазією та технічними можливостями розробника туру; 

віртуальний туризм не дає економічних переваг, що здатні позитивно впливати та 

перетворювати певні території; необхідність доступу до електронного носія, 

інтернету, іноді – VR-пристроїв; обмежений досвід соціальної взаємодії. 

Перспектива розвитку віртуального туризму є незаперечною в контексті 

глобальних викликів, розвитку сучасних технологій та незмінного бажання 

людини пізнавати нове. Можна виділити декілька актуальних напрямків 

створення віртуальних турів та застосування технологій віртуальної реальності у 

туризмі.  



 

 

Більшість музеїв світу мають обмежену площу, але можуть робити експозиції 

більш інформативними та атрактивними, поєднуючи фізичні експонати з 

віртуальним мистецтвом.  

Сучасні технології дозволять робити віртуальні відтворення історичних 

об’єктів та подій. Так, в Італії компанія Lithodomos VR працює над технологією, 

що дозволяє через VR-окуляри побачити визначні культові руїни за часів їх 

цілісності та найбільшого розквіту.Додаток Timelooper  дозволяє глядачам відчути 

різні історичні моменти  – інавгураційну промову Джорджа Вашингтона, 

будівництво Емпайр Стейт Білдінг, Велику пожежу в Лондоні. Цей досвід може 

бути дуже корисним для України, адже стане можливим побачити віртуальні 

відтворення таких подій, як хрещення Київської Русі, бій під Крутами та 

підписання акту проголошення незалежності України. 

Дуже актуальним напрямком є оцифрування об’єктів світової спадщини. На 

планетарному рівні над цим почала працювати сінгапурська компанія Hiverlab. 

Даний напрям є актуальним  для України, оскільки дасть можливість створювати 

віртуальні тури до визначних об’єктів не тільки національного, але й місцевого 

значення. Це сприятиме підвищенню впізнаваності, формуванню туристичного 

іміджу та привабливості окремих територій нашої держави. 

Також варто зазначити, що віртуальний тур є та залишатиметься дуже  

ефективним способом прорекламувати готель для потенційних відвідувачів, адже 

може продемонструвати інтер’єр приміщення, облаштування номерів тощо. 

Та, без сумнівів, найбільш швидкозростаючим напрямом віртуального 

туризму стануть VR-подорожі з повним зануренням. Це можуть бути не тільки 

подорожі в реальні сучасні місця світу, але й тури до стародавніх країн, вигаданих 

держав майбутнього та світів, що живуть на сторінках книг, в іграх, кінофільмах 

тощо. 

Висновки.  Отже, в результаті даного дослідження було здійснено 

комплексний аналіз становлення віртуального туризму, визначено  переваги, 

проблеми і перспектив розвитку галузі. Так, визначено найбільш популярні 

перспективні напрямки розвитку віртуального туризму як для світу, так і для 

України. Матеріали та отримані результатидипломної роботи можуть бути 

корисними при дослідженнях віртуального туризму та технологій віртуальної 

реальності, створенні рекламних та PR-стратегій у сфері туризму, розробці 

стратегії розвитку віртуального туризму в Україні. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ФЕСТИВАЛЬНОГО ТУРИЗМУ У ДЕРЖАВАХ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ 

Актуальність теми. Фестивальний туризм у державах Західної Європи вже 

тривалий час є промоцією даного регіону, а кожний фестиваль країни виступає 

її візитівкою як-от у Німеччині пивний фестиваль «Октоберфест», у Франції 

Канський кінофестиваль та фестиваль лаванди у Провансі, музичний фестиваль 

«Tomorrowland» в Бельгії та інші популярні івенти в даній частині Європи. 

Кожен з даних фестивалів має власну родзинку, яка висвітлює культуру та 

звичаї нації, а також має власні перспективи розвитку в подальшому. Не дарма 

Всесвітня туристична організація розглядає даний напрямок туризму як одним 

із найбільш перспективних серед інших видів для проведення дозвілля чи 

відпустки. 

Об'єктом дослідження є фестивальний туризм у державах Західної 

Європи. 

Предмет дослідження. Особливості історичного підґрунтя, чинники 

формування, значення та проєктування перспектив розвитку фестивального 

туризму в державах Західної Європи з урахуванням сучасних викликів. 

Мета дослідження. Зібрати та проаналізувати інформацію про 

особливості    фестивалів Західної Європи в ретроспективі та на сучасному етапі; 

здійснити аналіз чинників у розвитку фестивального руху регіону та виявити 

перспективи фестивального туризму в державах регіону. 

Ступінь дослідженості питання. Питання підлягало розгляду в наукових 

працях таких вітчизняних дослідників як Бейдик О. О., Лупак Р. Л., проте, 

увага не була акцентована саме на особливостях та перспективах розвитку 

фестивального туризму в державах Західної Європи. Простежуються окремі 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2013_33_98.pdf


 

 

наукові статті лише в контексті розгляду особливостей розвитку подієвого 

туризму в даному регіоні. 

Інформаційна база і методика дослідження. Дане дослідження вдалося 

здійснити завдяки використанню як загально-наукових, так і спеціальних 

методів дослідження, зокрема аналізу і синтезу, індукції, порівнянь та 

співставлень, наукової систематизації, картографічний, статистичний. 

Джерельною базою постали наукові праці з проблематики дослідження, 

монографії, наукові статті, також, сприяло дослідженню звернення до 

історичних джерел. 

Результат. Фестивальний туризм як організація та проведення 

короткотривалих подорожей із метою пізнання та занурення в атмосфери 

культури туристичної дестинації, її звичаїв, менталітету, які мають відголоски 

в темі або гаслі фестивалю[8]. Проте, звичні нам та відомі фестивалі мали 

початок із звичайних ярмарок, де населення різного соціального класу 

виходили на площу чи вулицю з метою товарообміну та продажу продукції 

власного виробництва. Отже, такі заходи мали також ще одну функцію – 

рекреаційну, адже вони супроводжувались виставами, театралізованими 

постановами та масовими гулянням з їжею, напоями, конкурсами[3]. 

Поступово, від звичайного продажу продукції власного виробництва 

ярмарки почали бути осередком культурного пізнання регіону, адже з кожним 

роком окрім виставки товарів власного виробництва, на подію з’їжджались 

відомі музиканти, художники, артисти, на які приходили дивитись не лише 

місцеві жителі чи з сусіднього селища, а й з різних країн, які потім шляхом 

рекомендацій та сувенірної продукції просували даний турпродукт у своїх 

країнах. Прикладом даного твердження слід вважати винний фестиваль 

«Божоле нуво», фестиваль шоколаду «Salon du Chocolat» в Парижі, Канський 

кінофестиваль, фестиваль лаванди в Провансі та інші фестивалі, які мають на 

меті представлення власних товарів з метою заробітку з їхньою реалізації під 

час івенту [1]. Серед іншого історичного підґрунтя спостерігається народне 

святкування певної події, яке згодом перероджується в щорічну традицію. 

          Таким прикладом є відомий пивний фестиваль «Октоберфест» в 

Мюнхені, який бере початок ще з 1810 року. В ті часи з події звичайного 

шлюбу між принцом Людвігом I Баварським і Терезою Саксонською вирішили 

зробити масштабне гуляння, що супроводжувалось великою кількістю пива, 

закусок та конкурсами. Як можемо спостерігати, на даний момент його 

продовжують відзначати щороку приблизно від 15 до 18 днів наприкінці 

вересня та на початку жовтня як не лише державну традицію, а й 

міжнародну[1]. 

В той же час, існують, також, щорічні фестивалі, які мають змінну тему, 

що пов’язана з певним напрямом, івентом і є важливою для висвітлення та 

привернення до неї уваги. До таких івентів з метою рекреації можна віднести 

музичні фестивалі країн Західної Європи, в якості прикладу - Tomorrowland в 

Бельгії[6]. 

Перспективою розвитку фестивального туризму у державах Західної 

Європи є досить зручне розташування, з транспортною доступністю, вільним 



 

 

пересуванням в межах шенгенської зони та високим рівнем сервісу. Також, 

розвитку сприяють кліматичні умови регіону, які дають змогу провести дані 

заходи[12]. 

Завдяки дослідженню та спостереженню за організацією проведення 

фестивалів у країнах Західної Європи, вдалося дійти твердження, що одним із 

перспектив розвитку кожного з даних фестивалів є мобільність. Саме вона дає 

змогу адаптуватися під виклики сьогодення, стабільну та контрольовану 

політичну і економічну ситуацію в країні[13]. Проте також не варто забувати 

про епідеміологічну ситуацію у світі, від якої туристичний ринок досі втрачає 

велику кількість прибутків. Зокрема, страждає фестивальний туризм, так як він 

включає масовість, який і виступає найбільш негативним фактором з даної 

точки зору безпеки туриста[7]. Проте підприємці знаходять вихід навіть в 

безвихідній ситуації, коли постає питання про існування фестивалю взагалі. 

       Таким прикладом постав музичний фестиваль Tomorrowland, який 2020-го 

року був переведений у віртуальний формат в режимі прямої трансляції на 

відеохостингу YouTube[4]. Дана ситуація показує перспективи розвитку 

фестивалів завдяки переведенню на інші формати проведення заходу, що 

свідчить про їх адаптивність та мобільність. 

Висновки. 

Завдяки проведеному дослідженню вдалось з’ясувати, що хоча фестивалі 

існують ще здавна, проте популярним трендом серед туристичних напрямів 

даний вид туризму став лише віднедавна. За результатами дослідження 

особливостей фестивального туризму у державах Західної Європи, виявлено, 

що основна особливість даних заходів полягає в тому, що більшість з них 

розпочинались у вигляді ярмарок як своєрідний метод збуту товару власного 

виробництва, на які згодом почали з’їжджатись громадяни інших країн. Як 

результат розвитку, щороку ці заходи дедалі більше трансформувалися у ті 

фестивалі, які нам відомі сьогодні, з їхніми родзинками та іншими 

особливостями. Також було встановлено, що дані чинники виступають і 

перспективами розвитку даного напрямку туризму в Західній Європі, серед 

яких географічна доступність, розвинена транспортна інфраструктура та рівень 

сервісу. Проте дослідження також з’ясувало, що навіть з такими перспективами 

фестивальний туризм даного регіону стикається з глобальною 

епідеміологічною проблемою, через яку постає питання про існування 

фестивалю як масового явища чи його переходу в формат онлайн. 
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ФОТОТУРИЗМ В НІМЕЧЧИНІ 

 
На вимогу споживачів туристичного ринку, який динамічно розвивається, 

туристична галузь відповідає пропозицією нових напрямків, не тільки з точки 

зору нових туристичних дестинацій, а й видів туризму та варіантів 

обслуговування клієнтів. Тому дане дослідження є актуальним, не тільки з 

точки зору популяризації нового виду туризму, а й розвитку популярності та 
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залучення в туристичний рух привабливих місцевостей серед фототуристів. 

Oб'єктoм наукового дoслiдження єНімеччина, а предметом ресурси для 

фототуризму в цій країні. Метою є розробка фoтo-туру «Нiмецькi 

фoтoрoдзинки». Для досягнення мети було поставлено ряд завдань, серед яких 

основними є: вивчення теоретичних та практичних основ організації 

подорожей для любителів фотографії, вивчення та підбір туристичних ресурсів 

Німеччини для реaлiзaцiї фoтo-туру «Нiмецькi фoтoрoдзинки», дослідження а 

аналіз особливостей та потреб цільової аудиторії фото-туру, розробка маршруту 

та програми туру. 

Спирaючись нa кoнцепцiю М.Хiллa можна зробити припущення нарахунок 

прoблемнoгo пoля фoтoгрaфiї в туризмi: 

1) визнaчення предметів фотозйомки - осoбистa туристична 

фoтoгрaфiя повязана з хaрaктеристикaми нoвизни; 

2) туристичні фoтoгрaфiї в ЗМI служать PR-супрoвoдoм певного об’єкта; 

3) Туристичні культурнi та прирoднi пам’ятки, сільські та 

міськілaндшaфти нaбувaють свого iмiджу в прoцесi туристичної 

фотозйомки; 

4) прoфесiйнi фoтoгрaфiї з пoдoрoжей i туристичних пoїздoк можуть 

виставлятися у фoтoгaлереях, на виставках та в музеях, стаючи самі об’єктами 

туристичного відвідування. 

Фототуризм не може реалізовуватися без спеціалізованої техніки, тому 

туристам необхідно брати з собою особливий інвентар, який допоможе 

зберегти на плівці чи у цифровому вигляді сфотографовану місцевість та 

об'єкти. Зазвичай у такий набір входять: фотокамера та об'єктиви, флеш-карти 

та плівка, батарейкита акумулятори, зручна сумка для перенесення техніки та 

аксесуарів до неї, ноутбук або інший місткий накопичувач інформації для 

зберігання знімків тощо.Якщо у туриста відсутній певний інвентар, то він 

зможе його орендувати на час зйомки у фотографа-екскурсовода. 

В ході фото-туру «Німецькі фотородзинки» пропонуються такі види зйомок 

–портретна, пейзажна, архітектурна, ранкова, вечірня та нічна. Також туристам 

будуть запропоновані майстер-класи з мистецтва фотографії. 

Орієнтовна кількість туристів у групі – 15 осіб, а фотограф- екскурсовод, 

який буде її супроводждувати, повинен добре розбиратися у техніці 

фотографування природних об'єктів та пам'яток архітектури, відвідування яких 

передбачене програмою туру. 

Пропонований маршрут туру: Київ – Дрезден – Лейпціг –Ґановер – Франкфурт 

–Берлін– Київ. Тривалість туру - 6 днів. Виїзд передбачається із залізничного 

вокзалу в Києві на автобусі, який доправить туристів в Дрезден. 

Програмою туру передбачено: 

- у перший день: відвідування та фотозйомка центру міста Дрезден, 

відвідування музею Рафаеля Санті і замку Морітцбург, а також 

популярногомосту Синє Диво, далі – нічний переїзд в Лейпциг; 

- у другий день - відвідування центру міста Лейпциг, фотозйомка 

архітектури Церкви Святого Хоми, відвідування озера Коссі, парку Клари-

Цеткін, далі – нічний переїзд в місто Ганновер; 

- у третій день - відвідування Садів Герренхаузен, міського парку 

Айленріде, зоопарку Ерлебніс і замку Марієнбург, далі – нічний переїзд у 



 

 

Франкфурт. 

- у четвертий день – відвідування Штеделя, Альте опера, 

Франкфуртського собору та Залізного Мосту, де туристи зустрінуть захід сонця 

та зроблятьпам’ятні знімки, далі – переїзд у Берлін; 

- у п’ятий день - відвідування Брандебурзьких воріт, Рейстагу, 

Берлінського собору та замку Шарлоттенбург – далі – повернення в Київ; 

- у шостий день - приїзд у місто Київ, прощання з туристами. 

Під час туру також передбачено відвідування туристами різних закладів 

харчування, крамниць із сувенірами тощо. 

Для тoгo, щoб визнaчити дoцiльнiсть фoрмувaння тa реaлiзaцiї фoтoтуру 

«Нiмецькi фoтoрoдзинки» булo прoведенo iнтернет-oпитувaння з метoю 

виявлення думoк потенційних клієнтів щoдo дaнoгo прoекту туру. Анкета 

містила 12 питaнь, всьoгo в oпитувaннi взяли учaсть 93 чол. За віком 

респонденти розподілилися так: від 19 дo 25 рoкiв - 72% (66 oсiб), вiд 25-35 

рoкiв - 23%, 40+ рoкiв - 5%. Нaйбiльш прioритетним aспектoм у турi, iз 

зaпрoпoнoвaних, стaлo oтримaння унiкaльних фoтoзнiмкiв (60 респондентів), 

oтримaння нових знaнь зацікавило 46 oсiб, спілкування та нові знайомства 

вважають важливими 46 респондентів, кoмфoрт вaжливий для 34 oпитaних, 

бажають пoдiлитися свoїми знiмкaми з iншими - 13 oсiб. 

      Отже,проведене дослідження пропонує авторський погляд на практику 

фототуризму, роль фотографії в туризмі, визначає цільову аудиторію та 

потреби туристів підчас фото-туру. 
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НОРВЕГІЯ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ 

Актуальність теми: туристичний продукт Королівства Норвегія є 

унікальним продуктом, який забезпечується різноманітними туристичними 

ресурсами. Країна належить до популярних дестинацій Європи. На 

туристичному ринку України норвезькому туристичному продукту не приділяли 

особливої уваги. 

Об’єкт дослідження: туристичний продукт Королівства Норвегія. 

Предмет дослідження: особливості, наповнення, представленість та 

перспективність норвезького туристичного продукту на туристичному ринку 

України. 

Мета роботи: аналіз представленості норвезького туристичного продукту 

на ринку України та визначення перспектив подальшого його просування. 

Основою дослідження виступають наукові праці та доробки за даною 

тематикою таких авторів: О. І. Дутчак, В. С. Великочий, М. П. Маласька, С. В. 

Білоус, М. Й. Рутинський, М. З. Гамкало, О. Ю. Бордун, В. К. Кіптенко та інші. 

Методика дослідження норвезького туристичного продукту на ринку 



 

 

України передбачає його оцінку як суб’єкта світового туристичного ринку. 

Вивчення туристичного ринку країни-партнера здійснюється з метою 

поглиблення двосторонніх відносин у сфері туризму. Методика включає: 

1. Оцінку внутрішнього та зовнішнього середовища ринкової діяльності 

Норвегії з метою визначення стану економічного розвитку та факторів, що 

впливають на розвиток туристичного ринку країни; 

2. Оцінку стану розвитку норвезького туристичного продукту, рекреаційних 

ресурсів та туризму в цілому, визначення його поточних можливостей та 

перспектив для участі у світовому та регіональному туристичному процесі 

та в цьому контексті перспектив просування норвезького 

туристичного продукту на український туристичний ринок; 

3. Оцінку інтенсивності туристичного процесу між Норвегією та Україною. 

Методологія дослідження норвезького туристичного продукту базується на 

комбінації методів галузевого та територіального аналізу та має на меті 

визначення національної туристичної політики. Ця методика має 

конструктивний напрямок, виходячи з особливостей національного ринку, і 

включає такі основні етапи: 

1. Оцінка умов функціонування та факторів розвитку національного ринку 

туристичних послуг; 

2. Аналіз пропозиції норвезького турпродукту на ринку України; 

3. Проведення пілотного опитування проінформованості українців про 

туристичний продукт Норвегії. 

           Для дослідження проінформованості споживачів про норвезький 

туристичний продукт було обрано метод CAWI (Computer Assisted Web 

Interviewing), тобто електронне опитування. Кількість респондентів: 50. 

Інструмент проведення електронного опитування: Google Forms. 

Туристичний продукт Королівства Норвегія — це унікальний продукт, який 

забезпечується різноманітними туристичними ресурсами: повноводними 

річками та стрімкими водоспадами, фіордами і льодовиками, зеленими лісами та 

білосніжними вершинами гір, природними парками та заповідниками. Хоча 

країна не характеризується як багата на популярні туристичні розваги, вона 

кожного року приваблює все більше і більше туристів з усіх куточків світу. 

Туристсько - рекреаційний огляд Норвегії, показав про наявність 8 об’єктів 

всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні на туристичний сектор Норвегії 

припадає близько 4% валового внутрішнього продукту, що становить близько 60 

мільйонів норвезьких крон у грошовому виразі. Сектор туризму складається з 

компаній і підприємств, які в основному займаються туризмом, але також 

продають товари та послуги іншим групам споживачів. 

Основними інструментами розвитку норвезької туристичної індустрії є: 

аналіз туристичного попиту, розробка нових стратегій просування, інновації в 

туристичних послугах, сильна зовнішня політика щодо просування норвезького 

туристичного бренду та розвиток туристичної сфери в цілому. 

Проаналізовано туристичних операторів, що працюють за напрямом 

Норвегії, а саме: туроператор «Sitis Travel», «Адріатік Тревел», «Nordic Travel», 

«Феєрія мандрів». 



 

 

Туроператор «Sitis Travel» продає тури до Норвегії за п’ятьма напрямками: 

екскурсійні, рибальські, ділові, групові та комбіновані. «Sitis Travel» пропонує 

своїм споживачам широкий спектр турів за типом, тривалістю та із широкою 

ціновою політикою. 

Туроператор «Адріатік Тревел» пропонує автобусні тури до Норвегії лише за 

трьома напрямами. Не дивлячись на малу кількість турів, «Адріатік Тревел» 

пропонує насичені екскурсійні програми на 7 / 12 днів за досить розумною 

ціновою політикою, що сприяє великій популярності турів. 

«Феєрія мандрів», як і «Адріатік Тревел», спрямовує свою діяльність 

більше не на широкий спектр турів, а більше на їх наповнення. Окрім того, 

туристам пропонується в деяких турах відвідати не тільки Норвегію, але й інші 

країни Скандинавії. 

Туроператор «Nordic Travel» представляє норвезький туристичний продукт 

на ринку України більше ніж 50 типами турів, що робить його найбільш 

широким за спектром різноманітності послуг в даному напрямі. Слід зазначити, 

що даний туроператор є не тільки найбільш багатим за напрямком Норвегії, але 

й характеризується як із найбільш насиченою програмою турів. 

Обізнаність українців щодо Норвегії досить низька. Більшість респондентів 

змогли відповісти тільки те, що знають про відому скелю Язик троля. Інші 

респонденти, називали Лофотени, Шпіцберген та Дорогу тролів. Дещо менше 

відповідей згадали про Кьерагболтен та водоспад «Сім сестер». За допомогою 

відповідей до даного питання можна сформувати наступний висновок, що 

більшість туристів не ознайомлені із іншими популярними та цікавими 

туристичними об’єктами Норвегії, як приклад національний парк Йостедаль, 

водоспад Вьорінгсфосс, музей Мунка, Атлантична дорога тощо. Окрім того, 

можна побачити, що до згадок респондентів не входять жоден із 8 об’єктів 

Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 

Як було виявлено, багато українців не достатньо обізнані щодо 

туристичного потенціалу та ресурсів Норвегії. Тому, просування норвезького 

туристичного продукту на ринку України потрібно, в першу чергу, розпочати із 

популяризації продукту. Найбільш перспективним напрямком для просування 

турпродукту Норвегії є екотуризм, що особливо актуально сьогодні, коли є 

гостра необхідність у збереженні нашої планети. Оскільки, обізнаність про стан, 

загрози та подальший негативний сценарій занепаду екологічної ситуації у світі 

і є головною умовою зародження у людей екологічної свідомості, що в свою 

чергу також буде відображатися на розвитку туристичною галузі в цьому 

напрямку. 

Отже, застосування різних видів туристичної діяльності у формуванні 

туристичного продукту, що є спрямованим на екологічний відпочинок — є 

значною перевагою, що робить такий тур більш привабливим для туристів, які 

прагнуть унікального та різноманітного відпочинку. Тому для популяризації 

екологічного туризму Норвегії на українському та міжнародному ринку 

туристичних послуг в цілому, необхідно глобалізувати знання про важливість 

збереження екологічної стабільності, залучати принципи раціонального 

використання ресурсів країни у сфері туризму, запроваджувати міжнародні 

проєкти, співпрацювати з іншими країнами у сфері екологічного туризму, 



 

 

створювати якісні інформаційні портали та поширювати корисну інформацію 

разом з якісними фото- і відеоматеріалами на туристичних платформах у 

соціальних мережах, сформувати чітку маркетингову стратегію просування 

екологічного відпочинку у Норвегії та створювати унікальні туристичні 

продукти, залучаючи різноманітні туристичні активності. 
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СПОРТИВНИЙ ТУРИЗМ В НІМЕЧЧИНІ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

Актуальністьтеми - використання досвіду спортивного туризму в Німеччині 

для України.Адже спорт є невід’ємною частиною життя та позитивно впливає на 

організм людини, підтримуючи здоров’я та відмінну фізичну форму. Спортивний 

туризм здійснює різноманітні спортивні, оздоровчі, рекреаційні, пізнавальні, 

виховні, економічні та інші функції, а також має потенційні можливості у 

вдосконаленні туристично-спортивного руху в Україні. 

Об’єкт дослідження – спортивний туризм Німеччини та України.  

Предмет дослідження – організація спортивного туризму у Німеччині та 

Україні. 

Мета – комплексна характеристика та дослідження наявних туристичних 

ресурсів для створення власної пропозиції веломаршруту на території Німеччини 

як досвід для України. 

Основні завдання: 

 Розкрити зміст поняття ,,Спортивний туризм’’ 

 Проаналізувати види та форми спортивного туризму 

 Дати характеристику основним видам спортивного туризму 

(альпінізм, гірськолижний, пішохідний, водний, велосипедний) в 

країнах 

 Проаналізувати стан розвитку спортивного туризму в країнах 

 З’ясувати проблеми та визначити перспективи використання 

спортивного туризму для України, на прикладі туристичного 

маршруту. 

Дослідженнями розвитку спортивного туризму займались багато 

вітчизняних та закордонних вчених, таких, як М.П. Мальська, В.В. Худо і В.І. 

Цибух, В.В. Абрамов, П. де Кнопа та Дж. Стендевен, Джеймс Е.С. Хігхем, Х.Дж. 

Гібсон та інші [1]. 

Для розкриття теми використано ряд наукових методів: аналіз, синтез, 

картографічний, табличний, графічний, статистичний, порівняння. 

Основна інформація відображаєнаявні ресурси, стан спортивного туризму 

Німеччини і України та створення веломаршруту. 



 

 

           Спортивний туризм Німеччини розвинутий на доволі таки високому рівні, 

враховуючи те, як в них розвивається спортивна індустрія. Високорозвинена 

країна з зручним геополітичним розташуванням в Європі відіграє одну із 

провідних країн світу. Стан спортивного туризму на даний момент в країні у 

відмінному становищі. Понад 32 тис. км відмічених пішохідних маршрутів 

сконцентрованих по всій території, численні водні шляхи з валовим товарообігом 

понад 4,2 млрд євро на рік та 40 тис. км велосипедних доріжок характеризують 

країну спортивно розвиненою серед інших країн [4,7,8].Щодо велосипедного 

туризму, близько 76% німців їздять на велосипеді, 51% користуються 

велосипедом для екскурсій та туристичних поїздок [4].Туристична інфраструктура 

розвивається з кожним днем, привертаючи увагу все більшої кількості туристів з 

усього світу. Зокрема, більшість туристів приїжджають, щоб подорожувати 

країною на велосипедному транспорті. В цілому, сильних сторін даного виду 

туризму більше, ніж слабких.  

          Спортивний туризм України в порівнянні з Німеччиною розвинений на 

слабкому рівні, але в перспективі може зіставити конкуренцію багатьом 

розвиненим країнам світу. З досліджуваних видів спортивного туризму можна 

виділити гірськолижний з наявними розвиненими гірськолижними курортами в 

західній частині країни. Також, пішохідний користується популярністю серед 

населення із-за здебільшого рівнинної місцевості. Альпінізм, водний та 

велосипедний тільки починають свій розвиток і потребують серйозних інвестицій.  

У якості дослідження була використана країна Німеччина з наявними 

ресурсами для розвитку спортивного туризму. Майже розповсюдженою 

проблемою з використанням спортивного туризму є збереження екології природи 

від втручання чисельного впливу туристів. Це більше стосується таких видів 

спортивного туризму, які найменше контролюються – пішохідний та водний. 

Пішохідний тісно пов’язаний з природою, чисельні стежки проходять через великі 

території, а великий наплив туристів руйнує екологічну складову природи. 

Водний страждає в деякій мірі від великої кількості судноплавного транспорту. В 

перспективі варто зазначити створення великої кількості екологічних стежок та 

створення екологічного середовища та модернізувати водну мережу країни.Для 

подальшого розвитку спортивного туризму потрібно диференціювати спорт та 

створити більшу кількість спортивних шляхів по всій території країни. Важливим 

для розвитку велосипедного туризму в країні є велосипедний клуб ,,ADFC’’. 

Велика увага приділяється правам велосипедистів на дорозі, а зокрема більшої 

свободи на дорогах, інтеграції людей перейти з автомобілів на велосипеди. Також 

клуб презентував власний законопроект, який стосується ,,Законів про дорожній 

рух’’[2]. В ньому передбачено правові норми, які стосується безпеки та комфорту 

велосипедистів на дорогах. В якості однієї з перспектив виступає власна розробка 

велосипедного маршруту ,,6 міст Північної Рейн-Вестфалії’’(Дортмунд-Бохум-

Ессен-Дуйсбург-Дюссельдорф-Кельн). 

Для організації велосипедного туру Дортмунд-Бохум-Ессен-Дуйсбург-

Дюссельдорф-Кельн взято в основу розміщення даних міст в недалекій відстані 

один від одного та розвинену інфраструктуру велосипедних доріжок. 

Пропонований велотур розрахований на два дні та одну ніч і розрахований на дні 

субота-неділя. Вибір даного туру представлятиме для туристів інтерес як зі 

спортивної точки зору для перевірки своїх можливостей, так і для огляду 



 

 

туристичних дестинацій під час подорожі. Цільова аудиторія – 18-40 років. 

Протяжність маршруту – 122 км. Кількість місць для відвідування –9. Основні 

туристичні дестинації–оперний театр в Дортмунді, планетарій в Бохумі, музей 

Культури та Історії Дуйсбурга, старе місто Альштадт в Дюссельдорфі та 

Кельнський собор. В даному маршруті можна взяти участь цілорічно. Під час туру 

туристи матимуть змогу відвідати музеї, цікаві заклади та прогулятись містами на 

велосипеді. Вартість туру для туриста з врахуванням податків – від 300 євро. 

Переваги даного туру для споживачів: 

- Цікавий в історичному контексті як для іноземних, так і для внутрішніх 

туристів. 

- Подолання маршруту на свіжому повітрі. 

- Підтримка фізичної форми в поєднанні з оглядом визначних пам’яток. 

- Недорога вартість путівки на велосипедний тур. 

Вимоги до потенційних туристів – відмінна фізична форма, навички катання 

на велосипеді, довідка про здоровий стан людини від лікаря. 

Спортивний туризм Німеччини можна виділити як хороший зразок для 

розвитку власного спортивного туризму в Україні. Насамперед, потрібно мати 

гарно регламентовану нормативно-правову базу та стратегії розвитку різних видів 

спортивного туризму. Не можна забувати про інфраструктуру, яка відіграє 

важливу роль в становленні даного виду туризму, її вдосконалення, створення 

нових веломаршрутів по всій території країни. В Німеччині права велосипедистів 

майже на одному рівні з автотранспортом. Перехід на екологічно важливий для 

середовища транспорту тільки іде на користь довкіллю. Викидів газу в атмосферу 

зменшується, тим самим повітря стає більш чистішим. Економічна складова має 

важливе значення для розвитку спортивного туризму, фінансовий вклад в 

спортивний туризм зробить даний напрямок конкурентним серед інших країн 

Європи та світу. 

           Для України буде корисним запозичити деякі програми, стратегії та 

організаційні моменти задля розвитку спортивного туризму в країні. Німецька 

пішохідна асоціація, яка регулюється на урядовому рівні має змогу правильно 

забезпечувати порядок в населених пунктах та захищати навколишнє середовище. 

Одна із стратегій, яку можна було б запозичити – це аудит пішохідного руху у 

містах для зручного пересування населеним пунктом. Для цього було створено 

спеціальний додаток GehCheck, який показує безпечні і недоступні шляхи, 

відображає інформацію про різні шляхи пересування [5]. Для України дана 

програма була б дуже корисною для контролю пішохідних шляхів, розробка 

додатку не є складною і не займатиме багато часу для створення. Наступна 

програма, яка може розвинути водний туризм в Україні на прикладі федеральної 

програми ,,Блакитна стрічка Німеччини’’ метою якої є створення екологічно 

чистого середовища на водних ділянках. Вона була започаткована за спільної 

ініціативи Федерального міністерства транспорту та Федерального міністерства 

охорони навколишнього середовища. Також, мета цієї програми інвестувати у 

відновлення водних шляхів, зробити акцент на захисті водного середовища, 

запобігання повеням, розвивати водний туризм, дозвілля, спорт та відпочинок. 

Згідно неї, різні клуби, асоціації, організації можуть подавати заявку на 

фінансування від Федерального агентства з охорони природи для розвитку водних 

шляхів.  Саме на прикладі цієї програми можна впровадити захист водних 



 

 

ресурсів України, але перешкодою може слугувати вартість інвестицій в даний 

проект [3]. Розвиток велосипедного туризму в Україні на слабкому рівні, але 

доволі таки перспективний. Програма транспортної політики ADFC (Allgеmeiner 

Deutscher Fahrrad-Club) Німеччини є основним в загальнонаціональній 

транспортній політиці та передбачає перехід на екологічний транспорт – 

велосипед. Такий перехід полегшує ситуацію на переповнених міських вулицях, 

активно захищає навколишнє середовище та більше розвиває велосипедний 

туризм. В Україні програми щодо велосипедного туризму здебільшого 

визначаються місцевими громадами, радами та департаментами і стосуються 

розвитку велосипедної інфраструктури та руху в містах. Однак для країни буде 

важко перейти на велосипедний транспорт із-за майже відсутньої велосипедної 

інфраструктури по всій території країни та незначного фінансування [6]. Згідно 

цих програм можна зробити висновок, що без стійкої економіки та залучень 

інвестицій розвиток туризму України не зможе бути на високому рівні і 

конкурувати з багатьма розвиненими країнами світу, такими як Німеччина. 
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Туризм є надзвичайно перспективною, динамічною та багатогранною сферою 

людської діяльності, що складає значну частку економік багатьох країн. Україна 

– не виняток. Держава має значний природний й історико- культурний потенціал 

для розвитку туризму та курортно-рекреаційної галузі. 

Для отримання конкурентних переваг та підвищення 

конкурентоспроможності туристських дестинацій необхідно забезпечити 

використання наявних ресурсів, які повинні зберігати свою унікальність, бути 

цінними й привабливими для споживачів. 

Об'єкт, предмет дослідження, мета 

Об’єктом дослідження є сучасна туристсько-рекреаційна індустрія 

Жидачівської міської територіальної громади. 

Предмет роботи – аналіз туріндустрії регіону та пропозиції щодо посилення її 

конкурентних позицій на ринку туристсько-рекреаційних послуг (зокрема, із 

врахуванням сучасних зарубіжних тенденцій та трендів). 

Відповідно, мета роботи – дослідити і проаналізувати стан та перспективи ринку 

туристсько-рекреаційних послуг громади. 

Ступінь дослідженості питання 

У науковій літературі ця тема є недослідженою, поодинокі ж краєзнавчі 

розвідки під увагу не беруться. 

Інформаційна база і методика дослідження 

Для досягнення мети роботи було використано такі методи дослідження: 

історичний, картографічний, спостереження і опису, порівняльно-географічний, 

аналізу і синтезу, дослідження, систематизації та впорядкування, пошуку і 

використання інформації з методичної та енциклопедичної літератури, з 

офіційних сайтів спеціалізованих організацій і власних знань в цій галузі. 

Результат 

Жидачів – одне з мальовничих містечок Львівщини з понад 800-річною 

історією. Природні особливості досліджуваної території характеризуються 

різноманітністю та неповторністю, рельєф має чітко виражений 

передкарпатський характер. 

Регіон має тривалу історію формування та становлення, багату на події та 

пам’ятки, що збереглися до наших днів. Населені пункти, які входять до складу 

громади, створюють основу територіального туристсько- рекреаційного продукту. 

У самому Жидачеві понад 30 пам’яток історії та культури, зокрема: залишки 

оборонних валів давньоруського городища та замку XIII- XIVстоліття, 

Жидачівська чудотворна ікона Богородиці ,,Воплочення’’ — Жидачівська Оранта 

1406 року, костел Успіння Діви Марії побудований у 1577 році. Пам’яткою 

природи є одинока сосна – символ міста. У місті знаходяться пам’ятник Тарасу 

Шевченку, меморіал «Борцям за волю України» на Замковій горі, Алея Героїв 

Небесної Сотні. 

Найбільша духовна скарбниця міста – церква Воскресіння Господнього 

(кінець XVII – початок XVIII століть). Протягом своєї історії храм служив 

осередком національного духу, культурно-просвітницьким і навіть господарсько-

побутовим центром. Окрасою та найбільшою цінністю церкви єоповита

численнимилегендамиіконаМатері Божої  ,,Воплочення’’. 

Однією з шанованими євреями пам’яток в Жидачеві є цвинтар на північній 



 

 

околиці міста, найдавніші надгробки якого датувались другою половиною XVII 

століття. На цьому некрополі спочивають відомі рабини та цадики з родини 

Айхенштайнів. Також у місті діючою є синагога. Щорічно в липні євреї-

паломники відвідують це святе для них місце. 

Заклади розміщення представлені готелями ,,Галпін’’ та ,,Удеч’’, а також 

мотелем. 

У районі розвинутий сільський-зелений туризм (головно для вітчизняних 

рекреантів), у с.Заріччя розташована відпочинкова база 

«Урочище острів» – популярна не лише у місцевої людності зона відпочинку. 

Проте відповідних даних про кількість та наявність сільських садиб, число 

відпочивальників, а також надходжень від них до бюджету влада не має. 

Також у сусідніх селах, що входять до складу громади, є пам’ятки історії та 

культури, які могли б використовуватись для створення позитивного туристсько-

рекреаційного іміджу. У с.Тейсарів – пам'ятник з нагоди скасування кріпосного 

права на території Австро-Угорської імперії, на якому викарбовано: «Пам'ятник 

даной свободи 1848», символічна могила, хрест, таблиця з іменами воїнів ОУН-

УПА – односельців, борців за волю України. У с.Вільхівці його дідич Ю.-

С.Дідушицький збудував палац, офіцини, тераси, парк, ермітаж, водоспади та 

інші «дива», а тамтешня церква Благовіщення Пресвятої Богородиці (1861 р.) не 

має завершення банею, тож схожа на костьол. Село Млиниська цікаве сільським 

електро- гідро млином, костьолом св.Джозефа (1864 р.) та церквою св. Миколая 

(1912 р.). На території села є декілька водойм – озеро Лісне, т.зв. водойма Охаб 

та колишні колгоспні стави на північ від населеного пункту, який оточують 

невеликі ліси та гаї (Діброва, Гай, Межилісся). 

У с. Бережниця побутує говірка наддністрянського говору. Уродженцями 

Жидачева та сіл, що входять до складу громади, є чимало визначних 

особистостей. Деінде їхніми іменами названі вулиці, заклади соціальної сфери, а 

також встановлено пам`ятники. 

Не має місцева влада й інформації щодо кількості вітчизняних та іноземних 

туристів, які відвідують населені пункти, що входять до її складу, на офіційному 

сайті громади «порожнім» є розділ «Культурна спадщина та туризм», а в 

структурі органу влади відсутня відповідальна за розвій туризму та рекреації 

особа. 

Висновки 

Жидачівська міська територіальна громада має значний потенціал для туризму і 

рекреації, який належно не використовується. Його особливістю є 

полікомпонентна структура туристських ресурсів – від історико- культурних до 

унікальних природно-географічних та техногенних. На території громади можна 

розвивати такі види туризму, як екотуризм, етнотуризм, сільський та зелений, 

водний туризм, пішохідний туризм, техногенний туризм, релігійний та 

паломницький туризм тощо. Все це можливо лише за належного ставлення до 

цієї царини влади (передовсім зацікавлення нею та сприяння розвоєві), а також 

участі в реалізації проєктів (у тому числі й промоції створюваних турпродуктів) 

туризмолог 
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Актуальність теми. Туризм тісно пов'язаний з гастрономією, через 

фізіологічні потреби людини в харчуванні. Проте, на сьогодні, їжа це не просто 

джерело сил та енергії, це складова культури та елемент розваг країн світу. 

Одеська область славна не лише своїм пляжним відпочинком: це місце 

проживання багатьох національних меншин, де кожна національність, маючи 

свою культуру, відображає її в культурі їжі. Український турист все більшу увагу  

звертає на вітчизняний туристичний продукт, а в зв’язку з останніми подіями в 

країні, є велика ймовірність того, що на український туристичний бренд 

націлиться і світовий споживач. 

Об'єктом роботи виступає гастрономічний туризм Одеської області. 

Предметом дослідження є організація гастрономічного туризму в 

Одеській області. 

Метою роботи є комплексна характеристика та дослідження відповідних 

ресурсів для створення пропозиції гастротуру в Одеській області; окреслення 

шляхів розвитку і просування українського гастрономічного туризму. 

Методи дослідження. У роботі використано ряд загальнонаукових та 

спеціальних методів дослідження, таких як: історичний – для дослідження 

становлення та розвитку гастротуризму; аналізу та синтезу – для вивчення 

функціонування гастротуризму в цілому та його окремих аспектів; регіональний 

для дослідження функціонування галузі в регіональному розвитку Одеської 

області; економічного аналізу – при виявленні тенденцій, закономірностей та 

перспектив розвитку гастротуризму; опитування – проведення соцопитування з 

метою виявлення зацікавленості респондентів розробленим маршрутом 

вихідного дня. 

Інформаційну базу дослідження склали електронні ресурси, наукова 

література (підручники, наукові статті), бібліографічні джерела, а саме такі 

закордонні та вітчизняні вчені : Агеєнко О.Г., Антоненко В.Г., Бабкін О.В., 

Басюк Д.І., Божук Т.І., Вишневська Г.Г., Комарніцький І.О., Кукліна Т.С., 

Расулова А.М., Саламатіна С.Є, Стельмах О.А., Каурова А.Д., Коваленко К.Ю., 

Матвєєв В.В., Прокопчук Л.А., Холл К., Мітчелл Р., Вольф Е. та ін. Зазначені 

автори найбільше досліджують проблему гастрономічного туризму, як окремого 

виду. Адже, даний вид туризму не виділяється як окремий (як правило, його 

відносять до пізнавального туризму). Тому, дослідники в своїх працях доводять, 

що гастрономічний туризм є унікальним та особливим і що гастрономічні 

принади кожної країни є популярною метою туристичних поїздок. 

На кулінарні традиції Одещини впливали такі фактори: кліматичні, 

географічні, етнічні, історичні фактори. В регіоні проводяться гастрономічні 

фестивалі, ярмарки та свята: фестиваль «Дунайські гостини», WINE FEST 

Frumushika-Nova, свято «Трифон Зарезан», «Свято вина та етнічного мистецтва», 



 

 

Бессарабський ярмарок тощо, де найбільша кількість заходів проходить саме в 

місті Одеса. Також, в області є велика кількість різноманітних етнічних 

ресторанів: найбільше закладів, які пропонують італійську, українську та 

японську кухні. Найбільша їх кількість зосереджена в м. Одеса, також доволі 

значна кількість закладів знаходиться в м. Вилкове, м. Ізмаїл, смт. Миколаївка, 

с. Курортне, с. Грибівка, м. Білгород-Дністровський та ін. 

Важливу роль для розвитку гастрономічного туризму в області відіграють 

географічні зазначення. Експерти проєкту Євросоюзу "Підтримка системи 

географічних зазначень в Україні" в квітні 2019 року презентували перший в 

Україні проєкт гастрономічного туризму "Дороги вина та смаку" [1]. 

Еногастротуристичний маршрут "Дорога вина та смаку Української Бессарабії" 

прокладений південно-західними районами Одеської області та дозволяє 

туристу ознайомитися з кулінарними особливостями Бессарабського регіону. 

Кожен учасник Дороги є виробником унікальної локальної продукції, яка 

пройшла експертний аудит Проєкту ЄС «Підтримка розвитку системи 

географічних зазначень в Україні». Це означає, що виробляється та зберігається 

вона із дотриманням всіх правил харчової безпеки [2]. 

В межах роботи було розроблено маршрут вихідного дня «Смачна 

Одещина». 

Програма була побудована за кільцевим типом з урахуванням переважно 

відомих об’єктів гастрономічного напрямку. Унікальність полягає в тому, що 

за два дні маршруту, туристи матимуть змогу відвідати не один об’єкт, а низку 

цікавих місць, які допоможуть побачити Одеську область з різних сторін, адже 

там поєднані як дегустація вин (чим славиться Одещина), так і змога скуштувати 

страви місцевої кухні у колоритній атмосфері. До того ж, заклади, які туристи 

будуть відвідувати для проведення обідів та вечерь, також були підібрані з 

урахування принад краю (зокрема це заклад морепродуктів та української 

місцевої кухні ). 

Маршрут: Київ – Одеса – Великодолинське – Шабо – Білгород- 

Дністровський – Фрумушика-Нова – Київ. 

Цільова аудиторія – особи 18 – 40 років. 

Мандрівка починається з залізничного вокзалу міста Києва. Заселення в 

готель "Арнаутський", м. Одеса. 

Перший день маршруту включає такі об’єкти: 

Музей шоколаду - тут туристи матимуть змогу подивитися на 

унікальні скульптури ручної роботи, картини, фігурки з шоколаду; послухати 

історію про виникнення шоколаду на екскурсії; взяти участь у дегустації 

гарячого шоколаду. 

 Наступною точкою маршруту стане Музей хліба. Експозиція розповідає 

про історію хлібопечення, зокрема, про хлібопечення в царські часи, в 

революційний період, за часів Великої Вітчизняної війни, а також про сучасний 

етап розвитку хлібопечення. 

Після музею туристи прямують на легендарний ринок «Привоз». 

Останній день маршруту розпочинається з відвідин смт. Великодолинське, 

а саме, винарні “Вина Гулієвих”. Площа виноградників сягає 2 500 га, де 

вирощують різні сорти винограду. 

Далі туристи їдуть в с. Шабо на екскурсію до «Центру культури і вина 



 

 

Шабо», де вони зможуть продегустувати 6 видів вина та побачити такі локації: 

- Винний дім SHABO – знайомство з виробництвом тихих вин від 

відділення переробки винограду до відділення витримки. 

- Коньячний дім SHABO – відділення дистиляції та витримки коньячних 

спиртів. 

- Музей. 

- Виноградний сад та кінотеатри. 

І останньою точкою маршруту, куди відправляться туристи стане ферма 

«Фрумушика-Нова», яка знаходиться за 6,5 км від сіл Старосілля та Весела 

Долина. Екскурсійна програма: 

- відвідування пам'ятника чабана, який внесений до Книги рекордів 

Гіннеса, як найвищий в світі; 

- екскурсія на найбільший в Європі вівчарський комплекс; 

- відвідання етнографічного музею під відкритим небом «Бессарабське 

село «Фрумушика-Нова»; 

- відвідування парку-музею скульптур "Історія Бессарабської землі"; 

- відвідання винного підвалу з дегустацією вина з місцевих  

сортів винограду; 

- відвідування мінізоосаду [4]. 

Також, в рамках маршруту, крім харчування в готелі та на об’єктах 

програми, туристи відвідають бар мідій «Котелок» та ресторан «Шабский 

дворик». 

Ціна маршруту на одну особу, якщо група складається з 10 учасників - 4098 

грн/особа, якщо з 15 – 3331 грн /особа. В порівнянні з минулорічним показником 

- 3090 грн/особа. 

Група формується серед туристів м. Києва та м. Одеса, можливість приєднання 

до учасників маршруту під час зупинок автобуса за напрямком Київ- Одеса – не 

передбачено. 

Даний маршрут, допоможе розкрити наявний потенціал для подальшого 

розвитку гастрономічного туризму та матиме позитивний вплив на розвиток 

області загалом. 

Минулоріч було проведене соцопитування з метою виявлення 

зацікавленості та можливого попиту для запропонованого маршруту. Було 

опитано 70 респондентів; вікові категорії опитаних: до 18 років – 1,4%, 18-

25 років – 84,3%, 26-45 років – 7,1%, 46-60 років – 7,1%. 

Виявлено, що більшість 81,4% - зацікавились даним маршрутом; 18,6% - 

не виявили бажання, що спричинено різними вподобаннями до проведення свого 

дозвілля та переваг стосовно тих чи інших видів туризму. 

Як підсумок, в межах роботи було, розроблено модель Canvas: 

Дослідження системи організації та просування турпродукту «Смачна 

Одещина». Дана модель дозволила виділи основні сегменти споживачів, 

можливості отримувати доходи, створювати канали взаємодії із споживачем і 

визначити основні канали просування даного продукту. 

На етапі впровадження, вважаємо найдієвішим каналом просування 

туристичного продукту є SMM - соціальні мережі. Для цільової аудиторії віком 

18 – 25 років, варто застосувати просування в Instagram, а для людей віком 30 
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- Facebook (згідно зазначеної вікової категорії маршруту). 

До шляхів просування турпродукту «Смачна Одещина» можна віднести: 

участь в ярмарках та виставках, брендинг, рекламу в ЗМІ (спочатку за 

допомогою мережі Інтернет, банери на різноманітних сайтах, а далі – реклама по 

телебаченню та радіо) та зовнішня реклама – листівки, буклети, білборди. 

Як варіант просування турпродукту було розроблено буклет, де зазначається 

головна інформація про маршрут та його програму. 

До інструментів просування можна віднести логотип. Хороший логотип, 

добре запам’ятовується і може виступати як хороша реклама. Тому, було 

розроблено логотип (Одеська область з зображенням її харчових принад) для 

гастрономічного маршруту «Смачна Одещина», який є доволі символічним та 

представляє гастрономічне розмаїття краю. 

Не варто забувати про сувенірну продукцію, вона виконує одразу дві 

функції: приємний бонус та хороший метод поінформованості. До таких 

товарів можна віднести: чашки, сумки-шопери (тканинні сумки це не тільки 

функціональність і краса, а ще й екологічність та турбота про довкілля), ручки, 

блокноти тощо, з зображенням логотипу маршруту «Смачна Одещина». 

         Основною ціллю маршруту «Смачна Одещина» на етапі просування є 

залучення партнерської підтримки і налагодження таким чином каналів збуту. 

До таких ключових партнерів було віднесено: туроператори, орієнтовані на 

внутрішній туризм, державні структури з питань туризму області, асоціації 

гастрономічного туризму, садиби зеленого туризму. До основних каналів збуту 

було віднесено інтернет ресурси (соціальні мережі, офіційний веб-сайт), 

громадські організації та друкована продукція. 

Отже, проведене дослідження ще раз доводить, що гастрономічний туризм 

– це окремий унікальний вид туризму, який є великим поштовхом для 

мандрівників, адже харчування є одним із важливих елементів подорожей. 

Кулінарні принади країн такі різні, як і їх харчові особливості. Недаремно, майже 

в кожної країни є своя національна страва та свої техніки приготування. Тому, в 

межах роботи було створено маршрут, який за два дні, може дати загальне 

уявлення про унікальну кухню та культуру Одещини. До того ж, подібного в 

Одеській області ще немає (не враховуючи національний проєкт «Дороги вина 

та смаку»). Даний маршрут допоможе краще познайомитися з поняттям 

гастрономічний туризм, підвищить загальну обізнаність з цього питання та 

розкриє учасникам маршруту кулінарні принади Одеської області; покаже, що 

регіон може приваблювати не тільки пляжним відпочинком. 

Список використаних джерел 

1. Географічні зазначення в Україні [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://m.facebook.com/GIs4Ukraine/posts/640881560042152/ 

2. Дороги вина та смаку Української Бессарабії [Електронний ресурс] / 

Режим  доступу: 

https://www.facebook.com/Wine.and.taste.route.of.Ukrainian.Bessarabia/ 

3. Тарутинська селищна рада [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://www.tarutyne-sr.gov.ua/2021/08/29/%D1%85v- 

%D0%B1%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B 

1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9- 

%D1%8F%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA- 

http://www.facebook.com/Wine.and.taste.route.of.Ukrainian.Bessarabia/
http://www.tarutyne-sr.gov.ua/2021/08/29/%D1%85v-


 

 

%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D1% 

83%D1%94-%D0%BD%D0%B0/ 

4. Фрумушика-Нова [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://frumushika.com/novosti/339-winefest-frumushika-nova.html 

5. Bolgrad Wine Fest [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Bolgrad_Wine_Fest 

6.Zruchno travel [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://zruchno.travel/Tours/Entry?lang=ua&extId=c487196a-d2a3-56ae-a558- 

5cfe35ce1310 

 

Опришко Марії Василівни  

Освітня програма «Туризм», ОР Бакалавр 

Науковий керівник: к. г. н., доц. Сергій Сировець 

Рецензент:к.геогр.н., доц. Ігор Винниченко 

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ТРЕВЕЛ-БЛОГІВ В УКРАЇНІ 

 

Актуальність дослідження. Серед користувачів інтернету надзвичайно 

популярними є тревел-блоги. 73% мандрівників використовують інтернет- 

джерела, вибираючи місце подорожі. Популяризація тревел-блогів в Україні 

зросла під час пандемії COVID-19, коли соціальні мережі та відповідно перегляд 

відео та фото, розширення інформації про подорожі, сприяли розвитку 

віртуального контенту. Розуміння розвитку та механізмів функціонування на 

інформаційному просторі туристичного ринку тревел-блогів є важливою та 

актуальною для України. 

Об'єктом дослідження є механізм створення тревел-блогів. Предметом 

дослідження – представлення основних складових тревел-блогів та їх 

просування різними каналами соціальних мереж. Метою роботи було 

визначити й описати, яким чином формується тревел-блог, на чому мають 

акцентувати увагу контентні блогери. Завдання: на основі попередніх 

досліджень проаналізувати аспекти ведення блогу про подорожі; розкрити 

зміст формування контенту та взаємозалежність від етапів подорожі; визначити 

стратегії залучення потенційних клієнтів (на прикладі цифрового маркетингу); 

проаналізувати можливості управління тревел-блогом через соціальні мережі. 

Ступінь дослідженості питання. Дана тематика в українському 

науковому просторі досить нова, тому аналітичні дані зібрані та проаналізовані 

шляхом спостереження за тревел-блогерами, на основі публікацій та вмісту 

контенту для демонстрації в соціальних мережах. 

Інформаційна база і методика дослідження. Теоретико-методологічною 

базою дослідження стала аналітика напрацювань іноземних фахівців, наприклад 

Maria Banyai, Bing Pan, Viral marketing in tourism, сторінки українських тревел- 

блогів, їх контент (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, TikTok, LinkedIn), 

проводився аналіз контенту на різних платформах (RecurPost, Hootsuite, 

WordPress, Kayak), а потім співставлялися отримані результати. Тревел-блогери 

займають важливе місце в сучасному світі. 73% мандрівників використовують 

інтернет-джерела, вибираючи місце призначення. Розглянуто структурування 

контенту висвітлення подорожі: 1. Планування. 2. Купівля. 3. Подорожі. 



 

 

Аспекти при висвітлені структурування висвітлення подорожі взято зі сторінки 

доцента кафедри країнознавства та туризму Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка Стафійчука Валентина, на прикладі 

подання інформації подорожі до Албанії. Для грунтовного аналізу образу певної 

локації проводився аналіз контенту на різних платформах (RecurPost, Hootsuite, 

WordPress, Kayak), а потім співставлялися отримані результати. 

Необхідно мати стратегії залучення потенційних клієнтів: 1. Відстеження 

відповідних показників: кількість підписників і лайків. 2. Дослідження 

спроможності аудиторії. Створення персоналізації аудиторії. Важливо розуміти 

вашу цільову аудиторію та те, що вони хочуть бачити в соціальних мережах. 3. 

Проведення аудиту соціальних мереж. Підведення підсумків, робота над 

питаннями: Що працює, а що ні? Хто ті люди, які спілкуються з вами? Які 

платформи соціальних мереж використовує ваша цільова аудиторія? Як ваша 

присутність у соціальних мережах співвідноситься з присутністю ваших 

конкурентів? 4. Налаштування облікового запису та покращення профіля. Вибір 

мережі, яка буде використовуватись – від цього буде залежить стратегія для 

кожної соціальної мережі. Для кожної мережі створення окремої місії. 5. 

Створення календаря вмісту соціальних мереж. Встановлення графіку 

публікацій. Наприклад, RecurPost є ідеальним місцем для організації кожного 

онлайн-розважального контенту – зображень, обміну інтерфейсом, частиною 

контенту, створеного клієнтом, записів у блозі. 6. Пошук натхнення. 

Отримувати натхнення у різних напрямках, які є надзвичайними за допомогою 

віртуальних розваг. Пропозиція мотивації віртуальних розваг. Робота над 

питаннями: На що посилаються клієнти в Інтернеті? Що можливо дізнатися про 

їхні потреби ? 

Необхідно мати стратегії залучення потенційних клієнтів: 1. Відстеження 

відповідних показників: кількість підписників і лайків. 2. Дослідження 

спроможності аудиторії. Створення персоналізації аудиторії. Важливо розуміти 

вашу цільову аудиторію та те, що вони хочуть бачити в соціальних мережах. 3. 

Проведення аудиту соціальних мереж. Підведення підсумків, робота над 

питаннями: Що працює, а що ні? Хто ті люди, які спілкуються з вами? Які 

платформи соціальних мереж використовує ваша цільова аудиторія? Як ваша 

присутність у соціальних мережах співвідноситься з присутністю ваших 

конкурентів? 4. Налаштування облікового запису та покращення профіля. Вибір 

мережі, яка буде використовуватись – від цього буде залежить стратегія для 

кожної соціальної мережі. Для кожної мережі створення окремої місії. 5. 

Створення календаря вмісту соціальних мереж. Встановлення графіку 

публікацій. Наприклад, RecurPost є ідеальним місцем для організації кожного 

онлайн-розважального контенту – зображень, обміну інтерфейсом, частиною 

контенту, створеного клієнтом, записів у блозі. 6. Пошук натхнення. 

Отримувати натхнення у різних напрямках, які є надзвичайними за допомогою 

віртуальних розваг. Пропозиція мотивації віртуальних розваг. Робота над 

питаннями: На що посилаються клієнти в Інтернеті? Що можливо дізнатися про 

їхні потреби ? 

Розглянуто етапи створення блогів мандрівок: Крок 1: Обрання 

тематичного напрямку. Крок 2: Обрання назви блогу. Має бути простим для 

запам’ятовування, навіть трохи ексцентричним. Крок 3: Придбання хостингу 



 

 

WordPress та встановлення WordPress. Крок 4. Обрання теми блогу про 

подорожі. Тема блогу визначає, як він буде виглядати. Є варіанти безкоштовних 

і преміальних тем, багато з яких спеціально заплановані для онлайнових 

екскурсійних журналів. Крок 5. Встановлення корисних плагінів для блогів про 

подорожі.Є кілька обов’язкових модулів для всіх напрямків,: SEO plugins, 

Caching plugins, Social share button plugins, Security plugins, Contact form plugins, 

Gutenberg block plugins. Крок 6. Створення та додавання вмісту. Після 

налаштування стратегії цифрового маркетингу для основи блогу про подорожі, 

далі необхідно почати додавати контент. Щоб писати дописи в блозі в WordPress, 

необхідно перейти до Публікації->Додати нове на інформаційній панелі 

WordPress. Можливо використовувати кнопку «Додати медіа», щоб вставити 

зображення, а текстовий редактор – для написання та форматування вмісту. Крок 

7: Створення аудиторії блогу. Використання кількох каналів для збільшення 

трафіку у блозі. Instagram та Pinterest — це важливі шляхи для просування блогу, 

і їх слід оформити як частину веб-дизайну системи. Необхідна інформація про 

SEO, маркетинг для блогу про подорожі та такі теми, як дослідження ключових 

слів. Крок 8: Як заробити гроші? Коли блог починає отримувати певний трафік, 

є наступні способи заробити зі свого блогу: Партнерський маркетинг, Google 

Adsense, Преміум-контент, Додавання кнопку пожертвування (донатів), 

Пропозиція індивідуальних консультацій, Рекламні пости, Спонсорські 

поїздки, Майстер-класи. 

Соціальне прослуховування – це новий метод, це відстеження того, що 

говорять про вас у соціальних мережах. Це може бути будь-який коментар, пост, 

твіт, пошук за ключовими словами. Соціальне прослуховування також 

визначається відстеженням розмов, у тому числі у соціальних мережах, навколо 

вашої галузі, конкретних тем та аудиторій. Наприклад, Hootsuite відстежує 

ключові слова, хештеги, локації відповідних користувачів. Програма аналізує 

демографію, у тому числі таку інформацію, як сфера діяльності та рівень освіти 

користувачів, які розміщують пости. 

Туристичні хаки передбачають виконання певних дій в рамках існуючих 

правил, встановлених авіакомпаніями, банками, готелями, і використання їх у 

своїх інтересах, щоб мінімізувати максимально витрати або зробити їх 

безкоштовними - подорожі, авіаперельоти, проживання та інші супутні послуги. 

Даних туристів можуть називати «хакерами подорожей». Найефективніші 

туристичні хаки для пошуку недорогих готельних номерів: використання сервісу 

Kayak. Механізм бронювання номерів в готелі. Зниження вартості номерів в 

готелі. Вибір місця реєстрація на сайті авіакомпанії або в системі бронюванні 

надає перевагу при виборі місць ніж при реєстрації в аеропорту. Рекомендовано 

використовувати Seat Guru для вибору місця посадкових місць для різних типів 

літаків (1278) та перевізників 175. Priority Pass – надає членам доступ до зали 

очікування в аеропортах по всьому світу, в тому числі дозволяє власникам 

відвідувати салони з квитками економ-класу або преміум-класу економ-класу. 

Соціальні мережі є потужним інструментом для будь-якого тревел-блогера 

для просування свого контенту. Однак існує так багато порад та інструментів у 

соціальних мережах, що може бути непросто визначити, як саме можна 

збільшити трафік веб-сайту за допомогою соціальних мереж. 1. Знати 

демографічну групу та який контент вони хочуть бачити. 2. Доступність 



 

 

платформи соціальних мереж для бренду. 3. Правильний час для публікації. 4. 

Спілкуйтеся зі своїми підписниками якомога більше. 5. Використання хештегів 

для розширення охоплення публікацій. 6. Співпраця з іншими блогерами та 

брендами. 7. Покращення SEO блогу. 8. Застосування інструментів соціального 

обміну у блозі. 9. Перепублікування старого вмісту, щоб залишатися 

актуальним. 10. Репост вмісту, що відповідає цільовій аудиторії. 

Розповсюдження контенту миттєво — це головне завдання маркетолога. 

Основна вимога для того, щоб контент став вірусним, переконатися, що 

створений вміст придатний для поширення. Чим більше людей діляться вмістом, 

тим більша ймовірність того, що він стане вірусним. Незважаючи на те, що не 

існує перевіреної стратегії маркетингу вірусного контенту, є певні 

характеристики, які об’єднують фрагменти вірусного контенту. 

Проаналізовані характеристики, які об’єднують фрагменти вірусного 

контенту:1. Контент – це вектор, який необхідно направити на цільову 

аудиторію. 2. Створення привабливих заголовків/підписів, щоб привернути 

увагу. 3. Використання яскравих зображень і візуальних елементів. 4. 

Спілкуйтеся з людьми, які впливають на соціальні мережі. Стратегія вірусного 

контент-маркетингу в 2022 р. може здатися складною для правильного 

виконання без маркетингу впливу. 5. Викликати емоції. 6. Використовуйте 

контент, створений користувачами. 7. Публікування в потрібний час. 8. 

Перепрофільтрація вмісту. 9. Структурування вміст блогу. 10. Перехресне 

просування контенту. 11. Грайте в різні формати. 12. Експериментуйте з 

подарунками. 13. Згадування надійні джерела/посилання. 

Було проаналізовано наступні українських тревел-блогів, які мають значну 

аудиторію підписників, досягли значних успіхів та прибутковості. Їх профілі - 

від Твіттера до повноцінних сайтів, контент - від фотографій зроблених на 

телефон до документальних фільмів, час напрацювань - від тижня до кількох 

років. - 1. Євгеній Панюта 2. Ярина Квітка та Володимир Муляр (Двоколісні 

хроніки) 3. Ксенія Марченко 4. Антон Птушкін 5. Настя Зеленовська 6. Борис 

Крімер 7. Ірина Журавель. 

Висновки. Тревел-блоги розглядаються як важливе джерело туристичної 

інформації, що дає можливість сформувати уявлення про туристичну 

дестинацію, на основі формату та жанрових особливостей, суб’єктивною 

інтерпретацією об’єктивної реальності, технічних складових, що впливають на 

контент. Актуальність тревел-блогів залежить від контенту. Згідно з світових 

досліджень 36,5% людей використовують соціальні мережі для натхнення та ідей 

для подорожей, а 60% діляться зображеннями зі своїх подорожей у соціальних 

мережах. Щотижня здійснюється пошук понад 1 мільйон хештегів, пов’язаних із 

подорожами. Розглянуто структурування висвітлення подорожі блогерами. 

Визначено, що до кожного з етапів варто додавати гарний контент – статті, в якій 

буде в достатній мірі вистачати особистого відтінку чи емоцій. За рахунок 

відстеження відповідних показників: кількість підписників і лайків, 

проаналізована концентрація на залученні аудиторії, кліках і коефіцієнтах 

конверсії. Є можливість відстежувати кількість цілей або навіть окремі програми 

для різних соціальних мереж. Наприклад, кліки будуть вимірюватися за 

допомогою LinkedIn, щоб залучити відвідувачів на ваш веб-сайт. 

Використовуючи Instagram для підвищення впізнаваності бренду, можливо 



 

 

відстежувати, скільки разів відповідна історія в Instagram була переглянута. Ціна 

за клік (CPC) є частою статистикою успіху реклами на Facebook. Для проведення 

подальших досліджень можливо запропонувати механізми створення блогу на 

основі платформи WordPress та встановлення корисних плагінів для блогів про 

подорожі, наприклад Yoast SEO, дозволяє оптимізувати вміст для цільових 

ключових слів. Крім цієї основної функції, SEO від Yoast дозволяє створювати 

карту блогу (інтеграція в Google), відправка блогу в різні пошукові системи - ця 

функція допоможе м швидко індексувати блог. 
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ТУРИСТИЧНИЙ БРЕНД УКРАЇНИ В ПОВОЄННИЙ ЧАС 

 
Туристичний бренд країни – це умовний унікальний образ, що складається з 

низки асоціацій, емоцій та уявлень і зумовлений природними, історичними, 

виробничими, соціокультурними та іншими особливостями території, який став 

широко відомий громадськості. Використовуючи технології брендингу в 

туристичній сфері можна ідентифікувати країну та зробити її більш 

впізнаваною. Бренд країни характеризують: ідентичність (історія, національний 

імідж); усталені цінності та культурні особливості країни; функції, які вони 

надають суспільству, а також комунікатори бренду (ключові політичні діячі 

країни, всенародні кумири, посли бренду держави (спортсмени, діячі культури і 

мистецтва), українська діаспора та ін.) [12]. 

Актуальність теми зумовлена тим, що сьогодні бренд країни є одним з 

основних чинників підвищення конкурентоспроможності, привабливості країни, 

а головне впливу на економічний розвиток, а саме: збільшення валютних 

http://www.tripadvisor.co.uk/TripAdvisorInsights/w797?m=21588&awaid
http://www.atlantis-press.com/article/125943429.pdf
http://www.airfarewatchdog.com/blog/50193080/what-is-travel-
http://www.bucketlistly.blog/posts/best-travel-blogs-design
http://www.ivisa.com/visa-blog/10-great-


 

 

надходжень та інвестицій. 

Об'єкт дослідження – туристичний бренд країни. 

Предмет дослідження – стан та розвиток туристичного бренду України. 

Метою дослідження даної роботи є проаналізувати, визначити стан розвитку 

туристичного бренду України. 

Теоретико-методологічні аспекти вивчення туристичного бренду країн 

(дестинацій) розглянуто у працях таких фахівців, як: Д. Аакер, Т. Ахеліс, Д. 

Огієві, А.О. Старостіна, А.О. Длігач, В.А. Кравченко та ін. Проблематику 

національного бренду та процесу національного брендингу досліджували такі 

вчені, як: С. Анхольт, У. Олінс, Ф. Котлер, А. Панкрухін та ін. 

Питання національного брендингу як інструменту підвищення 

конкурентоспроможності у своїх працях розглядали: М. Портер, І. О. 

Парфенчук, Г.Г. Полішко, З.С. Люльчак, Ю.І. Галущак, О.Є. Гербера та ін. 

Дослідженню бренду України присвячено відносно небагато праць, проте 

серед вітчизняних науковців можна виокремити наступних: О. Тєлєтов, Т. 

Жданова [9], Т. Нагорянк [10] та В. Мірошниченко [11]. Що розглядають такі 

питання як аналіз, розвиток, концепція та меседж туристичного бренду України 

та імідж регіонів у контексті загальнонаціонального бренда [8]. 

         Україна має багату культуру, історію, вдале географічне розташування та 

різноманітні природно-рекреаційні ресурси, але не є достатньо представленою 

на туристичному ринку світу. Бренд України не є у повній мірі висвітленим, 

розкритим та цілісним, а отже відсутня його справжня цінність. Наразі Україну 

знає увесь світ. Тому є необхідність створення цілісного, правдивого та 

позитивного образу, що підкреслює цінність країни та його поширення. 

Туристичний бренд України розроблявся тричі. У 2002-2006 рр. він був 

розроблений державним підприємством «Національна туристична організація» 

при Державній туристичній адміністрації України, після цього у 2008-2010 рр., 

розроблений державним підприємством «Національний туристичний офіс» при 

Державній службі туризму та курортів Міністерства культури і туризму 

України. У 2014 році розробку нового туристичного бренду України було 

реалізовано Державним агентством України з туризму та курортів на кошти 

гранту, наданого Німецьким товариством з міжнародного співробітництва 

(GIZ) в Україні. 

Нинішній туристичний бренд України, що розроблений у 2014 році, не є 

асоціативним та легким для сприйняття. Бренд містить велику кількість різних 

символів та значень, та є детально розробленим, попри те він недостатньо 

виконав свої головні функції: ідентифікація та виділення поміж конкурентів, 

створення у свідомості туристів привабливого образу (побудова позитивної 

репутації на світовому ринку) та донесення до широкого загалу уявлення про 

унікальність території. Стратегічні програми впровадження, розвитку та 

корегування іміджу країни на світовому туристичному ринку не були 

розроблені. Хоча концепція є доволі вдалою візуалізація (логотип) є 

застарілою, тому варто говорити, якщо не про ребрендинг, то про рестайлінг і 

представлення на світовій арені. 

      У 2008 році більшість інформації про Україну у європейських медіа 

стосувалася політичної ситуації та бізнесу. Уявлення про Україну було 

неповним, уривчастим (адже стосувалося лише окремих сфер) та здебільшого 



 

 

негативним [3]. 

        Саймоном Анхольтом було розроблено концепцію глобального сприй- 

няття країн - Anholt Nation Brands Index (NBI), що являє собою аналітичний 

інструмент, який намагається виміряти та оцінити міжнародну репутацію 

(бренд) 60 країн, розглядаючи шість елементів національної компетенції: 

експорт, влада, культура, люди, туризм, імміграція та інвестиції [2]. У 2020 році 

Україна займала 43 місце, а у 2021 році посіла 48 місце з 60 досліджуваних [1; 

4]. 

        Консалтингова фірма Bloom, що займається розробкою стратегій наці- 

онального брендингу та брендингу міст для різних місцевих та національних 

органів влади по всьому світу, розробила свій рейтинг брендів країн. Він 

вимірює обсяг онлайн-пошуку щодо туристичної діяльності та пам’яток для 

відвідувачів у певній країні, таким чином ми отримуємо уявлення про пове- 

дінку в Інтернеті та процеси прийняття рішень міжнародних туристів. Останнє 

видання Рейтингу брендів країн базується на даних за 2017–2020 роки, які 

включають перші наслідки Covid-19. Відповідно до видання Bloom Consulting 

Country Brand Ranking Tourism edition 2022-2023 Україна займає 93 місце серед 

203 країн світу [5]. 

Проте варто зауважити два моменти: по-перше, країни, які не надають 

офіційних даних UNWTO, не включені до рейтингу бренду країни Bloom 

Consulting, а по-друге, нинішні видання спираються на дані, зібрані ще до 

загострення війни, проте наслідки вторгнення в Україну в 2022 році можна 

буде побачити і відчути в наступних рейтингах. 

На даний час Україна безперечно відома всьому світу через жорстоку 

війну, проте вона має позитивний імідж. При відбудові міст необхідно 

враховувати туристичну інфраструктуру. Вже створений конкурс «Re:Create 

UA», де архітекторам, дизайнерам та художникам з усього світу запропо- 

нували візуалізувати своє бачення відбудованої України [6]. Міста-герої, такі 

як Маріуполь, Буча, Харків та інші вже відомі на увесь світ, після відбудови 

можуть створити попит на військовий та подієвий туризм (місцями військової 

слави ЗСУ) в Україні. 

У квітні 2022 року Ipsos European Public Affairs опитала репрезентативну  

вибірку громадян ЄС віком від 15 років у кожній із 27 країн-членів ЄС. 

Опитування Flash Eurobarometer було замовлено Генеральним директоратом 

Європейської Комісії з питань комунікацій з метою отримання інформації від 

громадян Європейського Союзу щодо їхнього ставлення до відповіді ЄС на 

війну в Україні. За результатами опитування: співчуття до України та українців 

високе: 89% респондентів відчувають співчуття до українців, 71% вважають, 

що «Україна є частиною європейської сім’ї», а 66% погоджуються, що «Україна 

має вступити до ЄС, коли буде готова». Частка тих, хто погоджується, що вони 

відчувають співчуття до українців, перевищує 70% у таких країнах як: 

Болгарія, Угорщина, Словаччина. До 94% у Фінляндії, Ірландії, Литві, 

Португалії та Швеції та 96 % на Мальті [4]. Тож можна зробити  припущення про 

бажання іноземців відвідати Україну у мирний час. 

Інструментами просування та формування позитивного іміджу можуть 

бути: закордонна діаспора; відкриття українських крамниць закордоном; 

збільшення ресторанів з українською кухнею; проведення національних 



 

 

виставок; гастролі українських виконавців, що були ініційовані для збору 

коштів на підтримку країни та перемога на Євробаченні дали змогу позна- 

йомити європейські країни з українською музикою.  

Спираючись на досвід інших країн, що мали масштабні конфлікти, можна 

стверджувати, що цілком можливо відновити туристичну сферу і навіть  збільшити 

її важливість в економіці країни. 

Досвід Грузії дозволяє нам прогнозувати приріст іноземних туристів в 

післявоєнний період, як відбулося у цій країні в наслідок конфлікту з РФ у 2008 

році. Туризм у Хорватії практично припинився в 1990-х роках під час війни. 

Після закінчення війни були визначені основні туристичні переваги країни та 

розпочалась масова піар-кампанія в інших державах. Завдяки цим діям наразі 

сфера туризму у Хорватії має частку у ВВП близько 15%. 

Туристичний бізнес Ізраїлю наразі є адаптованим до постійного 

військового конфлікту з Палестиною. Проте важливо враховувати при форму- 

ванні ВВП країни, аби дохід країни не спирався на одну галузь економіки, тим 

паче на туризм [7]. 

Узагальнюючи викладене можна стверджувати, що наявність вдалого 

туристичного бренду країни є необхідною умовою для розвитку туристичної 

сфери та одним з основних чинників підвищення конкурентоспроможності та 

привабливості, а головне впливу на економічний розвиток країни. Тема 

туристичного бренду України поступово висвітлюється і досліджується 

вітчизняними науковцями. Є необхідність розробити новий туристичний бренд, 

враховуючи події сьогодення, приділяючи увагу містам-героям, таким як 

Маріуполь, Буча, Харків, які можуть створити попит на військовий та подієвий 

туризм в Україні. Важливо, при відбудові держави приділяти значну увагу 

туристичній інфраструктурі. 

Завдяки цій жахливій війні Україну знає увесь світ, та взявши до уваги 

досвід інших країн, що були задіяні у воєнних конфліктах, можна ствер- 

джувати про можливість розвитку туризму у післявоєнний період у новому 

форматі. Натомість популяризація України туристичної та створення позитив- 

ного іміджу не може відбуватися без створення та вдосконалення відповідної 

туристичної інфраструктури, поновлення і запровадження нових стандартів у 

сфері гостинності. Створений позитивний імідж має відповідати дійсності. 
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АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ БРОНЮВАННЯ 

BOOKING.COM 

Тематика дослідження є важливою та актуальною в контексті вивчення 

дисципліни «Інформаційні технології в туризмі». Booking.com є одним з 

світовим лідерів серед мандрівників, який містить більше ніж мільйон об'єктів 

в одній базі даних. Філософія даної системи – допомога туристичним компаніям 

та туристам створювати спільний простір функціонування для задоволення 

попиту та пропозиції в режимі реального часу. 

Мета дослідження. Визначення особливостей впровадження системи 

бронювання BOOKING.COM в туристичну сферу. Завдання дослідження: 

Завдання дослідження: проаналізувати можливості глобальних систем 

розподілу (GDS); дослідити особливості можливостей систем бронювання Sabre, 

Travelport (Galileo and Apollo), Amadeus; дослідити вплив глобальних систем 

розподілу в готельній індустрії; розглянути ринок онлайн-бронювання; 

проаналізувати особливості функціонування Booking.com та конкурентних 

пропозицій на прикладі Airbnb. Об’єкт дослідження - глобальні систем 

розподілу (GDS). Предмет дослідження – особливості функціонування 

Booking.com в туристичній сфері. Ступінь вивченості питання дослідження: 

дослідження грунтувалось на Booking.com's Analytics and Opportunity Centre. 

http://wikicitynomica.org/future/turistichniy-brend-ukrainikontseptsiya.html
http://www.socialscience.com.ua/
https://pidru4niki.com/82998/politologiya/natsionalniy_brending_strategiya


 

 

Представники Ужгородського національного університету Грабар М.В., Кашка 

М.Ю.       розглядають        Booking.com        як        провідний        маркетплейс 

на міжнародному туристичному онлайн-ринку; Інституту інформаційних 

технологій в економіці КНЕУ імені Вадима Гетьмана Ляпіна І. Ю.; Київського 

національного торговельно-економічного університету – Мельниченко С.В. - 

аспекти онлайн-бронювання. Методика дослідження. Для розв’язання 

поставлених завдань використані такі методи дослідження: структурно- 

порівняльний аналіз – з метою уточнення поняття GDS; історико-логічний аналіз 

– для виявлення основних особливостей систем бронювання Sabre, Travelport 

(Galileo and Apollo), Amadeus; монографічний аналіз – для розуміння переваг 

глобальних систем розподілу в готельній індустрії; метод статистичного аналізу 

– для дослідження стану показників діяльності Booking.com; також були 

використані такі методи, як: графічний, аналіз та синтез – для побудови 

ілюстративного матеріалу. 

Історія глобальних систем розподілу бере свій початок з 1960-х років, коли 

для відстеження розкладу рейсів, наявності та цін був необхідний більш 

складний метод. 

Amadeus GDS — найбільша та найпрогресивніша система GDS. Вона 

займає близько 40% ринку бронювання та 28% світового ринку IT-рішень для 

туристичної індустрії. Платформу Amadeus створили у 1987 році. Розробниками 

виступили 4 великі європейські авіакомпанії: німецька Lufthansa, Air France, 

іспанська Iberia та SAS. 

 

Рис. 1. Кількість бронювань подорожей, здійснених за допомогою дистрибутивної 

платформи Amadeus з 2010 по 2021 рік, млн. [18] 

 

Переваги GDS в готельній індустрії: 1. Розширений доступ до туристичних 

агентів для більшої кількості бронювань. 2. Більш ефективний процес 

бронювання. 3. Варіанти комплектування для інших потреб у подорожі. 4. Менш 

дорогий, ніж маркетинг. 5. Інтеграція з системами управління майном. 

В 2020 р. дохід від онлайн-бронювання становив приблизно 817 мільярдів 

доларів. Враховуючи, що індустрія туризму складає приблизно 1,2 трильйона 

доларів, онлайн-бронювання займає одну з найбільших часток ринку в цьому 

секторі. Чат-бот дозволяє створювати повідомлення для різних каналів за 

допомогою одного сценарію чат-бота: Messenger, Line, WhatsApp або SMS 

доступні в одному чат-боті[21]. Готель Cosmopolitan у Лас-Вегасі 

використовував чат-бот Rose для взаємодії з гостями. Гості, які спілкувалися з 

Rose, витрачали на 30% більше грошей, ніж подібні гості, які цього не зробили. 



 

 

За останні три місяці глобальний рейтинг booking.com зріс з 52 до 46. 
 

Рис. 2. Конкуренти ( Global Rank, Country Rank , Category Rank, заклади розміщення (в 

США)) [14] 

Трафік соціальних мереж. Найпопулярнішими соціальними мережами, 

які спрямовують трафік на booking.com, є Facebook, Youtube і Facebook 

Messenger. Шукайте можливості залучення аудиторії через Linkedin або інші 

мережі. 

 
 

Рис.3. Розповсюдження трафіку в соціальних мережах 

Booking.com Analytics надає власникам нерухомості права розвивати свій 

бізнес за допомогою індивідуальних, практичних даних та порад, які надаються 

в режимі реального часу за допомогою інформаційної панелі. Цей продукт 

доступний у всьому світі як лише одна із стандартних переваг партнерства з 

Booking.com (екстранет Booking.com). 

В системі Booking.com зареєстровано 6,4 млн помешкань. Кількість заїздів 

– понад 1 млрд заїздів. 40% зареєстрованих закладів розміщення отримують 

перше бронювання до 7 днів; 75% бронювань від клієнтів, які вже здійснювали 

бронювання; 68% бронювань від сімей та пар; 42% бронювань припадає не на 

готелі; понад 28 млн зареєстрованих закладів розміщення у 226 країнах, 

підтримка 43 мов на сайті. Контроль над виробничими процесами представлено 

на рис.4. 
 



 

 

Рис. 4 Безпекова складова 

Є допомога біженцям з України. Booking.com. Надає біженцям з України 

можливості безкоштовного проживання та проживання за тарифами зі значними 

знижками – від 50% до 100% (без урахування податків і зборів) в деяких 

випадках, можливо, необхідно сплатити збори - міський податок і туристичний 

збір. Дані спеціальні тарифи доступні в наступних країнах: Австрії, Бельгії, 

Болгарії, Греції, Естонії, Ірландії, Іспанії, Італії, Латвії, Литві, Люксембурзі,  

Молдові, Нідерландах, Німеччині, Північній Македонії, Польщі, Португалії, 

Румунії, Словаччині, Словенії, Сполученому Королівстві, Угорщині, Франції, 

Хорватії, Чехії та Швейцарії. Бронювання здійснюється за 0–3 дні до дати заїзду. 

[5] 

Основними конкурентами Airbnb у короткостроковій оренді приміщення 

є Vrbo, Booking.com і Tripadvisor Rentals. Найбільша кількість оголошень Airbnb 

у Європі – у середньому 4 840 487 записів у 2021 р. Друге місце займає Азіатсько- 

Тихоокеанський регіон із 3 212 954 середніми записами у 2021 р. Північна 

Америка замикає трійку лідерів із 2 551 581 середнім оголошенням протягом  

року. У кожному регіоні середня кількість об’яв у 2021 році була нижчою, ніж 

у 2020 році. 

Висновки. В роботі проаналізовано основні показники діяльності цифрової 

туристичної компанії Booking.com. (Booking Holdings володіє наступними 

брендами, як: Booking.com, KAYAK, Priceline, Agoda, Rentalcars.com, OpenTable) 

як системи бронювання – GDS, яка сприяє глобалізації та консолідації 

туристичної індустрії. 

Висвітлено основні показники діяльності систем бронювання Sabre, 

Travelport (Galileo and Apollo), Amadeus – це кількість закладів розміщення, 

транспортних компаній, IT-рішень для туристичної індустрії, кількість 

бронювання подорожей, здійснених за допомогою дистрибутивної платформи та 

ін. 

Досліджено розвиток та найважливіші тенденції, освоєння розвитку 

ринку систем бронювання – онлайн бронювання, найпопулярніший день для 

бронювання — понеділок, а субота – найменш популярний, більшість 

бронювання відбувається близько 10 ранку, найбільшим зрушенням у 

бронюванні клієнтів є тенденція до бронювання в останню хвилину. Дві третини 

продажів онлайн-бронювання подорожей здійснюються безпосередньо з 

власного веб-сайту готелю. Приблизно 80% усіх цифрових продажів 

подорожей відбувається в Інтернеті. Люди, які бронюють свої заходи перед 

поїздкою, витрачатимуть більше на проживання (47%) і подорожі (81%), ніж 

їхні більш імпульсивні колеги, які бронюють в пункті призначення. 

Майже 80% користувачів у США використовують свій комп’ютер або 

ноутбук під час оформлення бронювання. У Франції 33% мандрівників 

бронюють за допомогою мобільного телефону, у Німеччині 15% і 25% у 

Великобританії. Туристичні компанії, які пропонували додатки, помітили 

зростання бронювання. Деякі компанії повідомили про збільшення з 41% до 60% 

загальної кількості замовлень, що надходять з мобільних пристроїв після 

впровадження додатків. ChatBot – це відносно нова технологія, яка постійно 

вдосконалюється та оновлюється. Статистичні дані показують, що чат-боти 



 

 

мають значний вплив в індустрії туризму. Готель Cosmopolitan у Лас-Вегасі 

використовував чат-бот Rose для взаємодії з гостями. Гості, які спілкувалися з 

Rose, витрачали на 30% більше грошей, ніж подібні гості, які цього не робили. 

У 2020 р. кілька аеропортів США запустили програми біометричної 

ідентифікації. Хоча ці програми все ще розробляються, вони змінюють спосіб 

пересування мандрівників як на міжнародному, так і на внутрішньому рівні. 

Наразі 77% аеропортів США та 71% авіакомпаній працюють над науково- 

дослідними проектами. 

Проаналізовано показники діяльності Booking.com: аудиторія booking.com 

становить 49,68% чоловіків і 50,32% жінок. Найбільша вікова група відвідувачів 

– 25-34 роки; за останні три місяці глобальний рейтинг booking.com зріс з 52 до 
46. В системі зареєстровано 6,4 млн помешкань., підтримка 43 мов на сайті. 

Визначено конкурентні пропозицій (на прикладі Airbnb) на основі 

короткострокової оренди приміщень. Розглянуто можливості економії при 

бронюванні: 10 % по реферальному посиланні, – 10% кешбеку від вартості 

бронювання; 5% кешбек на баланс Wizzair профілю; 5% Бронювання з кешбеком 

на Mastercard. Бронювання після переходу з інших пошукових майданчиків 

(HotelsCombined, Kayak, Trivago). 

Проаналізовано найуспішніші моделі функціонування, підключених до 

систем бронювання, розкрито переваги даних сервісів, географію користувачів – 

Європа займає першість як регіон, де Airbnb генерує найбільший попит. в 

Азіатсько-Тихоокеанському регіоні середня кількість активних оголошень 

Airbnb була більшою, ніж у Північній Америці, остання все одно створювала 

набагато вищий рівень попиту на Airbnb. У той час як ринок Північної 

Америки менший з точки зору активних користувачів, попит на 

короткострокову оренду в Північній Америці набагато більший. У кожному 

регіоні кількість ночей Airbnb була вищою у 2021 р., ніж у 2020 р.. 
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ГОЛЬФ-ТУРИЗМ У СПОРТИВНО-ТУРИСТИЧНОМУ 

ОБСЛУГОВУВАННІ СВІТУ: ДОСВІД РОЗВИТКУ ТА ГЕОГРАФІЯ 
 

Актуальність теми. Спортивний туризм є сектором світової туристичної 

індустрії, що активно розвивається, та демонструє, з одного боку, високі темпи 

зростання по всьому світу, а з іншого – суттєвий внесок у формування доходів 

від туризму. За даними статистики, спортивний туризм бере участь у 

формуванні до 25% доходів від світового туризму [1]. Глобалізація перетворила 

спортивний туризм на цікавий масовий феномен. Спортивні події поєднуються 

з шоу, індустрією розваг та маркетингом. З одного боку, в спортивні події 

залучені глядачі, які дивляться їх на стадіонах чи вдома, учасники різних 

активностей та фанати онлайн-ігор, з іншого боку – залучені ті, хто 

подорожують, щоб стати учасником спортивної події та свята, формуючи 

туристичні потоки. Зрештою, спортивний туризм бере участь у формуванні 

нової культури здорового способу життя, нової моделі життя суспільства, 

повної розваг та подій, стаючи певним імпульсом для розвитку туристичного 

бізнесу. Спорт стає визначальним фактором у пропозиції туристичної 

дестинації. А серед різноманітних видів спорту, які приваблюють туристів одне 

з важливих місць посідає гольф. 

Важливим чинником розвитку гольфу на сучасному етапі є повернення йому 

статусу олімпійського виду спорту, що сприяло прогресу його розвитку майже 

у всіх країнах. Гольф швидко розвивається у світі: понад 60 мільйонів людей 

грають в нього більш ніж в 130 країнах. Все це стає поштовхом до створення 

численних гольф-клубів та будівництва нових гольф-полів, розвитку гольф-

інфраструктури. Саме тому дослідження гольф-туризму у спортивно-

туристичному обслуговуванні світу є актуальним. 

Об’єкт дослідження – гольф-туризм у спортивно-туристичному 

обслуговуванні світу. 

Предмет дослідження – особливості та сукупність факторів, які впливають 
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на організацію гольф-туризму у спортивно-туристичному обслуговуванні світу. 

Мета дослідження: проаналізувати особливості гольф-туризму у спортивно-

туристичному обслуговуванні світу. 

Ступінь дослідженості питання. Особливості спортивного туризму, його 

організації, класифікації та типології висвітлювали в своїх роботах С. 

Алексєєва, М. Біржакова, М. Григорак, А. Козлова, Л. Рубіс. Дж. – Ф. Валлс, Л. 

Мота, М. Франка, Дж. Хуонг та ін. Особливості розвитку гольфу, історію його 

виникнення розглядали Л. Хадсон та С. Хадсон, А. Коррейя, Дж. Петрік, М. 

Марквік та ін. Вітчизняними дослідниками М. Терещук, І. Павлюк 

проаналізовано історію розвитку гольфу та зародження гольф-туризму в 

Україні; О. Вуйцик, Е. Яцишин з’ясовано географію та визначено передумови 

розвитку гольф-туризму у нашій державі. 

Інформаційна база і методика дослідження. Світовий ринок спортивного 

туризму за різними оцінками становить 800 млн. доларів. Щорічно до нього 

залучаються від 12 до 15 млн. осіб, очікується щорічний приріст на рівні 6% 

загального обсягу індустрії. Експерти пов’язують це із впливом трьох факторів: 

зростання добробуту населення, підвищений інтерес до спортивного туризму 

як засобу вийти із зони комфорту та зростаючий внесок даного сектора у ВВП і 

зайнятість населення. Одночасно у світі спостерігається зростання ринку 

оздоровчого туризму (т. з. wellness tourism), пов’язаного зі спортом та здоровим 

способом життя: від 563 млрд. доларів у 2015 р. до 639 млрд. доларів у 2017 р. 

У 2020 році за пандемії прибутки становили 4,4 трлн. доларів, і, за прогнозами 

експертів, зростатимуть на 10% щорічно до 2025 року. [2] 

Гольф загалом є частиною величезної сфери дозвілля та рекреації. Поля для 

гри у гольф є об’єктами активного відпочинку в структурі сфери дозвілля. За 

своєю сутністю гольф є сезонним видом відпочинку, основний сезон гольф-

турів – весна-осінь. За туристичним мірками-досить тривалий сезон, коли 

любителям таких подорожей можна скористатися вигідними пропозиціями. 

Хоча робиться все можливе, щоб перевести його в ранг цілорічного. 

Результат. Не зважаючи на поширену думку, що гольф гра лише для 

заможних, гра в гольф доступна людям різного статку і соціального положення.  

Адже 60 мільйонів – це тільки «офіційні» гравці в гольф: спортсмени, члени 

федерацій і клубів. А кількість звичайних любителів гольфу по всьому світу 

неможливо злічити. 

Країною номер один за розвитком гри стала США. Тут розташовані 

найкращі світові гольф-центри: Міртл-Біч у Південній Каліфорнії, Фенікс в 

Арізоні, Палм-Спрингз, Каліфорнія. Але мекка даного виду спорту – Орландо, 

штат Флорида, де розташовано більше ніж 150 полів вищого класу. Зважаючи на 

все більшу популярність туристичного гольфу більшість проєктів полів для 

гольфу за останній час реалізовувалося в традиційних для гри регіонах – 

Північній Америці (37%) і Європі (33%), йдеться в дослідженні фахівців 

практики з консультування з питань гольфу KPMG. Однак у Північній Америці 

це були в основному проєкти, пов’язані з оновленням і ребредингом. Тим 

часом частка Азії зросла до 20% із 15% в основному за рахунок Китаю 

(незважаючи на діючу там заборону на будівництво полів для гольфу), за яким 

йшли Південна Корея і М’янма. Згідно думки фахівців, в найближчий час слід 

очікувати найбільш швидкого зростання будівництва полів для гольфу в Китаї – 



 

 

53%, Індії – 40%, на 3-му місці опинилися Росія і країни СНД (38%), за ними – 

Південна Америка і країни Карибського басейну, а також Південно-Східна Азія 

(по 35%). [3] 

Шанувальникам закордонних поїздок відкривається інший світ готелів і 

клубів. Крім родоначальників гольфу – Шотландії та Англії – відмінні 

можливості для подорожей і гри в гольф пропонують і інші країни – гольф-

курорти – Австрія, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, ОАЕ, Туреччина, 

Швейцарія, США, Таїланд, а також країни Індійського океану і Карибського 

басейну. За результатами аналізу Golf Around the World 2019 від The R&A було 

з’ясовано, що станом на 2019 рік у світі нараховується 38 864 полів для гри і 

гольф. Їх розміщення у десятці країн лідерів гольф туризму представлено в 

таблиці 1 (див. додаток А). 

Якщо ж розглянути наступну десятку країн, то буде охоплено 90% усіх 

полів для гольфу. Слід зазначити ці країни: Іспанія (493 полів), Південно-

Африканська Республіка (477 полів), Нова Зеландія (416 полів), Ірландія (365 

полів), Нідерланди (350 полів), Аргентина (348 полів), Данія (347 полів), 

Таїланд (317 полів), Італія (312 полів), Індія (298 полів). [4] 

Крім аналізу розташування полів для гри в гольф необхідно згадати і п’ять 

найбільш важливих чемпіонатів з гольфу, які відбулися протягом 2021 року і, 

як зазначає К. Портер [5], привернули до себе увагу як професійних 

спортсменів, так і любителів, вболівальників та журналістів (див. додаток 

Б).Необхідно зазначити, що у світовій індустрії гольфу в першу чергу важливу 

роль відграють міжнародні федерації з гольфу та організації у сфері гольф-

туризму, серед яких найбільшими є Міжнародна федерація гольфу, 

Європейська асоціація гольфу, Міжнародна асоціація гольф-туроператорів. 

Міжнародна федерація гольфу (IGF), яку було створено 1958 року, є 

визнаною міжнародною федерацією в рамках Олімпійського та 

Паралімпійського руху. Штаб-квартира організації знаходиться у 

швейцарському місті Лозанна. IGF складається з 150 федерацій-членів із 147 

країн, а усі національні федерації гольфу, які входять до IGF, визнаються 

національними олімпійськими комітетами своїх країн. 

Основними цілями Міжнародної федерації гольфу є: 

– заохочувати міжнародний розвиток гольфу як виду спорту; 

– розвивати дружбу та спортивну майстерність між народами світу, 

організовуючи раз на два роки аматорські командні чемпіонати на трофей 

Ейзенхауера (для чоловіків) та Espirito Santo Trophy (для жінок); 

– популяризувати гольф як олімпійський та паралімпійський вид спорту; 

– діяти як міжнародна федерація з гольфу на Олімпійських і 

Паралімпійських іграх і тим самим встановлювати та виконувати правила 

щодо гри в гольф на Олімпійських і Паралімпійських іграх. [6] 

Європейська асоціація гольфу (EGA) була заснована під час зустрічі, що 

відбулася в Люксембурзі 20 листопада 1937 року і наразі складається з 49 країн-

членів. Європейська асоціація гольфу (EGA) відповідає за: організацію та 

координацію як аматорських чемпіонатів, так і міжнародних матчів; огляд 

європейських аспектів правил, аматорського статусу та гандикапів у комітетах 

The R&A та EGA; інформацію та комунікацію між федераціями-членами, The 

R&A та міжнародною федерацією гольфу, між виконавчим комітетом, комітетом 



 

 

чемпіонату та комітетами EGA, а також із ЗМІ; освіту – проводить конференції з 

гольфу, семінари; управління гольф-полями у співпраці з The R&A; рейтинг 

курсу та гандикап: створення та підтримка всесвітньої системи гандикапу [7]. 

Регулюванням туристичної діяльності в області гольфу займається заснована 

у 1997 році міжнародна асоціація операторів гольф-туризму (IAGTO). До складу 

IAGTO входять 2758 акредитованих операторів гольфу: гольф-клуби, гольф-

курорти, готелі, поля для гольфу, приймаючі оператори, авіакомпанії, 

туристичні бюро, схвалені ЗМІ та ділові партнери у 105 країнах. Діяльність цієї 

організації забезпечується 693 фахівцями з гольфу із 64 країн. За деякими 

оцінками, оператори IAGTO контролюють понад 87% туристичних гольф-

пакетів, проданих у всьому світі. Головний офіс IAGTO базується в Лондоні, а 

також має представництва у США та Канаді, Китаї, Японії, Кореї, Таїланді, 

Австралії та Новій Зеландії, Південній Африці, Франції, Ірландії, Іспанії, 

Німеччині, Італії та Туреччині [3] 

В Україні питанням розвитку гольфу приділялося чимало уваги. Так, вже у 

1997 році було створено Всеукраїнську федерацію гольфу, яку у 2012 році 

прийняли до колективних членів Національного олімпійського комітету 

України. Проте, перший гольф-клуб із професійним майданчиком для цієї гри 

був відкритий тільки у 2004 р. в Луганську, який так і назвали «Перший Гольф 

Клуб». І з того часу гольф-клуби почали відкривати у різних регіонах України, і 

найбільш відомі з них: «Гольфстрім», «Royal Kyiv Golf Club» у Київській 

області; «Superior Golf Club» у Харкові; «Одеський Міський гольф-клуб» в 

Одесі; «Гольфер» у Запоріжжі; «Edem Golf Club» у Львові. З часом українські 

клуби вирішили об’єднатися і у 2017 році була створена Професійна Гольф 

Асоціація України (ПГА України), яка на початку 2021 року стала повноцінним 

членом міжнародної організації Конфедерації Професійного Гольфу (CPGJ). 

Отже, станом на 2020 рік в Україні налічується 4 гольф-поля, що отримали 

сертифікацію EGA відповідно до міжнародних стандартів. Це надає можливість 

країні для реалізації проведення змагань як місцевого, так і міжнародного 

рівнів. Варто зауважити, що під час сертифікації гольф-поля Edem, експерти 

визначили лунку PAR–6. Це єдине поле в Україні з лункою такого рівня 

складності, та одне з небагатьох у Європі. 

Цікаво, що першу в Україні дитячо-юнацьку спортивну школу 

олімпійського резерву з гольфу було засновано Всеукраїнською федерацією 

гольфу влітку 2020 року. А вже у 2021 році діти змагалася за першість у 

Відкритому дитячому гольф-турі 2021. 

З метою зацікавлення гольфом населення, Всеукраїнська федерація гольфу у 

2021 році розробила проєкт Open Golf, суть якого полягає у постійному 

залученні до активностей та змагань, метою яких є створення та підтримка 

інтересу населення до гри у гольф [8]. 

Висновки. Отже, у процесі аналізу особливостей гольф-туризму, 

розглянуто досвід його розвитку у різних країнах і, зокрема, в Україні. 

Автором визначено актуальність дослідження аспектів гольф-туризму, що 

пов’язана зі стрімким його розвитком та популяризацією даного напрямку 

спортивного туризму у світі. Виявлено фактори, що впливають на організацію 

гольф-туризму та проаналізовано особливості гольф-туризму у спортивно-

туристичному обслуговуванні світу. Такими факторами, перш за все, є 



 

 

зростання інтересу серед населення, мобілізація значних туристичних потоків,  

створення привабливого з погляду туризму іміджу приймаючої країни та 

стимулювання інвестицій у розвиток місцевої інфраструктури. Також істотним 

чинником є поштовх до економічного зростання територій, що передбачає 

створення нових робочих місць, вирішення проблеми зайнятості місцевого 

населення і отримання додаткових прибутків. 

Узагальнюючи, можна сказати, що передовими регіонами з погляду гольф-

туризму є Північна Америка та Європа, значні темпи розвитку демонструє 

Азія. Серед країн: США – лідер за розвитком гри та кількістю гольф-

полів; Шотландія та Англія – засновники гольфу як виду спорту; Китай та 

Південна Корея – «двигуни» популяризації гри у Азії; європейські країни – 

відмінні гольф-курорти високого рівня. 

У процесі дослідження встановлено, що міжнародні організації, такі як 

Міжнародна федерація гольфу, Європейська асоціація гольфу, Міжнародна 

асоціація гольф-туроператорів, мають значний вплив на розвиток та поширення 

ідей гольф-туризму у світі. 

Важливо відзначити, що Україна після здобуття незалежності зробила 

значний крок у розвитку гольф-туризму. Чимало уваги цьому питанню 

приділяється Всеукраїнською федерацією гольфу та заснованою нею дитячо-

юнацькою школою, за сприяння яких реалізуються різноманітні проєкти щодо 

популяризації даного виду спорту. Також встановлено, що Україна володіє 

чотирма гольф-полями за міжнародними стандартами, та є однією з країн 

Європи, із сертифікованим полем з лункою PAR–6. 

Наукова і практична новизна полягає у наявності оригінального 

дослідницького матеріалу по напрямку проведеного дослідження. Вперше 

проведено комплексний аналіз розміщення гольф полів у світі, розглянуто 

значення міжнародних федерацій і організацій сфери гольф туризму, а також 

проаналізовано розвиток гольф-туризму в Україні. Отримані результати 

можуть бути використані при підготовці матеріалів для гольфістів-початківців. 
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Додаток А 

Кількість гольф-полів у різних країнах світу 

№ з/п Країна Кількість гольф-полів 

1 США 16 156 

2 Японія 3140 

3 Сполучене Королівство Великобританії 3101 

4 Канада 2564 

5 Австралія 1584 

6 Німеччина 1054 

7 Франція 811 

8 Республіка Корея 810 

9 Швеція 650 

10 Китай 617 

Джерело: розроблено автором на основі даних [4] 

Додаток Б 

Найбільш відомі турніри з гольфу, які відбулися 2021 року 

№ з/п Турнір Місце проведення Переможець 

1 Чемпіонат PGA США, Південна 

Кароліна, Kiawah 

Island Golf Resort 

Філ Мікельсон 

2 BMW International Open 
2021 

Німеччина, Golfclub 
München Eichenried 

Віктор Говланд 

3 Відкритий чемпіонат Англія, Кент, Royal 

St George’s 
Колін Морікава 

4 Відкритий чемпіонат США США, Торрі Пайнс 
у Ла-Хойя 

Джон Рахм 

5 Arnold Palmer Invitational США, Флорида, Bay 

Hill Club & Lodge 

Скотті Шеффлер 

Джерело: розроблено автором на основі даних [5]
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АРАБСЬКИХ ЕМІРАТІВ (НА ПРИКЛАДІ ДУБАЇ): ДОСВІД ДЛЯ 

УКРАЇНИ 

 

Актуальність теми: Дубай сміливо можна назвати одним з 

найвідоміших туристичних напрямків світу. Сюди охоче прибувають туристи 

заради безтурботних розваг на найчистіших пляжах і шопінгу в неосяжних 

торгових центрах, але привабливість Еміратів не обмежується можливостями 

рекреаційного туризму - бізнесмени, науковці, лікарі, спеціалісти 

найрізноманітніших секторів економіки прибувають в Дубаї зі своїми 

особистісними і професійними цілями. ОАЕ є прикладом для світу з 

формування туристичної інфраструктури і взірцем для наслідування багатьом 

країнам, у тому числі і Україні. ОАЕ є одним із пріоритетних туристичних 

напрямків для України. Використовуючи цей досвід Україна може розвинути 

власний сектор туризму та покращити свої інфраструктурні умови. 

Мета роботи: Дослідити туристичну інфраструктуру ОАЕ та її вплив на 

туристичну галузь Об'єднаних Арабських Еміратів, запронувати туристичний 

продукт для українців та окреслити досвід ОАЕ, який може перейняти Україна. 

Об’єкт дослідження: туристична інфраструктура Об’єднаних Арабських 

Еміратів (на прикладі Дубаї). 

Предметом дослідження: особливості організації туристичної 

інфраструктури ОАЕ (на прикладі Дубаї). 

Методи дослідження: У курсовій роботі представлені такі 

загальнонаукові та спеціальні методи: статистичний; порівняння; аналізу та 

синтезу; узагальнення; індукції та дедукції. 

Об'єднані Арабські Емірати є унікальною країною, адже там, де зараз 

знаходяться найрозкішніші курорти світу, унікальні хмарочоси-рекордсмени, 

суперсучасні будівлі і інші досягнення архітектурної та технологічної думки, 

всього якихось п'ятдесят років тому була неродюча пустеля. Гості з усіх 

куточків світу прилітають в ОАЕ заради того, щоб збагатити свій туристичний 

досвід, відпочити та збагатитись культурою Еміратів, і українці не стали 

виключенням. 

Індустрія туризму є основоположною для Дубая. Згідно зі статистикою на 

офіційному сайті Visit Dubai, Дубай відвідали 8,36 мільйона іноземців за 

перші 6 місяців 2019 року. Тому уряд ОАЕ докладає максимум зусиль для 

розвитку емірату, щоб допомогти залучити ще більшу кількість туристів. Для 

цього уряд розвиває сектор послуг, який вже зараз є надзвичайно потужним та 

розгалуженим, а рівень послуг , які вони пропонують у транспортному та 

готельному секторах є одним із найвищих у світі. Тобто, інфраструктура має 

потужний вплив на рівень та якість туристичного сектору країни. Згідно зі 

статистичним звітом уряду Дубая, у 2019 році там налічується 544 готелі із 

близько 100 тисячами номерів та 25 тисячами апартаментів. На частку готелів 

та ансамблів апартаментів з тризіркових рейтингом припадає 21% всіх послуг. 

Бурдж Аль Араб, про який згадувалося вище, вважається одним з 

найрозкішніших готелів у світі [1]. 

Кустав Кармакар, професор Університету науки технологій та 

досліджень Абу-Дабі стверджує, що інфраструктурний туризм базується на 



 

 

чотирьох фундаментальних компонентах: заклади харчування, місця для 

розміщення та транспорт та рекреаційні/культурні заходи. 

В Дубаї ці чотири компоненти швидко розвивалися в останні роки. Згідно 

з результатами дослідження, туристичне розміщення в Дубаї є відносно 

дорогим і поширеним. У період 2016-2019 років спостерігається збільшення 5- 

ти та 4-зіркових готелів та кількості номерів. Це є відображенням виставки 

Sheikh Mohammed’s Vision Expo 2020. 

Всі будівельні проєкти, які реалізуються в Дубаї для розвитку туристичної 

індустрії, можна розділити на 2 основні категорії. 

В першу категорію входять масштабні будови і споруди, які зводять з 

метою створення в Еміратах нових туристичних пам'яток. Їх значимість важко 

переоцінити: провідною метою візиту туристів в ОАЕ є знайомство зі 

знаковими пам'ятками Дубаю, в числі яких - хмарочос Бурдж Халіф, торговий 

центр Дубаї Молл і єдиний у світі семизірковий готель Бурдж Аль Араб. 

Можна відзначити паркові ансамблі Dubai Parks and Resorts, Worlds of 

Adventure і Dubai Safari Park рукотворний острів Bluewaters Island, на якому 

відкрите колесо огляду Ain Dubai (Dubai Eye), а ще прибережний регіон Dubai 

Creek Harbour, – вони користуються неймовірною популярністю у широкої 

категорії туристів. Прихильники історії націлюють увагу на Dubai Historic 

District, де зберігаються і відновлюються давні сторінки історії Дубая, і музей 

Etihad Museum, де можливо познайомитися з хронологією створення і 

становлення ОАЕ. Важливим аспектом подорожей є заклади харчування. 

Заклади Дубаю, в основному, зосереджені на східній кухні різних регіонів, а 

розгалуженість сфери розгортається від закладів швидкого харчування до 

ресторанів з зірками Мішлен. 

Другий тип – це прості будівлі, для звичайних атракцій, таких як: шопінг, 

розваги або для звичайного відпочинку. 

Більшість великих міст світу пропонують прямі рейси до Дубая. Дубай 

став найзавантаженішим аеропортом у світі, понад 120 авіакомпаній літають до 

Дубая та з міжнародного аеропорту понад 260, що відображає популярність 

емірату серед туристів. 

Крім того, існує величезна мережа доріг, що з'єднують Арабські Емірати 

з прикордонними територіями, Оманом і Королівством Саудівська Аравія. Ця 

дорожня мережа в Дубаї з'єднує всі міста. Відоме багатосмугове шосе між Абу- 

Дабі та Дубаєм забезпечує швидкий доступ для населення обох міст, та 

покращує туристичну мобільність у країні. Згідно з результатами опитування, 

після Токіо та Сінгапуру Дубай є 3-м містом світу з частоти використання 

послугами таксі [2]. 

Підсумовуючи, можна впевнено стверджувати, що забезпечення хорошої 

інфраструктури є одним із ключових факторів успішного туризму, оскільки 

сектор туризму значною мірою залежить від інфраструктури країни, як 

базової 

- відповідні дороги, наявність електроенергії, питної води, належної системи 

каналізації та аеропортів, так і атракційної – пам’ятки культури, визначні 

місця, місця для відпочинку, шопінгу та ін.. У Дубаї є все це, адже щороку на 

потреби утримання в кожному секторі міста виділяється значна сума 

бюджетних коштів, влада Дубаю зосереджується на його модернізації та 



 

 

модифікації. І це приносить свої плоди. Як пояснюють аналітики Всесвітньої 

ради з туризму і подорожей, за 2016 рік ця індустрія принесла в економіку 

емірату $ 18,7 млрд., що еквівалентно 5,2% від ВВП Дубая. 

Українські турфірми пропонують величезний вибір турів до ОАЕ з 

різним рівнем комфорту та кількістю включених послуг, а 14 лютого 2021 року 

Україна та ОАЕ підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо 

співробітництва країн, зокрема й у сфері розвитку туристичного сектору між 

Державним агентством розвитку туризму України та Міністерством економіки 

Об'єднаних Арабських Еміратів. Підписання відбулося в межах офіційного 

візиту Президента України Володимира Зеленського до Абу-Дабі. Укладення 

цього меморандуму стало ще одним кроком для поглиблення співпраці в 

туристичній галузі на державному рівні [3]. 

На даний момент, Об’єднані Арабські Емірати залишаються одним із 

пріоритетних туристичних напрямків для України. Враховуючи усі нюанси 

турів до Об’єднаних Арабських Емірат (туристичний сезон, цінову політику, 

умови інфраструктури ти ін.), пропонуємо розробити новорічний тур з 

України, Київ – ОАЕ, Дубаї, Абу-Дабі. 

Тур з 03.01 по 11.01 

Тур розрахований на 2 учасників (вік 19 - 28 роки) і 8 днів, сезон 

проведення: зима, січень. Даний тур розрахований на знайомство ОАЕ, його 

визначними місцями, забезпечить учасників розвагами та гарним проведенням 

часу. 

1. 

КВИТОК 
  Дата Час Ціна Трансфер 

Точка А Україна, 

Київ 

03.01 23:15 1034 

грн 

Літак, авіакомпанія 

EMIRATES 

Точка Б: ОАЕ, Дубаї 04.01 06:50 

ДУБАЇ ( знайомство + розважальна програма ) 

+ Трансфер від аеропорта до готелю 

 Готель : Rove At The Park 3* 

 Ціна: 6 400 грн / 2 персон 

 Номер : Standart room ( стандартний номер з балконом) 

 Період проживання : з 04.01 по 06.01 ( 2 ночей) 

 Харчування : BB (сніданки) 

Чек-лист по відвідуванню місць на 2 дні: 

o Акваріум в Дубай Молл 

o Хмарочос Бурдж-Халіфа 

o Дубайський пустельний заповідник 

o Парк розваг IMG WORLDS OF ADVENTURE 

o Аквапарк Aquaventure + «Залив Дельфінів» в аквапарку 

o Тематичний парк Dubai Parks and Resorts 

2. 

КВИТОК 
 Місто Дата Час Ціна Трансфер 

Точка Б ОАЕ, Дубаї 06.01 7:00 890 грн 4 місний 



 

 

Точка В ОАЕ, Абу-Дабі 06.01 9:00 місцевий 

бусик 

АБУ-ДАБІ ( знайомство з культурою та містом): 

 Готель : Sheraton Abu Dhabi Hotel & Resort 

 Ціна: 6 773 грн / 2 персони 

 Номер : Standart room ( стандартний номер з балконом) 

 Період проживання : з 06.01 по 08. 01 ( 2 ночей) 

 Харчування : BB (сніданки) 

Чек-лист по відвідуванню 

місць: 

o Мечеть шейха Зайда 

o Тематичний парк «Ferrari World» 

o Гоночна траса «Яс Марина" 

o пляж Корніш 

o Набережна Корніш 

3. 

КВИТОК 
 Місто Дата Час Ціна Трансфер 

Точка Б ОАЕ, Абу-Дабі 08.01 7:00 890 грн 4 місний місцевий 

бусик Точка В ОАЕ, Дубаї 08.01 9:00 

ДУБАЇ ( пляжний відпочинок + вечірній релакс) : 

 Готель : The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofitel 5* 

 Ціна: 14 500 грн / 2 персон 

 Номер : Standart room ( стандартний номер з балконом) 

 Період проживання : з 08.01 по 11.01 ( 3 ночі ) 

 Харчування : HB+ (сніданки, обід/вечеря + алкоголь) 

Чек-лист по відвідуванню вечірніх місць відпочинку: 

o Timeless Spa 

o Музичний фонтан в Дубаї 

Чек-лист атмосферних ресторанів для вечері: 

o Плавучий ресторан Бетао 

o NEOS 

o OPSO 

o Level 43 Sky lounge 

o The Penthouse 

+ Трансфер з готелю до аеропорта 

4. 

КВИТОК 
 Місто Дата Час Ціна Трансфер 

Точка Б ОАЕ, Дубаї 11.01 18:00 1058 грн Літак, 

авіакомпанія 

EMIRATES 
Точка В Україна, Київ 11.01 22:15 

Будь-яка послуга потребує рекламування та поширення, адже це є 

базовою умовою для її покупки. За допомогою інтернет засобів просування 

можна значно підвищити продаж послуг, адже вони мають ряд очевидних 

переваг: широке охоплення, необмежена часова доступність, швидкість, 



 

 

необмежений обсяг інформації, інтерактивність, скорочення витрат. Серед 

найпоширеніших видів просування туристичних продуктів можна відзначити 

наступні: сайт, соціальні мережі, інтернет-розсилка, банерна, контекстна, 

таргетована реклама. 

Оскільки, як зазначалось вище, тур розрахований для молодої категорії 

людей (19-28 років) для просування найбільш ефективними засобами будуть 

саме таргет через соціальні мережі, банерна та відеореклама. Це пов’язано з 

тим, що молоді люди набагато частіше користуються такими додатками, як 

Instagram, TikTok, Youtube, Facebook, і є цільовою аудиторією просування. 

Використання реклами в соціальних мережах дає швидку зворотню реакцію на 

представлену інформацію та можливість зручного перегляду статистики 

рекламної кампанії. Перевагою також є активне спілкування з потенційними 

клієнтами за допомогою коментарів, постів та чатів. Банерна реклама виконує 

функції популяризації бренду, інформування та нагадування про існування 

послуги на ринку [4]. 

Звертаючи увагу на запропоновані дати туру (03.01 - 11.01), можна 

провести ефективну рекламу кампанію терміном щонайменше у місяць, 

націлену на покупку туру в подарунок до свята Нового року або з метою 

почати рік подорожуючи. 

Особливістю запропонованого туру є націленість на відвідування 

максимальної кількості туристичних пам’яток ОАЕ та, як наслідок, культурне 

дослідження країни, при цьому, запропоновані умови є досить комфортними а 

ціна середньою за ринком. 

Україна має великий потенціал до перейняття досвіду ОАЕ, адже на її 

території налічується 152 тисячі культурних пам’яток, а різноманітність 

природних ресурсів вражає. Гори, моря, живописні озера, річки, заповідники 

заказники і навіть пустеля – справжній рай для мандрівників. Але розвитку цієї 

галузі перешкоджає низький рівень інфраструктурного забезпечення. Стан 

доріг, низький рівень обслуговування, якість туристичних продуктів бажають 

кращого. У 2020 році, чинний президент України Володимир Зеленський 

розпочав «велике будівництво» - урядову програму з метою покращення 

транспортної, освітньої, соціальної та спортивної інфраструктури в країні, 

можливо це стане першим кроком на шляху до процвітання туристичної сфери 

України. 

Висновки. Отже, Дубай - один з найперспективніших регіонів світу за 

своїм туристично-рекреаційним потенціалом. 

В першу чергу Емірати приваблюють своєю незвичайною 

ультрасучасною архітектурою, аналогів якої немає на всій планеті, а також 

архітектурними та технологічними пам'ятками ОАЕ, які не знайти більше ні в 

якому іншому куточку планети. Унікальні інфраструктурні об’єкти, створені 

менш ніж за пів століття вражають своїми масштабами та розкішшю та 

приваблюють мандрівників з усього світу. 

Рівень надання послуг, комфортність пересування, різноманітність типів 

відпочинку – все це в сукупності виводить країну в топ туристичних місць, 

Емірати показали абсолютно новий рівень гостинності для бажаючих 

відпочити на березі Перської затоки, і зарекомендували себе як центр світового 

туризму. 



 

 

В ОАЕ можна було б перейняти досвід щодо будівництва, організації, 

покращення рівня надання послуг тощо, адже країна дійсна показала створила 

себе сама та досягає чудові успіхи в цих аспектах. 
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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

ВЕЛОСИПЕДНОГО ТУРИЗМУ В РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ (НА 

ПРИКЛАДІ ЗАЛУЧЕННЯ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИХ РЕСУРСІВ) 

 

У наш час велопрогулянки набувають усе більшої популярності не лише 

в колі молоді, але й у людей старшого віку. Серед прихильників цього виду 

відпочинку багато як досвідчених туристів, так й новачків. Підвищення 

https://www.researchgate.net/publication/348334227_The_Positive_Role_of_the_Tourism_Industry_for_Dubai_City_in_the_United_Arab_Emirates
https://www.researchgate.net/publication/348334227_The_Positive_Role_of_the_Tourism_Industry_for_Dubai_City_in_the_United_Arab_Emirates
https://www.tourism.gov.ua/blog/ukrayina-ta-oae-pidpisali-memorandum-shchodo-spivpraci-z-rozvitku-turistichnoyi-galuzi
https://www.tourism.gov.ua/blog/ukrayina-ta-oae-pidpisali-memorandum-shchodo-spivpraci-z-rozvitku-turistichnoyi-galuzi
https://www.tourism.gov.ua/blog/ukrayina-ta-oae-pidpisali-memorandum-shchodo-spivpraci-z-rozvitku-turistichnoyi-galuzi
https://www.tourism.gov.ua/blog/ukrayina-ta-oae-pidpisali-memorandum-shchodo-spivpraci-z-rozvitku-turistichnoyi-galuzi
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12391/1/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12391/1/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12391/1/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
http://www.repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/12391/1/%D0%90%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/infrastructure-sector-in-uae
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/infrastructure-sector-in-uae
https://www.mordorintelligence.com/industry-reports/infrastructure-sector-in-uae


 

 

популярності велосипедного туризму свідчить про моду на ведення здорового 

способу життя, а цей вид туризму належить до екологічних та корисних для 

фізичного й психологічного здоров’я людини. Такий відпочинок не потребує 

особливих навичок чи значних фінансових вкладень, він доступний абсолютно 

кожному, хто не має обмежень за станом здоров’я. Залучення історико- 

культурних ресурсів регіонів до розробки велотурів та маршрутів сприятиме 

накопиченню знань з краєзнавства, географії, історії та етнографії, культури 

краю, що є важливим для патріотичного виховання як молоді, так і старшого 

покоління. Тому необхідна повна інвентаризація історико-культурних 

об’єктів у регіонах, встановлення стану їх збереження, атрактивності та 

можливостей використання в туристичній діяльності, пов’язаній з 

велосипедним туризмом. 

Об’єкт дослідження – велосипедний туризм Рівненської області. 

Предмет дослідження – організація велосипедного туризму в 

Рівненській області із залученням її історико-культурних ресурсів. 

Метою роботи є дослідження сучасного стану велотуризму у Рівненській 

області задля розробки і просування нового туристичного продукту на базі 

використання її історико-культурних ресурсів. 

Ступінь дослідженості питання. Проблему організації велосипедного 

туризму досліджено в публікаціях таких науковців як В. Будзин, О. Дмитрук, 

Н. Жарська, О. Конопляник, В. Монастирський, П. Романів, Ю. Щур. У своїх 

працях вони проводили аналіз сучасного стану та перспектив розвитку 

велосипедного туризму в окремих регіонах України, визначали його сильні та 

слабкі сторони, досліджували динаміку можливих змін, а також розглядали 

важливі питання маркування та прокладання велосипедних маршрутів. Темі 

дослідження туристичних ресурсів, їх класифікації присвячені дослідження О. 

Бейдика, Л. Гринівої, К. Дударчук, Ф. Заставного, М. Копача, В. Кравціва, М. 

Крачила, С. Кузика, О. Любіцевої, М. Мальської, Я. Олійника, І. Смаля, І. 

Смирнова, В. Стафійчука, О. Топчієва. Рекреаційно-туристичні ресурси 

України, зокрема Рівненської області, вивчали В. Біляченко, В. Боровець, Д. 

Гурова, В. Зайцева, О. Зайцева, Н. Ковальчук, В. Лашта, В. Стельмах. 

Інформаційну базу дослідження склали електронні ресурси, монографії 

українських та закордонних вчених, збірники, періодичні видання, 

навчальна література у вигляді підручників, навчальних посібників та 

навчально- методичної літератури. 

Методика дослідження. У роботі було використано наступні методи 

дослідження: історичний, аналіз і синтез, абстракція, літературний, 

картографічний, історичний, графічний, статистичний, комп’ютерні ГІС- 

технології (QGIS, BikeMap). 

Результати. Велосипедний туризм – один із видів туризму, під час 

здійснення якого велосипед є головним або єдиним засобом пересування, 

реалізується в природних умовах та характеризується активним способом 

пересування з використанням фізичних сил туриста по заздалегідь 

розробленому маршруту [41]. Оскільки досягнення спортивних результатів не 

є основним завданням велотуризму, тому він може набувати масового 

характеру із залученням громадян із різними навичками та різного віку. 



 

 

Основною метою велосипедного туризму є вдосконалення показників 

фізичного та психічного здоров’я внаслідок змін форм діяльності, дозуванням 

навантаження та раціонального харчування. 

Однією з особливостей велосипедного туризму є можливість залучення 

до його організації усіх видів туристичних ресурсів: природно-географічних, 

природно-антропогенних та суспільно-історичних. Особливу роль відіграють 

історико-культурні туристично-рекреаційні ресурси, які разом із природніми 

створюють передумови для організації велосипедного туризму. Історико- 

культурні туристичні ресурси – це сукупність пам’яток матеріальної і духовної 

культури. які створені в процесі історичного розвитку суспільства на певній 

території, мають певну пізнавальну цінність і можуть бути використані для 

туристичної діяльності [49, c. 137]. Вони поділяються на археологічні, 

архітектурні та подієві, вагому їх частину становлять об’єкти історичної та 

культурної спадщини. Ці об’єкти за особливостями використання у туризмі 

дуже відмінні. Один і той же об’єкт може бути полі функціональним у 

створенні турпродукту. Наприклад, стародавні замки – це об’єкти споглядання, 

що підвищують загальну атрактивність території і, водночас, об’єкти, де 

можна проводити мистецькі заходи, наукові форуми, розважальні шоу-

програми, знімати фільми тощо. Історико-культурні об’єкти є основою для 

розвитку різних видів туризму – велосипедного, пізнавального, наукового, 

сакрального (релігійного), фестивального, вони також можуть бути залучені як 

допоміжні у сільському, зеленому та інших видах туризму. 

Станом на січень 2022 р. на території Рівненщини налічується 12 

основних туристичних веломаршрутів. Управління культури і туризму 

Рівненської ОДА акцентує увагу на розвитку зеленого туризму, розробці і 

маркуванні туристичних маршрутів, створенні відпочинкових зон навколо 

міст, плануванні проведення фестивалів із промоцією культурної та 

гастрономічної спадщини. Серед основних завдань є активна промоція 

привабливих для мандрівників маршрутів і локацій. Окрема увага приділяється 

турам вихідного дня, вело- та пішим маршрутам. Найбільш атрактивні 

дестинації розташовуватимуться біля обласного центру та територіальних 

громадах навколо Рівного. Ці обставини сприяють сприянню облаштування 

велоінфраструктури в регіоні. Так, планується створення велосипедної доріжки 

з Рівного до Шпанова, з самого Шпанова вже функціонують доріжки в 

напрямках Решуцьк, Хотин, Ходоси. 

В обласному центрі функціонує Спілка велосипедистів Рівного, що 

пропагує активний туризм та розробляє веломаршрути вихідного дня. Вона 

співпрацює з мережею магазинів «Рівело» і разом щорічно організовує 

грунтові марафони «100 миль». Дотичною до них є громадська організація 

Екоклуб, яка на меті має розробку проєктів, що сприяють розвитку 

екологічних видів туризму. Всі ці недержавні організації сприяють та беруть 

безпосередню участь у розвитку велосипедного туризму в регіоні. 

Особливої уваги заслуговує туристичний маршрут «Медове коло» 

протяжністю понад 250-300 км для популяризації Рівненщини як локації 

зеленого та активного туризму. Він є спільним проєктом Української асоціації 

активного та екологічного туризму та Асоціації екологічного партнерства 

Республіки Польща. Основна його ціль – створення туристичних маршрутів які 



 

 

є віддаленими від транспортних коридорів та проходять поблизу природних 

зон, історичних торгових шляхів, річок і закинутих залізничних колій, стати 

основою для реалізації місцевих ініціатив соціального характеру і проєктів, 

пов’язаних із охороною природи та ландшафтів, збереженням культурної 

спадщини. 

Чільне місце у структурі туристичних ресурсів Рівненщини посідають 

історико-культурні туристичні ресурси. В їх структурі виділяються 

археологічні, архітектурні та подієві. Так в регіоні розміщено 2 повністю 

збережених замки в Острозі та Дубно та руїни замків в Губкові, Клевані, 

Корці, Новомалині, Степані, Тайкурах. На відміну від малої кількості 

оборонних споруд, більшість з яких знаходяться в незадовільному стані, на 

території області знаходиться велика кількість сакральних споруд: 8 

монастирів, 500 православних, 8 римо-католицьких, 172 протестанстських 

церков, 2 громади іудейського віровизначення та усього 690 сакральних 

споруд. Так, найдавнішими та найціннішими є Свято-Троїцький Корецький 

жіночий монастир ХІ ст., Межиріцький монастир, сакральні комплекси м. 

Дубно та м. Острог. Окремими видами історико-культурних ресурсів 

Рівненської області є музейні. Вони становлять велику частку туристського 

потенціалу області, адже зберігають дуже цінні матеріали, які відтворюють 

культуру населення регіону. У Рівненському краєзнавчому музеї можна 

ознайомитися з найдревнішою українською іконою – Богородиця Одигітрія, 

роботами європейського скульптора, уродженця Рівненщини – Томаша-Оскара 

Сосновського. В Острозі у «Вежі Мурованій» відкрито краєзнавчий музей, 

найціннішим експонатом якого є перша друкована слов’яномовна Острозька 

Біблія (1581). Унікальним є культурно-археологічний центр «Пересопниця», де 

знаходиться три музеї: археологічний, музей української Першокниги 

Пересопницького Євангелія та музей-скансен “Княже місто”. Регіон 

насичений також подієвими ресурсами, які відображають соціально-

економічні, релігійні, освітні аспекти життєдіяльності краю. Унікальним є 

меморіальний комплекс «Козацькі могили» (с. Пляшева), який поєднує 

сакральні та подієві ресурси. Поблизу села в 1651 році відбулася одна з 

найважливіших битв в історії України під час національно-визвольних змагань 

під проводом Б. Хмельницького, відома під назвою Битва під Берестечком. На 

цьому місці розташована Георгіївська церква-мавзолей, аналогів якій немає в 

Україні. Компактне розміщення основних видів історико-культурних ресурсів 

Рівненщини дозволяє використовувати їх у велосипедному туризмі. 

У роботі було розроблено велосипедний тур «Рівневело. Дубно - 

Острог». Програма була побудована за кільцевим типом маршруту з 

урахуванням найбільш атрактивних історико-культурних ресурсів Рівненської 

області. Унікальність полягає в тому, що за 5 днів туристи матимуть змогу 

відвідати не один об’єкт, а низку дестинацій, таких як сакрально-історичні 

комплекси в м. Острог та м. Дубно (замки, монастирі, церкви, синагоги, 

костели та інші об’єкти), ознайомитися з історичною складовою регіону, 

відчути не лише духовно, а й фізично культурну спадщину області. 

Маршрут: Рівне – Оствиця – Тайкури – Острог – Межирічі – Новомалин 

– Урочище Гурби – Дубно – Тараканів – Пересопниця – Клевань – Городок – 

Хотин – Рівне. 



 

 

Цільова аудиторія – особи віком від 18 до 30 років. 

Подорож розпочинається з магазину «VeloHome» в м. Рівне. Перший 

день велотуру включає такі об’єкти: Рівненський краєзнавчий музей, 

Воскресенський собор, Костел Святого Антонія, Басівкутське городище, руїни 

замку Вишневецьких в с. Тайкури. Кінцем дня є заселення в готель 

«Маестро» в м. Острог. За цей час туристи зможуть ознайомитися з історією 

краю від давніх слов’ян до сьогодення, співіснуванням українців, поляків та 

євреїв у минулому. Наступний день розпочинається з виселення з готелю, 

проведенням екскурсії на території історико-культурного заповідника м. 

Острога та відвідуванням Острозької академії. Наступними об’єктами 

велотуру є Межиріцький монастир та замок у Новомалині. Відвідини 

останнього супроводжуватимуться купанням у Новомалинському ставу. За цей 

час туристи зможуть ознайомитися з роллю Острога, як важливого 

сакрального, академічного та політичного осередка минулого, побувати на 

території одного з найдавніших монастирів-замків на Волині. Завершується 

день заселенням у садибу «Зелений дуб». 3 день велотуру є найбільш 

напруженим, адже довжина маршруту становить 58 км (найдовша в межах 

туру). Розпочинається з відвідин урочища Гурби, де відбувся один із 

найбільших боїв між відділами УПА та військами НКВС і Червоної армії, 

продовжується поїздкою до Тараканівського форту та закінчується заселенням 

в готель «Дубно» із можливим проведенням (за бажанням) вечірньої 

велопрогулянки містом, яка включає в себе сакральні об’єкти. У передостанній 

день туристи зможуть побачити Дубенський замок, культурно-археологічний 

центр «Пересопниця», походити по залишках Білівського городища та руїнах 

Клеванського замку. Останнім пунктом призначення є готель «Скольмо» 

неподалік замку. Останній день велотуру розпочинається з відвідування 

Тунелю кохання та відання шани загиблим біля братської могили розстріляних 

євреїв. Далі подорож продовжується візитом до Городоцького жіночого 

монастиря та відкриттям для себе Хотинських печер. Подорож закінчується 

в тому ж місці, де і  розпочиналося – біля магазину «VeloHome» у м. 

Рівне. 

Організаційні та методичні вказівки до проведення туру включають 

інструктаж по техніці безпеки в дорозі і під час зупинок, пояснення про 

можливі небезпеки і загрози, інформацію про необхідне спорядження. 

Велотурист повинен з собою мати 2 літри води, кошти на додаткові витрати,  

серветки, рюкзак, купальний одяг, рушник, гумові капці, крем від сонця, 

зручний одяг для поїздки на велосипеді, закрите взуття та спортивні окуляри. 

У розрахунок вартості ваучера включено оренду велосипеда та шолому, 

страхування, проживання, харчування, вартість екскурсій,плата за вхід на 

території, розмір податків, знижок та прибутку туроператора, кількість осіб у 

групі та кількість супроводжуючих. Додатково оплачуються розваги, дозвілля, 

додаткові покупки. Ціна велотуру на одну особу, якщо група складається з 10 

учасників, становить 3914,5 грн. 

Результатом розробки велотуру за темою «Рівневело. Острог - Дубно» є 

апробування потенційного велосипедно-пішохідного кільцевого маршруту з 

культурними, історичними та спортивно-оздоровчими елементами, з 

переважно літнім сезоном проведення для туристів віком від 18 до 30 років. 



 

 

Маршрут має протяжність 260,5 км, тривалість туру - 5 днів. 

Для ефективної мозкової роботи під час фізичних навантажень можна 

додати змагання, квести, анімаційні програми, ігрові технології. Зокрема, поділ 

на команди та проведення вікторин, влаштування історичних квестів на 

території Острозького та Дубенського замку, рольові ігри-реконструкції, 

спортивні (волейбол) та логічні ігри. На просування велотуру, забезпечення 

довіри до нового продукту можуть вплинути відгуки та коментарі попередніх 

учасників, коментарі на сторінках у соціальних мережах, вподобайки на 

сторінці туристичних агентств, рекламних постах. 

З метою додаткової рекламної реалізації, можна використати 

розповсюдження інформації серед певних цільових груп та потенційної 

аудиторії методом «порадь другу. Участь в ярмарках і виставках, різного роду 

фестивалів, розробка календаря подій допоможуть залучити нових туристів з 

інших міст та країн для проведення велотуру. 

Таким чином, проведене дослідження показало, що велосипедний туризм 

має деякі особливості порівняно з іншими видами, що доводить його 

унікальність. В ході роботи було створено велосипедний тур, який за п’ять 

днів, може дати загальне уявлення про історико-культурну спадщину 

Рівненської області. Варте уваги також те, що подібного продукту на території 

Рівненщини немає, оскільки наявний маршрут «Медове коло» не включає 

багатьох дестинацій. Запропонований велотур допоможе краще познайомитися 

з історико-культурним багатством Рівненської області та підвищить 

обізнаність туристів щодо багатства і різноманітності культурної спадщини 

України. 

Список використаних джерел 

1. Агафонова Л. Г. Проблеми державного регулювання розвитку туризму в 

Україні // Культура і освіта фахівців туристичної сфери: сучасні тенденції та  

прогнози. – К.: КУТЕП, 2005. – С. 521-526. 

2. Алаев Э. Б. Социально-экономическая география: понятийно- 

терминологическийсловарь / Э. Б. Алаев. – М.: Мысль, 1983. — 350 с. 

3. Бейдик О. О. Рекреаційно-туристські ресурси України: методологія та 

методика аналізу, термінологія, районування: [монографія] / О. О. Бейдик. 

– К.: ВПЦ 

«Київський університет», 2001. – 393 с. 

4. Бейдик О. О. Тлумачний словник термінів з рекреаційної географії 

(географії туризму) / О. О. Бейдик. – К.: Київський університет, 1993. – 56 с. 

5. Бейдик О. О. Унікальна Україна: географія та ресурси туризму: навч. 

посібник / О. О. Бейдик, Н. О. Новосад. – К.: Альтерпрес, 2013. – 572 с. 

6. Більшість українців вміє їздити на велосипеді, але володіє ним менше 

половини населення [Електронний ресурс] /

Режим доступу: https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/29/bilshist-

ukrayintsiv-vmiye-yizdyty-na- velosypedi-ale-volodiye-nym-menshe-polovyny-

naselennya-infografika/ 

7. Бріггс С. Маркетинг в туризмі / С. Бріггс. – К.: Знання-Прес, 2005. – 358 с. 

8. Боровець В. І. Мандрівки «Надслучанською Швейцарією». Туристські 

маршрути Березнівщини за матеріалами краєзнавчо-пошукової експедиції / 

В. І. Боровець, В. І. Лашта. – Рівне: Волинські обереги, 2005. – 36 с. 

https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/29/bilshist-ukrayintsiv-vmiye-yizdyty-na-velosypedi-ale-volodiye-nym-menshe-polovyny-naselennya-infografika/
https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/29/bilshist-ukrayintsiv-vmiye-yizdyty-na-velosypedi-ale-volodiye-nym-menshe-polovyny-naselennya-infografika/
https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/29/bilshist-ukrayintsiv-vmiye-yizdyty-na-velosypedi-ale-volodiye-nym-menshe-polovyny-naselennya-infografika/
https://hmarochos.kiev.ua/2019/10/29/bilshist-ukrayintsiv-vmiye-yizdyty-na-velosypedi-ale-volodiye-nym-menshe-polovyny-naselennya-infografika/


 

 

9. Бурець-Струк Н. Рівненщина туристична = Rivneregiontourist: путівник / Н. 

Бурець-Струк, О. Матвійчук (упоряд.). – К.: Світ Успіху, 2007. - 383 с. 

10. Велотур «Рівненщина еротична» [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: 

https://www.velovuyki.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=2

50 &Itemid=61. 

11. Винокур І. С. Археологія України / І. С. Винокур, Д. Я. Тєлєгін. – 

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 480 с. 

12. Гаврилюк О. В. Інноваційний імідж та інвестиційна привабливість України // 

Фінанси України. – 2008. – № 2. – С. 37-40. 

13. Горбенко М. І. Велотуризм як спеціалізований вид туризму в Україні / М. І. 

Горбенко // Вісник Кам'янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини. - 2017. - 

Вип. 10. - С. 148-157. 

14. Грабовський Ю. А. Спортивний туризм: навчальний посібник / Ю. А. 

Грабовський, О. В.Скалій, Т В. Скалій. – Тернопіль: Навчальна книга – 

Богдан, 2009. 304 с. 

15. Державні музеї України: довідник [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://www.academia.edu/34879607/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0

% 

B0%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D0%B5%D1%

97 

_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%D0%B4 

%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA_2014_ 

(2014). 

16. Дітц М. В. Сучасні напрями і перспективи вело туризму в Україні / М. В. 

Романенко, О. В. Яковчук // Молодь в науці: здобутки, проблеми, 

перспективи зб. Тез доповідей Міжн. Наук . інт-конф., м. Харків, 2019р. / 80 

[редкол.: К. Д. Гурова та.ел.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2019. – С. 120 –

122. 

17. Дударчук К. Д. Історико-культурні туристичні ресурси Тернопільської 

області: стан збереження та використання / К. Д. Дударчук. - Тернопіль: 

ТНПУ ім. В. Гнатюк, 2013. – 200 с. 

18. Дурович А. Активний туризм: сучасний стан та перспективи розвитку / А. 

Дурович. – М.: Нове знання, 2017. 103 с. 

19. Закон України «Про музеї та музейну справу»: за станом на 4 листопада 2018 

р. [Електронний ресурс] // Законодавство України: [сайт] / - Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80. 

20. Закон України «Про дорожній рух» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12/page 

21. Закон України «Про охорону культурної спадщини» № 39 – ВР/ Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2000, № 31, ст. 333. 

22. Закон України «Про туризм» № 324/95 – ВР/ Відомості Верховної Ради 

України (ВВР), 1995, № 31, ст. 242. 

23. Замки та фортеці. Castlesandfortresses: альбом / [упоряд. А. Л. Прибєга] – К.: 

Мистецтво, 2007. - 352 с. 

24. Звіт про підрахунок велосипедистів у Києві (осінь 2020) [Електронний 

https://www.velovuyki.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=61
https://www.velovuyki.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=61
https://www.velovuyki.com.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=250&Itemid=61
http://www.academia.edu/34879607/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%25
http://www.academia.edu/34879607/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%25
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/249/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/3353-12/page


 

 

ресурс] 

/ Режим доступу: https://u-cycle.org.ua/articles/pidrakhunok-osin-2020/ 

25.Игнатенко Н. Г., Руденко В. П. Природно-ресурсный потенциал 

территории. 

Географический анализ и синтез / Н. Г. Игнатенко, В. П. Руденко. – Львов: 

Вища школа: Изд. Львовского университета, 1986. – 164 с. 

26. Ковальчук Н. М. Туристичні ресурси Західного регіону: навч. посіб. длястуд. 

вищ. навч. закл. / Н. М., О. І. Бичук, А. І. Альошина. – Луцьк: ФОП Захарчук 

В. М., 2012. – 384 с. 

27. Крачило М. П. Географія туризму: посібник / М. П. Крачило. – К.: Вища 

школа, 1987. – 208 с. 

28. Лесик О. Замки та монастирі України / О. Лесик. – Л.: Світ, 1993. – 144 с. 

29.Лозинський Р. М. Туризм і проблема збереження духовної спадщини 

України 

(у контексті проведення Євро-2012) / Р. М. Лозинський // туризм і рекреація: 

стратегія розвитку напередодні Євро-2012: матеріали регіон. наук.-практ. 

конф. 

– Львів, 2010. – С. 102-196. 

30. Любіцева О.О. Методика розробки турів: навч. посібник / О. Любіцева. - 

К.: Альтерпрес, 2003. - 104 с 

31. Любіцева О. О. Ринок туристичних послуг (геопрострові аспекти) / О. О. 

Любіцева[3-є вид., перероб. та доп.]. – К.: Альтерпрес, 2002. – 436 с. 

32. Любіцева О. О. Туристичні ресурси України: навч. посібник / О. О. 

Любіцева, Є. В. Панкова, В. І. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 396 с. 

33. Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія і практика: навч. посіб. / М. 

П. Мальська, В. В. Худо. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 424 с. 

34. Мацюк О. Я. Замки і фортеці Західної України. Історичні мандрівки / 

Орест Ярославович Мацюк. – Львів: Центр Європи, 2009. – 200 с. 

35. Медвідь Л. Особливості велотуризму та його інфраструктури / Л. Медвідь / 

Вісник львівського університету. Серія міжнародні відносини. 2016. - 

Випуск 40. С. 162–170. 

36. «Медове коло» на Рівненщині пройде через  30 населених 

 пунктів [Електронний  ресурс]  /  Режим

 доступу: 

https://radiotrek.rv.ua/news/medove_kolo_na_rivnenshchyni_proyde_cherez_30_n

as elenyh_punktiv_210311.html 

37. На Рівненщині планують облаштувати велодоріжки [Електронний ресурс] / 

Режим доступу: https://rivnepost.rv.ua/news/na-rivnenshchini-

planuyut- oblashtuvati-velodorizhki 

38. Онищенко О. С. Церкви і релігійні організації України у 2015 році: довідник 

/ Держ ком. України у справах релігій: [редкол.: Бондаренко В. Д. (голов. 

ред.) та ін.]. – К.: VIP, 2004. – 126 с. 

39. Офіційний туристичний сайт Рівненщини «Рівненщина туристична» 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: https://rivne.travel/ua. 

40. Пістун М. Д. Основні положення регіонального розвитку України: 

суспільно- географічний аспект // Український географічний журнал. – 2008. 

- № 4. – С. 22-27. 

https://u-cycle.org.ua/articles/pidrakhunok-osin-2020/


 

 

41. Пирожник И. Активный туризм и его значение в хозяйстве / И.Пирожник, 

2014. 

305 с. 

42. Ратич О. Древньоруські археологічні пам’ятки на території Західних 

областей УРСР / О. Ратич. – К.: Видавництво АН УРСР, 1957. – 96 с. 

43. Рівне велосипедне [Електронний ресурс] / Режим

 доступу: https://ecoclubrivne.org/bike-r/ 

44. Рівне їздить на роверах [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://photo- lviv.in.ua/rivne-izdyt-na-roverakh/ 

45. Рівненщина туристична-2022: веломаршрути, екостежки, УПА та 

давньоруські городища [Електронний ресурс] /

 Режим доступу: https://www.rv.gov.ua/news/rivnenshchina-turistichna-

2022-velomarshruti- ekostezhki-upa-ta-davnoruski-gorodishcha 

46. Романів П.В. Аспекти організації велосипедного туризму у Тернопільській 

області [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

https://geography.lnu.edu.ua/wp- content/uploads/2015/03/gt_2012_21_14.pdf. 

47. Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні. Географія пам’яток 

фортифікаційного зодчества та перспективи їх туристичного використання: 

навч. посібник / М. Й. Рутинський. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 

432 с. 

48. Рутинський М. Й. Музеєзнавство: навч. посіб. / М. Й. Рутинський, Ю. В. 

Зінько. 

– К.: Знання, 2008. – 428 с. 

49. Смаль І. В. Основи географії рекреації і туризму / І. В. Смаль. – Ніжин: 

вид-во НДПУ імені М. Гоголя, 2004. – 264 с. 

50. Топчієв О. Г. Суспільно-географічні дослідження: методологія,

методи, методика / О. Г. Топчієв. – Одеса: Астропринт, 2005. – 631 с. 

51. Федерація спортивного туризму України [Електронний ресурс] /

Режим доступу: http://www.fstu.com.ua 

52. Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і 

спорту / авт. кол. : Є.Н. Приступа, О.М. Жданова, М.М. Линець [та ін.];за 

наук. ред. Є. Приступи.– Львів : ЛДУФК, 2010.– 447 с 

53. Шаблій О. І. Суспільна географія: теорія, історія, українознавчі студії: 

[монографія] / О. І. Шаблій. – Львів: Видавн. центр ЛНУ, 2001. – 744 с. 

54. Як зросла кількість велосипедистів у Києві під час карантину [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: https://www.the-village.com.ua/village/city/city- 

news/296939-yak-zrosla-kilkist-velosipedistiv-u-kievi-pid-chas-karantinu 

55. Як порахувати велосипедистів в Україні? [Електронний ресурс] / Режим 

доступу: https://hromadske.radio/podcasts/u-cycle-radio-talks/yak-porahuvaty- 

velosypedystiv-v-ukrayini 

 

Скубенко Каріна Валеріївна, 

Освітня програма «Туризм», ОР Бакалавр 

Науковий керівник: к.геогр.н., доц. Ігор Винниченко 

Рецензент: д.геогр.н., проф. Ігор Смирнов 

 

https://ecoclubrivne.org/bike-r/
https://photo-lviv.in.ua/rivne-izdyt-na-roverakh/
https://photo-lviv.in.ua/rivne-izdyt-na-roverakh/
https://www.rv.gov.ua/news/rivnenshchina-turistichna-2022-velomarshruti-ekostezhki-upa-ta-davnoruski-gorodishcha
https://www.rv.gov.ua/news/rivnenshchina-turistichna-2022-velomarshruti-ekostezhki-upa-ta-davnoruski-gorodishcha
https://www.rv.gov.ua/news/rivnenshchina-turistichna-2022-velomarshruti-ekostezhki-upa-ta-davnoruski-gorodishcha
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/gt_2012_21_14.pdf
https://geography.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/03/gt_2012_21_14.pdf
http://www.fstu.com.ua/
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/296939-yak-zrosla-kilkist-velosipedistiv-u-kievi-pid-chas-karantinu
https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/296939-yak-zrosla-kilkist-velosipedistiv-u-kievi-pid-chas-karantinu
https://hromadske.radio/podcasts/u-cycle-radio-talks/yak-porahuvaty-velosypedystiv-v-ukrayini
https://hromadske.radio/podcasts/u-cycle-radio-talks/yak-porahuvaty-velosypedystiv-v-ukrayini


 

 

РЕЛІГІЙНИЙ ТУРИЗМ 

(НА ПРИКЛАДІ ОРГАНІЗАЦІЇ СВІДКІВ ЄГОВИ) 

Актуальність роботи. Ця робота присвячена питанню релігійного туризму 

на прикладі організації Свідків Єгови. Так як на сьогоднішній день релігійний 

туризм є невід’ємною складовою індустрії туризму, це питання є важливим та 

актуальним. Зважаючи на епідеміологічні обставини по цілому світі, а також 

нестабільну політичну ситуацію у низці країн, зокрема військовий стан в 

Україні, буде доцільним розглядати віртуальну складову релігійного туризму, а 

одним із завдань поставити створення віртуального туру «Історія Свідків Єгови 

у світі». 

 Іншими завданнями дослідження є: вивчення понять та особливостей 

релігійного туризму; дослідження особливостей релігійного туризму в Україні та 

світі; визначення місця Свідків Єгови у релігійному туризмі; визначення 

проблем та перспектив розробки релігійних турів на прикладі Свідків Єгови. 

 Об’єктом дослідження є релігійний туризм. 

 Предметом дослідження є стан, потенціал та перспективи розвитку 

релігійного туризму, на прикладі організації Свідків Єгови, в Україні та світі. 

 Метою є дослідження та аналіз перспектив розвитку релігійного туризму 

як нового напрямку релігійних турів, визначення місця Свідків Єгови у 

структурі релігійного туризму. 

Характеристика ступеня вивченості проблеми. Слід відмітити, що питання 

розвитку релігійного туризму на прикладі релігійної організації Свідків Єгови 

достатньо вивчено не було. Різні аспекти цієї теми досліджувались такими 

науковцями: Т. Вонтор-Ціхе [31], А.В. Бабкин [1], Р. Родес [28], З. П. Сапелкіна 

[15], Т. І. Божук [2], О. О. Любіцева [11], І. Ф. Ігнатьєва [9], А. Д. Каурова [10], 

Н. Д. Свірідова [17], Л. М. Устименко [21], В. К. Федорченко [22], але 

комплексно проблема не була вивчена. 

Методи дослідження.Загальні і фахові методи: емпіричний та теоретичний 

методи дослідження, історіографічний та картографічний метод. 

Результати дослідження.Релігійними об’єктами прийнято вважати 

монастирі, церкви, каплиці, будинки, природні та друковані об’єкти. Але багато 

з цих об’єктів не можуть бути включені до переліку, зважаючи на особливості 

організації Свідків Єгови. Такими можуть бути: Зали Царств Свідків Єгови, 

приміщення Бетелів, Головного управління, різноманітні видання Біблій, 

друковані публікації організації тощо. Слід зазначити й спеціальні терміни та 

особливий устрій організації. Так у Свідків Єгови є Керівний орган— це 

невелика група духовно зрілих християн, котрі дають керівництво для Свідків 

Єгови по цілому світі. Вони відповідають за підготовку біблійного навчального 

матеріалу, який висвітлюється в публікаціях Свідків Єгови, на їхніх зібраннях і 

в школах; керують всесвітньою працею Свідків Єгови, наглядаючи за 

проповідницьким служінням і використанням пожертв. Керівний орган створив 

шість комітетів для різних сфер діяльності: комітет координаторів, комітет 

персоналу, видавничий, службовий, навчальний та письменницький 

комітети[23]. Керівний орган наглядає із всесвітнього центру в штаті Нью-Йорк 



 

 

за діяльністю філіалів у багатьох країнах. Бетель— єврейське слово, «дім 

Бога». Це підхожа назва для комплексів будівель, які Свідки Єгови мають по 

всьому світі. Такі центри займаються організацією і підтримкою 

проповідницької праці[24]. 

Так як Свідки Єгови є всесвітньо відомою організацією, яка зареєстрована 

майже у кожній країні, здалося доречним створення віртуального туру 

«Історія Свідків Єгови» (саме віртуальний тур дасть змогу якомога більшої 

кількості людей відвідати тур). Для розуміння зацікавленості людей у відвідані 

віртуального туру, який би розкрив достовірну історію Свідків Єгови, було 

розроблено анонімне незалежне опитування [13; 14; 27]. Усього, участь в 

опитуванні взяло 665 людей. Воно було розміщено у соціальних мережах – 

Facebook, Instagram, Telegram.637 респондентам було цікаво дізнатися 

достовірну історію Свідків Єгови. І у той час як Свідками Єгови було лише 600 

респондентів, 627 осіб виявили бажання відвідати такий тур. Це показує, що 

люди інших вірувань теж зацікавлені у створенні такого туру.Географічна 

структура респондентів: 87% з країн Європи, 9% з країн Азії, 4% з країн інших 

регіонів; вікова структура: майже 2/3 респондентів віком 40 до 59 років 

включно, більше за ¼ становила вікова група 26-39 років.Більшість людей готові 

сплатити «до 5 євро», 26 осіб «до 10 євро». 

По-перше, було розроблено маршрут туру. Він включає такі країни: 

 

 США 

o Ворвік: Центральне управління Свідків Єгови (4 експозиційні 

комплекси; розповідь, як керується діяльність Свідків Єгови зараз) [8; 

25]. 

o Вашингтон: Меморіальний музей (вистава "Свідки Єгови: Віра під 

вогнем" - оповідь про те, що християнська громада з 35000 свідків 

Єгови в Німеччині та окупованих землях відмовилася відповідати 

нацистській ідеології ненависті) [19; 32]. 

 Німеччина 

o Зельтрус: колишній концтабір Заксенхаузен (на зовнішній стіні 

повісили меморіальну дошку на згадку про понад 890 Свідків Єгови, 

які там були ув’язнені; пам’ятний камінь Августу Дікмену) [3; 4]. 

o Берлін: Пергамський музей (увага звертається на Брама Іштар, яку 

було реконструйовано з археологічної знахідки. Вона доводить 

достовірність описаного у Біблії пророцтва) [26]. 

 Австрія (Маутхаузен + Гузен): музей концентраційного табору та його 

філіал в Гузені, у якому у 2014 році було урочисто відкрито меморіальну 

дошку в пам’ять про 450 Свідків Єгови, яких ув’язнили нацисти [5]. 

 Україна (Брюховичі): Бетель Свідків Єгови та реагування на військовий 

стан в країні (безпосередньо огляд Бетелю і розкриття його функціональних 

блоків; висвітлення дійсної ситуації і вчасне реагування, заохочення 

допомагати, допомога з розміщенням біженців та їх зустріч, психологічна 

підтримка) [20]. 



 

 

 Австралія (огляд нового проєкту«Ісус. Чотири Євангелія – одна історія», що 

змальовує усі події описані у книгах Матвія, Марка, Луки та Іванна, у тому 

порядку, у якому вони відбувалися, та настільки детально, наскільки 

дозволяє розуміння Божого Слова) [29; 30]. 

По-друге, було розроблено макет сайту таадаптовано його для 

користувачів різних ПК [6].Відповідно до тематики туру була обрано жовто- 

коричнева кольорова гама, були додані фотографії. На початку надаються  

рекомендації щодо відвідування сайту - для пізнання історії у хронологічному 

порядку. На жаль, через обмежені можливості, не виявляється можливим 

створення повноцінного віртуального туру з 3D переміщенням прямо зараз. 

Проблемними аспектами роботи над проєктом є: авторські права 

(укладання договорів і домовленостей), фінансові ресурси (потрібні для 

наймання спеціалістів IT-напрямку, дизайнерів, придбання авторських прав, 

рекламації туру тощо), технічні ресурси (для додавання нового об’єкту у 

віртуальний простір потрібні спеціальні пристрої знімання). 

По-третє, було визначено можливості просування туруу соціальних 

мережах – Facebook, Instagram, Telegram. Можливим шляхом фінансування було 

обрано добровільні внески. Для подання у Головне Управління Свідків Єгови 

було сформовано запит про співпрацю у створенні віртуального туру. 

Доречним є зазначити, щоСвідки Єгови мають музеї та виставки майже в 

кожному Бетелі, які у свою чергу знаходяться приблизно у 100 країнах світу. Усі 

ці об’єкти можуть зацікавити туристів. У майбутньому можна буде включити 

такі об’єкти: різноманітні видання Біблій, що знаходяться під власністю Свідків 

Єгови; іншіпам'ятники та різні меморіальні дошки, що пов'язані з діяльністю цієї 

організації; більше експозицій з музеїв, у яких висвітлюються біблійні сюжети. 

Так привабливими для відвідування можуть бути: Біблійного музею у Лув’є 

(Франції) [7], Біблійний музей у Хольбеці (Данії) [16], Пам’ятник Максу 

Лібстеру (м. Лаутерталь-Райхенбах, Німеччина) [12], Центральноамериканський 

філіал (Мексика)[18]. 

Висновки.Оскільки тур є затребуваним у респондентів, то було зроблено 

висновок, що релігійний туризм на прикладі Свідків Єгови є актуальним і тури 

з цієї  тематики є перспективними. У цій роботі  було досліджено, що люди 

зацікавлені у тому, щоб дізнатися справжню історію Свідків Єгови. Саме тому 

було розроблено віртуальний тур та виявлено, що він потребує наймання 

спеціалістів з різних галузей, вирішення питань авторських прав та придбання 

відповідного обладнання для 3D зйомки. При вдалому оформленні цей тур 

гарантовано стане успішним, і зможе розвиватися, шляхом включення нових 

об’єктів до нього. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ НА ДЕПРЕСИВНИХ 

ТЕРИТОРІЯХ НА ПРИКЛАДІ КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

В часи, коли ціла держава перебуває в складній економічній та політичній 

кризі і веде бойові дії, принципово важливим завданням для кожного її регіону є 

аналіз ефективності організації роботи кожної з галузей господарства, пошук 

шляхів оптимізації їхньої діяльності, перегляд засадничих принципів 

функціонування. Для Кіровоградської області, яка і в кращі для держави часи, 

ніколи не була серед лідерів за економічними та соціальними показниками, такі 

речі є особливо важливими. 

Актуальність теми дослідження зумовлена необхідністю відновлення 

туристичної галузі на депресивних територіях України після завершення 

конфлікту. В Кіровоградській області туризм є малорозвиненою галуззю, тому 

перспективи його розвитку не досліджувались, а самому туризму приділялось 

мало уваги. Актуальність також зумовлена необхідністю розвитку 

постконфліктного туризму на даній території та виведення області зі стану 

депресивності. 

Об’єктом дослідження виступає Кіровоградська область, як депресивна 

територія в Україні у сфері туризму. 

Предметом є проблеми та перспективи розвитку та реорганізації її 

туристичної галузі. 

Мета – дослідити проблеми розвитку туризму в Кіровоградській області та 

запропонувати шляхи їх вирішення, визначити перспективні види туризму для 

даної території та проаналізувати вплив туризму на депресивні території. 

Завдання: 

 Окреслити поняття туризму та його влив на депресивні території 

 Опрацювати дані щодо депресивних регіонів світу та України та 

розвиток пост конфліктного туризму на цих територіях 

 Виділити наявні туристичні ресурси в області окремо по районах 

 Визначити види туризму, які можна розвивати на даній території 

 Окреслити основні риси сільського туризму та його теперішній стан в 

Кіровоградській області 

 Визначити перспективи розвитку сільського та інших видів туризму в 

області 

 Зробити висновки 

Питання розвитку туризму Кіровоградської області та зокрема перспективи 

розвитку сільського туризму вивчали Онойко Ю.Ю., Колотуха О.В., 

Домаранський А.О.. Кіровоградську область як депресивний регіон та 

посконфліктний розвиток туризму в Україні та світі досліджували наступні 

вчені Заваріка Г.М., Новикова А.М., Смоль І. та Зеленко О.О.. 

Інформаційну базу дослідження складають друковані джерела, серед яких 

варто виділити наступні роботи: 

Домаранський А. О. «Середнє Побужжя і його принади», 

Заваріка Г. М. «Методика суспільно-географічного дослідження впливу 

конфліктів на розвиток туризму. Економічна та соціальна географія.», Колотуха 

О. В. «Рекреаційно-туристські ресурси Кіровоградської області» та Новикова 

А.М. «Туризм як одна із пріоритетних галузей розвитку депресивних регіонів 



 

 

України», 

Онойко Ю.Ю. «Організаційно-територіальна структура, проблеми та 

перспективи розвитку сільського зеленого туризму на теренах Кіровоградської 

області». 

А також електронні ресурси, такі як: 

http://gj.kherson.ua/archive/7/34.pdf 

http://www.kr-admin.gov.ua/Rozpor/Ua/2017/307.pdf 

https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/49/114.pdf http://lg.ukrstat.gov.ua/ 

http://donetskstat.gov.ua/ 

http://ebooks.kvk.lt/eb/1811/development-and-transformation-processes-in- 

thetourism-industry-under-the-conditions-of-globalization/ 

У дипломній роботі cформульовані теоретико-методологічні засади, методика 

та практичні результати, на основі яких вдалось розкрити таку важливу наукову 

проблему як постконфліктний розвиток туризму на території Кіровоградський 

області. Теоретико-методологічна основа роботи спрямована на відновлення 

туристичної діяльності в регіоні та можливий вихід області з депресивного 

стану. Методологічна основа дослідження ґрунтується на сукупності положень 

та принципів сучасної суспільної географії, загально-наукових підходах та 

роботах вітчизняних та іноземних науковців, що досліджували пост 

конфліктний розвиток туризму. 

В даній роботи були використані наступні методи дослідження: історичний, 

статистичний, картографічний, соціологічний, порівняльно- 

аналітичний, класифікації і типізації, моделювання, прогнозування. 

Окрім методів дослідження методологічну основу роботи складають також 

філософські та загальнонаукові принципи. 

У даному дослідженні були використані загальні методологічні принципи 

наукового аналізу: системний підхід, синергетичний принцип, принцип 

комплексності, принцип територіальності, наукової обґрунтованості, 

інноваційності та трансформаційності. 

На сьогодні традиційний туризм, не говорячи про його альтернативні форми, 

не слід вважати стабільним і прибутковим сектором української економіки. 

Особливо, зважаючи на те, що українська економіка та туристична галузь 

зокрема наразі знаходяться в доволі скрутному становищі. Для розвитку 

туризму Україні необхідно буде брати приклад з постконфліктних територій, та 

йти шляхом країн, що також пережили воєнний конфлікт у минулому. 

У контексті вирішення проблем аграрних депресивних регіонів України 

особливо актуальним є розвиток сільського туризму, який дозволяє вирішувати 

ряд важливих соціально-економічних питань. 

Найбільш перспективним варіантом на сьогодні для області є сільський 

туризм, який можна розвивати без значних витрат,адже ресурси для розвитку 

зеленого туризму наявні в області, але недостатня кількість закладів розміщення 

та харчування є великою проблемою для даної території. 

Області необхідно збільшити кількість зелених садиб, де б могли 

розміщуватися та харчуватися під час свого відпочинку. Також потрібно 

забезпечити всі умови, сімейного відпочинку з маленькими дітьми, різні види 

розваг для дорослих та для дітей, спеціальне харчування, або можливості 

самостійного приготування. 

http://gj.kherson.ua/archive/7/34.pdf
http://www.kr-admin.gov.ua/Rozpor/Ua/2017/307.pdf
https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/49/114.pdf
http://lg.ukrstat.gov.ua/
http://donetskstat.gov.ua/
http://ebooks.kvk.lt/eb/1811/development-and-transformation-processes-in-thetourism-industry-under-the-conditions-of-globalization/
http://ebooks.kvk.lt/eb/1811/development-and-transformation-processes-in-thetourism-industry-under-the-conditions-of-globalization/


 

 

Сільський туризм в Україні нагально потребує розробки загальнодержавної 

стратегії розвитку, на основі якої в подальшому будуть створені регіональні 

плани дій. Основними шляхами активізації сільського туризму на державному 

та регіональному рівнях має стати удосконалення теоретико-методологічної та 

нормативно-правової платформ. 

Основний науковий результат дипломної роботи полягає в розробленні 

підходів та обґрунтуванні теоретико-методологічних і прикладних засад 

суспільногеографічного дослідження розвитку туризму на депресивних 

територіях. У результаті отримано такі наукові напрацювання: 

 здійснено дослідження розвитку туризму на депресивних територіях на 

прикладі Кіровоградської області; 

 сформульовано сутність поняття «депресивні території» — це території, 

на думку експертів, потерпають від таких негараздів як застарілі, а часом 

малопридатні для використання, житлові фонди та інфраструктура, 

занедбані індустріальні майданчики, екологічні проблеми 

 розроблено методику суспільно-географічного дослідження розвитку 

туризму в постконфліктних умовах, запропоновані відповідні принципи, 

підходи та методи; 

 розроблено стратегічні напрями розвитку туризму для Кіровоградської 

області як депресивної території 

Дослідження дали змогу виявити сучасний стан розвитку туризму 

Кіровоградської області та показати процес його трансформації за останні роки. 

Отримані результати дозволяють передбачати напрями розвитку туризму на 

депресивних терторіях та вчасно реагувати на можливі проблеми. Досвід такої 

роботи є основою для проведення аналогічних досліджень з метою 

попередження депресивних станів. 
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ТУРИСТИЧНІЙ ГАЛУЗІ 

 

Актуальність теми: цифрові технології стрімко розвиваються та 

проникають в життя кожної людини тож доцільно розглянути можливості 

їхнього застосування в туристичній галузі, задля її вдосконалення та збагачення 

новими можливостями. 

Об’єкт: цифрові технології. 

Предмет: комплекс сучасних удосконалень та цифрових технологій, які 

використовуються для залучення нових туристів та полегшення й 

урізноманітнення туристичної сфери. 

Мета: опрацювати наявні цифрові технології та можливості застосування 

їх в туризмі. 

Наукова новизна: сформовано 3 наявні можливості запровадження VR в 

туристичну індустрію. 

Практична значимість: розроблено VR продукт “Капсула часу”, який 

урізноманітнить туристичні послуги та дозволить віртуально відвідувати місця, 

які наразі не існують або не повністю збережені. 

Інформаційну базу дослідження склали: Ахмедова О.О. Козловський Є.В, 

Бабушко С. Р., Попович С. І., Глєбова А.О., Маховка В.М., Вишневська Г.Г. 

Розвиток сучасного туризму багато в чому залежить від розробки та 

впровадження інноваційних технологій, спрямованих на вдосконалення 

обслуговування клієнтів і розширення туристичних можливостей. В умовах 
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ринкової економіки всі туристичні організації усвідомлюють необхідність 

розробки нових товарів і послуг, відмінних від товарів і послуг конкурентів, і 

пов'язану з цим вигоду. 

Пандемія COVID і необхідність працювати віддалено підвищили і 
 

реальності (ХR). Розширена реальність (ХR) - включає в себе ряд інших 

цифрових реальностей, таких як: доповнена реальність (AR), віртуальна 

 

[2]. 

Протягом наступних кількох років швидкість впровадження 

за допомогою рішень XR. 
 

Віртуальна реальність (VR) — це створене комп’ютером середовище зі 

сценами та об’єктами, які здаються реальними, завдяки чому користувач 

відчуває, що він занурений у своє оточення. Це середовище сприймається через 

пристрій, відомий як гарнітура або шолом VR. Віртуальна реальність 

застосовується в різних галузях, зокрема в туризмі. Метою використання VR в 

туристичні галузі може бути попереднє дослідження міст, курортів чи готелів 

перед їхнім відвідуванням, створення додаткових туристичних дестинацій із 

залученням віртуальної реальністі або ж створення туристичних об’єктів у 

віртуальному просторі [1]. 

Вивчивши можливості застосування VR в різних галузях та наявні 

використання цих технологій в сфері туризму, розроблено туристичний проєкт 

під назвою “Капсула часу”. 

Мета розробки – створення нового туристичного продукту, який не буде 

залежати від геополітичних чинників чи природних умов і дозволятиме 

віртуально переміщатися в інші епохи, не виходячи із заданого приміщення та 

не покидаючи межі держави. 

Ідея – дати доступ до легкого і візуального вивчення тої чи іншої 

тематики. Створити можливість для віртуальних подорожей в ті місця, які вже 

не існують. Дозволити повністю проникнутися атмосферою тієї епохи, додаючи 

живих акторів у віртуальний світ. 

реальність (VR), розширена віртуальність (AV) та змішана 

реальність 

без того зростаючу швидкість впровадження

 технологій розширеної 

(MR). Дані технології дозволяють покращувати туристичну галзуь, а 

саме: 
додають інтерактивність до музеїв та туристичних пам’яток, 

забезпечують 
можливість детального попереднього огляду дестинацій, дають 

змогу 
створювати віртуальні тури, надають спроможність самостійно 

вивчати 
інформацію про архітектурні об’єкти за допомогою QR-кодів, 

розширюють можливості роботи туристичних агенцій, які можуть 

демонструвати свої пропозиції, за допомогою цифрових технологій 

тощо 

технологій буде тільки зростати, презентуючи багатьох нових 

гравців 
ринку, які впроваджуватимуть інновації у свій бізнес і виробничі 

процеси 



 

 

Актуальність - дана VR розробка “Капсула часу” допоможе мінімізувати 

вплив на туризм при Covid -19 та допоможе Україні донести до всього світу ті 

події, які спричинив напад росії на Україну. 

Особливість “Капсули часу” це декілька видів віртуального переміщення, 

а саме: без взаємодії з оточуючим, часткова взаємодія та повна взаємодія із 

залученням акторів, яка ще поділятиметься на сюжетну та вільний світ. 

При використанні віртуальних технологій без взаємодії з оточуючим, буде 

можливим переміщення в конкретну епоху чи місцевість. Тобто можна буде 

прогулюватись до прикладу Хрещатиком 2021 року 24 серпня. Спостерігати за 

людьми, їхніми діями, вбраннями, за оточуючим середовищем, переміщатися в 

просторі, проте без жодної взаємодії. Можна навіть пробігтись разом із 

дівчинкою - українкою через калейдоскоп української історії чи помилуватися 

найбільшим літаком у світі “Мрія”, який пролетить прямо у користувача над 

головою. Проте самого користувача ніхто не буде помічати та звертати на нього 

увагу, для жителів цього міста він будете невидимими. 

Використовуючи часткову взаємодію в “Капсулі часу”, буде можливість 

торкатись до споруд, відчувати їхню текстуру, брати в руки певні предмети та 

взаємодіяти з ними. Віртуальне переміщення проводитиметься у заздалегідь 

підготовленому просторі, де будуть розміщені різні бутафорні предмети, 

відповідні по розміру і текстури, проте через VR окуляри вони будуть виглядати 

по іншому, більш автентично та відповідно даній атмосфері та епосі. 

Найбільш глибока та різнопланова взаємодія, відбуватиметься на 3 етапі, 

окрім цього він поділяється на сюжетний та вільний світ. 

Суть сюжетного проходження полягає в тому, що користувач обираєте 

роль наприклад людина з майбутнього, або ж людина з тієї епохи і місцевості. 

Опиняючись у віртуальному світі, він зустрічає різних людей з якими може 

взаємодіяти, говорити, розпитувати у них про тутешні традиції або ж про їхнє 

життя. Актор гратиме конкретну роль будь-то бармен на дикому заході в 50-х 

роках чи звичайна перехожа дама середньовічних часів. У віртуального туриста 

буде зароджуватись діалог та розвиватись сюжет. Який приводитиме від однієї 

дії і локації до іншої, часто один актор супроводжуватиме користувача повністю 

протягом сюжетної лінії. Буде можливість відчути себе головним героєм фільму. 

Суть віртуального світу у вільному доступі, в тому що у користувача не 

буде обмежень у спілкуванні, але і сюжету не буде. Тобто він матиме змогу 

переміщуватись у вільно у віртуальному світі, зможе заходити в різні 

крамнички, знайомитись з людьми, говорити з ними, у кожного з них буде своя 

роль, характер та вподобання, таким чином користувач сам керуватиме своїм 

сюжетом. 

Враховуючи теперішню ситуацію, важливо розкрити, як саме “Капсула 

часу” стане в нагоді підчас війни росії проти України та після її закінчення. Уже 

зараз за допомогою VR технологій створений віртуальний музей по місцях 

Київщини, де російські військові залишили свій жахливий слід [3]. Кожен 

охочий може переглянути ці кадри, зроблені у форматі відео 360º, які 

знаходяться в мережі Інтернет. Таким чином цей VR музей доносить до 

іноземців та українців повну картину, яку можна розглянути з різних сторін за 



 

 

допомогою лише свого комп’ютера чи смартфона, це допомагає привертати 

увагу до проблеми в Україні. Що стосується розробки “Капсула часу”, вона 

допоможе повністю занурювати користувачів у обрані події. До прикладу, це 

можуть бути події в Києві 24 лютого о 5 ранку або ж події на Азовсталі чи 

контрастне занурення у Маріуполь 2021 року і після початку російського 

вторгнення. Дана технологія дозволить привернути більше уваги та 

продемонструвати справжні масштаби проблеми через конкретні локації та 

сюжети і тим самим дозволить закарбувати у віртуальному форматі історичні 

події для нашої держави. Це своєрідний віртуальний музей в якому користувач 

зможе доторкнутися до історії і краще відчути усе, що відбувалось в той момент 

навколо. Основна концепція в тому, що “Капсула часу” не повинна замінити 

існуючий туризм на віртуальний, а лише підсилити його. Саме тому моєю метою 

є акцент на місцях і подіях, які турист не може відвідати прямо зараз, наприклад 

саме в цю хвилину кожен охочий не може відвідати місто Маріуполь і побачити 

його таким, яким він був до знищення. 

Розробляючи туристичний продукт «Капсула часу», за допомогою технології 

VR, вдалося визначити, що це перспективний проєкт, який допоможе пізнавати 

зниклі туристичні пам’ятки, вивчати історію міст за допомогою присутності при 

історичних подіях, дозволить відчути атмосферу та культуру, а також допоможе 

привернути увагу до війни росії проти України. Представлена розробка, як й інші 

цифрові технології позитивно впливають на розвиток туризму, полегшують 

життя мандрівників та дають змогу для створення нових туристичних продуктів, 

а також роблять туристичну галузь менш вразливою до зовнішніх чинників. 
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МУЗЕЇ КИЄВА ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ 

 

Актуальність роботи. Київ як столиця України володіє потужним 

музейним потенціалом, який, перш за все, обумовлений значною ресурсною 

базою, тобто кількістю музеїв у місті. Однак, нині цей потенціал не 

використовується повною мірою у сфері туризму. Тому дослідження 

різноманіття музеїв Києва з метою їх залучення до сфери туризму та 

дослідження музеїв різних профілів з метою забезпечення їх оптимального 
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туристично-рекреаційного навантаження і збереження музеїв як туристичних 

ресурсів та отримання відповідного соціально-економічного ефекту від їх 

діяльності належать до перспективних у сучасній науковій парадигмі, є 

актуальними та складають значний науковий інтерес. 

Ступінь дослідженості теми. Вивченню теоретичних і прикладних 

аспектів музейного туризму присвячені праці багатьох українських і 

зарубіжних учених. Особливої уваги заслуговують роботи Г. Г. Мезенцевої, в 

яких детально схарактеризовано історичні аспекти розвитку музейної справи в 

Україні, дається класифікація та опис провідних музейних установ. Значний 

внесок у формування теорії і практики музейного туризму зробили такі 

зарубіжні вчені як І. Бенеш, І. Неуступний, З. Странський, А. Разгон, Дж. 

Льюїс, Д. Камерон, Ж. А. Рів’єр та інші. У роботах Т. Ю. Юрєнєвої 

проаналізовано теоретичні аспекти формування і розвитку музейної справи, 

розроблено методичні підходи до класифікації музеїв, охарактеризовано 

особливості роботи з музейними фондами, висвітлено основні положення 

маркетингової і менеджерської діяльності [35]. Проте, на жаль, як туристичний 

ресурс музеї не вивчені повною мірою. Є лише кілька публікацій 

присвячених цьому аспекту їх використання, зокрема, М. Рутинського, О. 

Стецюк, В. Петранівського. Музеї Києва теж недостатньо висвітлені у 

наукових роботах вчених, тому обрана тема роботи є актуальною. 

Об’єкт дослідження – музеї Києва. 

Предмет дослідження – залучення та використання музеїв Києва у 

сферу туризму. 

Мета роботи: дослідити музейну мережу міста Києва, її сучасний стан і 

проблеми з метою ширшого залучення до туристичної галузі. 

Джерельну базу роботи склали наукові монографії, підручники, 

навчальні посібники, наукові та науково-популярні статті, веб-ресурси, 

зокрема праці наведених вище вчених. 

Методика дослідження музеїв як туристичних ресурсів та їх 

використання у сфері туризму включає три взаємопов’язаних етапи: вивчення 

теоретико-методичних засад залучення музеїв до туризму; характеристику 

музеїв Києва за основними профілями; аналіз сучасного стану, проблем та 

перспектив залучення музеїв Києва до туризму. При написанні роботи було 

застосовано такі методи дослідження: літературний, наукової систематизації, 

графічний, порівняльний, аналізу і синтезу. 

Результати дослідження. Кожного дня тисячі людей, котрі прагнуть 

збагатити свої культурні знання, зустрітися з прекрасним, відвідують музеї. 

Музеї дають змогу побувати в далекому минулому, побачити сьогодення 

людства, його здобутки і навіть зазирнути у майбутнє. У музеях дбайливо 

зібрано і зберігається все, що, дороге, тому чи іншому народу, і це 

закономірно, адже не вартий майбутнього той народ, який не цінує свого 

минулого [3]. 

Музеї – це культурно-освітні та науково-дослідні заклади, призначені для 

вивчення, збереження та використання пам’яток природи, матеріальної і 

духовної культури, залучення громадян до надбань національної і світової 

історико-культурної спадщини [4]. Найголовніша особливість музеїв полягає 



 

 

у тому, що вони збирають, вивчають та експонують першоджерела або 

оригінали, тобто пам’ятки, які безпосередньо пов’язані з розвитком людства 

або природи. 

Основними напрямами музейної справи є культурно-освітня діяльність, 

науково-дослідна діяльність, комплектування музейних зібрань, експозиційна, 

фондова, видавнича, реставраційна та пам’ятко-охоронна робота. Музейна 

справа – це спеціальна галузь культурно-освітньої та наукової діяльності, яка 

здійснюється музеями щодо комплектування, збереження, вивчення і 

використання пам’яток природи, матеріальної і духовної культури [5]. 

За своїм профілем музеї поділяються на історичні, природничі, 

літературні, мистецькі, науково-технічні та педагогічні. У Києві діє значна 

кількість музеїв – понад 160. Серед них найбільшу частину займають музеї 

історичного профілю – 94, далі йдуть науково-технічні – 27, мистецькі – 16, 

літературні – 13, природничі – 8 і педагогічний профіль – 2. 

До найвідоміших музеїв історичного профілю відносяться: музей історії 

Києва, Національний музей історії України, археологічний музей. До 

найвизначніших музеїв мистецького профілю столиці належать: Національний 

художній музей України, музей Ханенків, музей «Київська картинна галерея», 

музей сучасного мистецтва. Науково-технічний профіль виділяється 

наступними музеями: Державний музей авіації, музей науки, політехнічний 

музей. Найбільш відвідувані музеї природничого профілю: зоологічний музей, 

музей медуз, музей води. Літературний профіль вирізняється: Національним 

музеєм літератури України, музеєм Тараса Шевченка, музеєм Максима 

Рильського. Педагогічний профіль у Києві представлений: педагогічним 

музеєм та міжфакультетським лінгвістичним науково-навчальним музеєм КНУ 

ім. Тараса Шевченка. 

Музеї Києва вже давно почали використовуватися у туристичній сфері. 

Це зумовлено тим, що музеї є цікавими культурними об’єктами, оскільки музеї 

– це дуже специфічні інституції, які зберігають пам’ять людства, охороняючи 

матеріальні носії цієї пам’яті в уречевленій формі. Нині музеї залучають до 

різних видів туризму: історичного, релігійного, розважального та інших. Але 

найважливішим видом залучення до туристичної діяльності, звичайно, є 

музейний туризм. Музейний туризм – це різновид культурного туризму, що 

полягає у відвідуванні музеїв, ознайомленні з музейними експозиціями, 

виставковими залами, фондосховищами, участі в науковій та культурно- 

освітній діяльності музеїв [35]. Як складник культурно-пізнавального, музейний 

туризм пов’язаний передусім із задоволенням потреб у пізнанні звичаїв, побуту 

народу, а разом з іншими видами туризму, він може стати невіддільною 

складовою розвитку туристичної галузі столиці. 

Музеї все більше залучаються до туризму, що є не менш привабливим й 

для розвитку самих музеїв. На цей час найбільш популярним видом залучення 

музеїв у туризм є включення їх до різного роду екскурсій. У Києві вже існують 

такі екскурсії. Наприклад: екскурсія по історичному центру Києва та 

відвідування музею історії України; екскурсія по Подолу та відвідування музею 

гетьманства; екскурсія по Андріївському узвозу та відвідування музею 

Булгакова; екскурсія по Печерську та відвідування музею води. Найчастіше 

музеї залучені як об’єкти показу у різноманітних міських екскурсіях. Зазвичай 



 

 

музей є завершальним етапом екскурсії і відповідає її темі. Проте інколи 

відвідування музею включене лише через його розташування, тобто він «на 

шляху» екскурсії. Однак, варто зазначити, що у Києві ще не пропонується 

виключно музейних екскурсій, тому було прийнято рішення розробити саме 

такий продукт. 

«Вулиця Лаврська – наймузейніша вулиця Києва» це не просто назва 

екскурсії – це констатація факту існування у Києві саме такої вулиці. Адже на 

цій вулиці розташовується одразу 12 музеїв. Більшість з них знаходяться на 

території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. 

До музейної екскурсії якраз й увійшли чотири музеї з території заповідника, а 

саме: музей історії Києво-Печерської лаври, музей історичних коштовностей 

України, Державний музей українського декоративного мистецтва і музей 

мікромініатюр Миколи Сядристого. Екскурсія орієнтована на людей 

зацікавлених культурою України, які бажають пізнати її через фонди музеїв. 

Метою екскурсії є ознайомлення з культурою України та Києва через 

музеї різних профілів, що знаходяться на території Національного Києво- 

Печерського історико-культурного заповідника та Лаврській вулиці, 

пробудження в українцях почуття національної самосвідомості, а іноземців - 

інтересу до української культури та історії й бажання повторно відвідати нашу 

країну. 

Цільова аудиторія: екскурсія орієнтована на людей зацікавлених у 

музеях та культурі України, незалежно від того місцеві вони чи туристи. Вікові 

обмеження не передбачаються, проте оптимальний вік екскурсантів становить 

від 16 до 65 років. Завдяки малій протяжності та легкості маршруту екскурсія 

підходить й для літніх людей, незважаючи на те, що вона пішохідна. 

Тривалість – 2год. Протяжність – 200 м. 

Зміст екскурсії – показ експозицій та надання короткої інформації про 

музеї (та декілька інших будівель) на території Національного Києво- 

Печерського історико-культурного заповідника. 

Маршрут екскурсії – лінійний: Троїцька надбрамна церква – Музей 

історії Києво-Печерської лаври – Музей історичних коштовностей України – 

Державний музей українського декоративного мистецтва – Музей 

мікромініатюр Миколи Сядристого. 

Висновки. Збором та систематизацією музейних ресурсів Києва досі 

ніхто не займався, саме у цьому полягає новизна та унікальність дослідження. 

Варто також підкреслити як новизну розробку інноваційного екскурсійного 

продукту – музейної екскурсії у м. Києві. Столиця України має усі передумови 

для розвитку музейного туризму, а діяльність музеїв є невід’ємною складовою 

економічного розвитку території. 
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ТУРИСТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА НОРВЕГІЇ: ДОСВІД 

ТУРИСТИЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ УКРАЇНИ 

 
Невпинно зростаюча роль туристичного бізнесу в соціально-економічному 

піднесенні сучасного суспільства обумовлює актуальність дослідження у 

науковому плані інфраструктури туризму, її соціально-економічних чинників. 

Норвегія добре забезпечена туристичною інфраструктурою, а туристична 

політика держави завжди притримується принципів сталого розвитку – саме з 

цих причин досвід Норвегії для України є надзвичайно корисним. 

Об’єктом дослідження роботи є туристична інфраструктура Норвегії з усіма її 

основними складовими, а також туристична політика відносно інфраструктури 

сфери туризму. 

Предметом дослідження є особливості організації та функціонування 

окремих складових туристичної інфраструктури як однієї з основних чинників 

розвитку туризму в країні, а також туристична політика відносно її регулювання 

та розвитку. 

 Метою даної роботи є комплексне дослідження та вивчення 

туристичної інфраструктури Норвегії в контексті туристичної політики та її 

сучасного стану.  Всесвітня туристська організація доскладу 

інфраструктури туризму відносить: засоби розміщення, транспортний 

зв’язок і послуги, об’єкти надання туристської інформації, заклади харчування, 

заклади культури та розваг, об’єкти фінансових послуг [5]. 

Норвегія – високорозвинена країна, яка приділяє багато уваги сфері 

туризму, та яка за останні роки показує позитивну динаміку в даній галузі. 

Розвиток туризму насамперед пов’язаний із розвитком інфраструктури, суть 

функціонування якої полягає в створенні комфортних умов для перебування 

туристів під час подорожі. 
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В Норвегії можна знайти готелі різної категорії: як великі міські, так і 

маленькі приватні. Для прийому туристів в країні існує понад тисячі засобів 

розміщення, а стандарти проживання в Норвегії дуже високі. Широкий спектр 

розміщення представлений: готелями, кемпінгами, будиночками для гостей, 

апартаментами, хостелами та різними хатинами. Провідною готельною 

компанією в країні є Nordic Choice Hotels, що належить Норвегії. Протягом 

останнього десятиліття доходи від готелів стабільно зростали і в 2019 році 

досягли приблизно 16,4 млрд норвезьких крон (1,75 млрд доларів), що на 35% 

більше ніж в 2010 році. Кількість працівників діяла за аналогічною схемою і 

склала понад 31 тис. у 2019 році, враховуючи готелі з ресторанами та без них [6, 

13]. 

Індустрія харчування Норвегії представлена ресторанами, барами, різними 

закусочними, піцеріями та кафе. В Норвегії налічується 11 ресторанів, які за 

останні роки отримали 12 зірок Мішлен. Загалом, прибуток від ресторанів та 

кафе в Норвегії за останні роки постійно зростав, і до кінця 2019 року він досяг 

майже 38 мільярдів норвезьких крон (4 млрд доларів). Норвегія має досить 

широкий спектр закладів харчування. Це стосується не тільки національної 

кухні, але й екзотичних для країни, наприклад індійська та японська кухні [9, 12]. 

Норвегія має велику мережу громадського транспорту, в тому числі: залізно-

дорожнього, повітряного, водного і автомобільного. Країна має широку добре 

збалансовану мережу автобусних маршрутів, яка охоплює і пов'язує всі великі 

міста країни з найменшими селищами, а також поромними терміналами та 

аеропортами. В країні працює кілька автобусних компаній-перевізників (Nor-

Way Bussekspress, Lavprisekspressen). 

Загальна протяжність залізничних шляхів Норвегії – 4087 км. Управління 

всім залізничним транспортом знаходиться в руках державної компанії NSB 

(Норвезькі державні залізниці). Основна частина поїздів – це експреси, 

укомплектовані вагонами першого і другого класу. Інвестиції в нову 

інфраструктуру та технічне обслуговування фінансуються за рахунок 

державного бюджету. 

Автодороги Норвегії є одними з найкращих в світі. Їхня протяжність 

становить близько 93 тисяч км., 74% з них мають тверде покриття. Державними 

та районними дорогами керує Державна адміністрація доріг Норвегії (Norwegian 

Public Roads Administration) [7]. 

Основними авіакомпаніями, що базуються в Норвегії, є Scandinavian 

Airlines, Norwegian Air Shuttle та Widerøe. У Норвегії є 53 аеропортів, найбільший 

з них це аеропорт Осло «Гардермуен», що є основними повітряними воротами 

до країни з вильотами до більшості європейських країн та деяких 

міжконтинентальних напрямків [3]. 

Норвегія має широку добре розвинену мережу водного транспорту: експрес- 

катери й автомобільні пороми з'єднали майже всі населені пункти узбережжя, а 

також великі острови й острівці [7]. 

  Норвегія має найбільший зареєстрований у світі запас електричних 

транспортних засобів на душу населення, а Осло визнано світовою столицею 

електромобілів. У березні 2014 року Норвегія стала першою країною, де понад 1 

на кожні 100 пасажирських автомобілів з роз'ємним електричним приводом [14]. 

Індустрія розваг в Норвегії представлена магазинами, парками розваг, 



 

 

клубами, барами, музеями, театрами та численними курортами відпочинку. 

Більшою популярністю користуються магазини з національними товарами та 

сувенірами. Найвідоміший продавець сувенірів й традиційних 

 виробів в Норвегії, магазини якого можна знайти в більшості міст – «Dale of 

Norway» [4]. 

В Норвегії, та за її межами, представлена низка операторів та агентств, які 

пропонують велику різноманітність турів по країні. Найбільш наповнені та 

розширені тури можна придбати здебільшого в агентствах, які мають вузьку 

спеціалізацію, наприклад Norway Tours та Nordic Visitor. Крім підприємств, які 

безпосередньо займаються наданням послуг туристам, галузь включає близько 

250 туристичних центрів, які займаються маркетингом туристичних напрямків 

(районів) в окремих районах та регіонах [2, 3]. 

Відповідальність за розвиток та регулювання туризму покладається на 

Міністерство торгівлі, промисловості та рибного господарства. Міністерство 

співпрацює з іншими міністерствами з метою координації політики, важливої 

для туризму. Одним із прикладів є розширена співпраця з Міністерством 

культури. Міністерство клімату та навколишнього середовища є ще одним 

ключовим партнером, враховуючи його роль у розробці політики сприяння 

більш стійкому туристичному сектору. 

 Окрім самого уряду, розвитком туризму активно займається 

державна      компанія «Innovation  Norway». Ця корпорація 

займається проєктним фінансуванням, має регіональні відділення у 

всіх округах Норвегії та великий набір співробітників за кордоном, а також 

приділяє увагу обміну технологіями між Норвегією та іншими країнами. Всі 

підприємства індустрії туризму Норвегії мають соціальний доступ до проєктів та 

програм корпорації. У 2020 році даною організацією була представлена 

Стратегія національного туризму до 2030 року. Основними перспективними 

напрямами та заходами щодо поліпшення туристичної інфраструктури є 

дотримання принципів сталого розвитку. У 2016 році Норвегія оголосила про 

свою мету стати вуглецево-нейтральною до 2030 року. Станом на березень 2019 

року, 58 відсотків продажів нових автомобілів у Норвегії становили 

електромобілі, а до 2025 року, за прогнозами, усі продажі нових автомобілів 

становитимуть нульові викиди [11]. 

Гострих проблем в туристичній політиці Норвегії, як і в інфраструктурі в 

цілому, немає. Це пов’язано насамперед із тим, що країна є економічно 

розвинутою, і тому покращенню інфраструктури приділяється багато уваги та 

коштів. 

Що стосується нашої країни, на сьогодні туристична політика України 

керується Міністерством культури та інформаційної політики, зокрема функції, 

що стосуються туризму, передаються Державному агентству розвитку туризму 

України (ДАРТ). В Норвегії аналогом ДАРТУ є державна організація Innovation 

Norway [1]. 

Для покращення регулювання транспортної інфраструктури та конкретного 

бачення її розвитку в післявоєнний період Україні варто взяти приклад з Норвегії 

у розробці стратегії на декілька років уперед з моніторингом результатів 

впродовж її впровадження. В Норвегії діє «Національний транспортний план 

2018-2029», розроблений Парламентом держави (Стортингом). 



 

 

Україна на власному досвіді може впровадити стратегію щодо зменшення 

викидів в атмосферу, як план Норвегії щодо перетворення на нейтрально- 

вуглецеву країну до 2030 року. 

Популяризація внутрішнього туризму в Норвегії слугує гарним прикладом 

для України, де внутрішній туризм до пандемії COVID-19 не користувався 

великим попитом. В Норвегії більша кількість туристів є внутрішніми, в той 

час як в Україні орієнтуються на виїзний туризм. 

Екологічність в індустрії гостинності в Україні не розвинута на належному 

рівні, а більшість туристичних дестинацій нехтують принципами сталого 

розвитку туризму. В Норвегії для запобігання такої ситуації існує сертифікація  

Sustainable Destination, що покращує управління пунктами призначення та має на 

меті довгостроковий прогрес. Для України така сертифікація стала б першим 

кроком відносно сталої туристичної політики [10]. 

Український ДАРТ може наслідувати політику Innovation Norway відносно 

фінансування актуальних проєктів для розвитку туристичної інфраструктури, а 

також мати певну соціальну допомогу для всіх туристичних підприємств, яким 

це необхідно. 

Варто зазначити, що Україна також стає на шлях сталого розвитку туризму, 

адже 30 вересня 2019 року Президент України видав Указ «Про Цілі сталого 

розвитку України на період до 2030 року», в якому підтримав забезпечення 

досягнення глобальних цілей сталого розвитку та результатів їх адаптації з 

урахуванням специфіки розвитку України [8]. 

Підсумовуючи, Норвегія слугує гарним прикладом в питанні туристичної 

політики для України, особливо відносно туристичної інфраструктури. 

Дотримання принципів сталого розвитку, введення сертифікації дестинацій 

Sustainable Destination, стратегії з розвитку туризму та транспорту на багато років 

вперед, популяризація внутрішнього туризму та розвиток власного турпродукту 

– це досвід Норвегії, який Україні варто перейняти та застосовувати задля 

покращення стану своєї індустрії туризму. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КОСМІЧНОГО ТУРИЗМУ У СВІТІ 

 

Актуальність теми дослідження. ХХІ століття можна назвати ерою 

космічного туризму. З моменту першої космічної туристичної подорожі у 2001 

році до сьогодення космос на комерційній основі відвідало майже 40 осіб. 

Особливий стрибок кількості космічних туристів відбувся у 2021 році. Тож, 

можна сказати, що космічний туризм як один з напрямків комерціалізації 

космічної діяльності, станом на сьогодні активно розвивається та є одним з 

найбільш актуальних. Враховуючи швидко зростаючий попит на космічні 

подорожі та активнийрозвиток космічних технологій, актуальним є дослідження 

перспектив розвитку космічного туризму у світі, визначення сильних і слабких 

сторін даної галузі, а також факторів, що сприятимуть подальшому зростанню 

частоти, тривалості, а також економічної та географічної доступності комерційних 

польотів у космічний простір. 

Об’єкт та предмет дослідження.Об’єктом даного дослідження є космічний 

туризм, а предметом – перспективи розвитку космічного туризму у світі. 

Мета дослідження полягає у аналізі сучасного стану та з’ясуванні 

перспектив розвитку космічного туризму та, зокрема, факторів, що сприяють або 

стримують розвиток досліджуваної галузі. 

Ступінь дослідженості питання.Бум у наукових дослідженнях космічного 

туризму в роботах американських науковців прийшовся на період з 80-х років ХХ 
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століття по кінець першого десятиліття ХХ століття. Дослідження цього періоду 

були присвячені переважно суспільному значенню явища космічного туризму та 

перспективам розвитку технологій, які безпосередньо впливають на можливість 

реалізації космічних комерційних подорожей. Більш сучасні світові дослідження 

перспектив розвитку космічного туризму пов’язані з вивченням особистих 

мотивів відвідування космосу, сприянню виживання людської цивілізації та 

екологічним наслідкам космічних подорожей. Незважаючи на достатню кількість 

праць, присвячених космічному туризму, швидкий розвиток галузі постійно 

відкриває нові перспективи для наукових досліджень. В свою чергу, соціологічні 

дослідження перспектив розвитку космічного туризму будуть варіюватися 

залежно від вибірки респондентів, що дозволить отримувати нові результати. 

Окрім того, доволі незначна частка наукових працьвсебічно висвітлює географію 

космічного туризму, що також залишає поле для нових досліджень. 

Інформаційна база та методика дослідження. 

Інформаційну базу даної роботи склали наукові праці та публікації 

вітчизняних (Ю.Б. Миронов, М.Я. Топорницька, А.С. Перепелиця, 

В.Чирченко,Л.В. Сорока) та зарубіжних вчених (М.В. Редді, М.Ніка, К.Вілкс, 

І.Кохен, С.Спектор та ін.), а також дослідження Національного управління з 

аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA).  

Для досягнення мети даного дослідження та всебічного вивчення його об'єкту 

було використано наступні методи: діалектичний, описовий, історичний, 

системного аналізу, синтезу, індукції та дедукції, аналітико-статистичний, 

порівняльно-географічний, опитування,SWOT-аналізу. 

Результати дослідження.  

Космічний туризм поділяється, передусім, на два види: орбітальний та 

суборбітальний. Для того, щоб космічний корабель здійснив орбітальний політ, 

його слід за допомогою транспортних засобів, наприклад, ракети, розігнати 

принаймні до першої космічної швидкості, і тоді він залишається на 

навколоземній орбіті.Орбітальні комерційні космічні подорожі тривають в 

середньому 8-17 днів. Для виходу на орбіту необхідна висока швидкість, що 

робить орбітальний космічний політ технічно складним та дорогим. 

Суборбітальний політ не передбачає тривале знаходження на орбіті.Він полягає у 

досягненні космосу(перетину лінії Кармана). Космічний апарат виходить у 

міжзоряний простір як випущений вгору снаряд, і повертається назад в атмосферу, 

а після того здійснює посадку. Політ у суборбітальній космічній подорожі займає 

близько 10 хвилин. 

Передісторія космічного туризму починається ще з моменту перших польотів 

людини у космос. Коли1960-ті підійшли до кінця, вже була доведена 

повторюваність польотів людини в космос.  А тому 1970-ті роки почалися з ідеї, 

що, можливо, не тільки висококваліфіковані астронавти і космонавти, а й інші 

люди могли б полетіти в космос. Однак, ідея космічного туризму не була 

реалізована. У 1984 році  американський астронавт Чарльз Уокер здійснив політ 

на STS-41-D. Його квиток був оплачений роботодавцем Макдоннеллом Дугласом, 

тому його вважають першим неурядовим астронавтом, хоча і не першим 

космічним туристом.Ці успіхи допомогли NASA здобути впевненість у своїй 

програмі SpaceFlightParticipant, створеній для того, щоб заохочувати громадян, які 

не мають наукової чи урядової ролі, відправитися в космос. Кінець 90-х років ХХ 



 

 

століття ознаменувалися появою ряду компаній, які почала працювати з 

приватними громадянами, зацікавленими в польоті в космос. 

Активно розвиватися космічний туризм почав у ХХІ столітті. Першим 

космічним туристом ставамериканський мультимільйонерДеннісТіто, який провів 

у космосі кілька дослідів для свого бізнесу. У зв’язку з цим Тіто прагнув 

називатися «незалежним дослідником», а не «космічним туристом». Деякі з 

послідовників Денніса Тіто також не хотіли, щоб до них застосовували це поняття, 

натомість віддаючи перевагу терміну «приватний космонавт/астронавт». Для 

більшості перших космічних туристів подорож була організована компанією 

Space Adventures та здійснена на борту космічного корабля «Союз». Вартість 

кожного з польотів для космічних туристів першого десятиліття ХХ століття 

складала 20-35 млн. доларів США. Крайня подорож, що відбулася у квітні 2022 

року, вартувала кожному учаснику 50 млн. доларів. 

Станом на сьогодні космічний туризм став повноцінною туристичною 

індустрією. Про це свідчить як поява на ринку більшої кількості компаній у цій 

галузі, так і зростання кількості самих космічних туристів та частоти подорожей. 

Аналізуючи структуру компаній, які організовували подорожі космічним 

туристам, можна сказати, що лідером є SpaceAdventures – 60% подорожей,далі 

йдуть BlueOrigin– 26,6%, SpaceX– 6,7%, AxiomSpace– 6,7 %. 

Географія походження космічних туристів вказує на домінування вихідців із 

США (67,6%). Також космос на комерційних засадах відвідували уродженці 

Південної Африки, Ірану, Угорщини, Великої Британії, Канади, Нідерландів, 

Австралії, Японії та Ізраїлю. 

Досліджуючи структуру напрямів професійної діяльності космічних туристів, 

можна зробити висновки, що здебільшого всі вони є мільйонерами або 

мільярдерами у сфері комп’ютерної інженерії, високих технологій, рідше – 

мистецтва.  Також зустрічаються льотчики та представники медичної галузі. 

В рамках дослідження було проведено опитування шляхом анкетування у 

Google-формі жителів України щодо оцінки перспектив розвитку космічного 

туризму. Загалом було опитано 160 респондентів у віці від 15 до 60 років.  

Близько 55% респондентів чули про космічний туризм, але лише 12,5% добре 

знайомі з його специфікою. Усі опитувані вважають, що зараз не можуть 

дозволити собі космічну мандрівку, і лише 3 респонденти допустили, що 

матимуть можливість відвідати космос упродовж життя.Зацікавленість стосовно 

виду космічного польоту розподілилась так: 57,5% опитуваних надали б перевагу 

орбітальному космічному польоту, 12,5 % – суборбітальному, 30% - польоту на 

Місяць.  

Серед найбільш популярних відповідей стосовно мотивацій респондентів до 

космічних подорожей  – «пережити унікальну подію», «вийти за межі людських 

можливостей», «побачити Землю з космосу», «відчути невагомість». У відповідях 

на запитання стосовно причин, що стримують популярність космічного туризму, 

респонденти зазначили високу вартість (100%), далеке та важкодоступне 

розташування космодромів (62,5%), страх нещасного випадку (27,5%), 

необхідність мати спеціальну медичну та іншу підготовку (25%). 

 Близько 70% респондентів оцінили можливість розвитку космічного туризму 

в Україні як реальну перспективу на найближчі десятиліття. 



 

 

Для визначення перспектив розвитку космічного туризму у світі, варто 

узагальнити його сучасний стан. З цією метою було використано метод SWOT-

аналізу. Метод полягає у виділенні сильних (Strengths), слабких (Weaknesses) 

сторін космічного туризму, а також можливостей (Opportunities), що сприяють 

реалізації,та загроз (Threats), пов'язаних з розвитком цієї галузі(табл. 1). 

Аналізуючи сильні сторони космічного туризму, можна зробити висновки, 

що дана галузь завдяки зростаючому попитує каталізатором для розвитку 

інновацій у космічній галузі загалом.Також комерційні космічні польоти дають 

можливість проводити у невагомості наукові експерименти. Так, наприклад, під 

час вже здійснених космічних туристичних мандрівок було проведено 

дослідження щодо генома, СНІДу, впливу космічної радіації та невагомості на 

людей та мікроорганізми, кров, а також експеримент щодо вирощення білкових 

кристалів. Також учасники космічного туризму зможуть отримати унікальні 

емоції та досвід та поглянути на Землю з космосу, відчути особливу 

приналежність до планети. Окрім того, розвиток космічного туризму сприятиме 

створенню нових робочих місць у космічній галузі, адже рівень зайнятості у 

космічній промисловості у США та Європі на початку ХХІ ст значно скоротився. 

Таблиця 1 

SWOT-матриця космічного туризму 

 

Сильні сторони Слабкі сторони 

1.Космічний туризм є стимулом 

для інновацій у космічній галузі. 

2. Комерційні космічні польоти 

відкривають можливість для 

проведення досліджень та 

постановки експериментів вченими 

– космічними туристами. 

3. Отримання унікальних емоцій 

та відчуття приналежності до 

планетарної екосистеми. 

4. Створення нових робочих місць 

у галузі та поява більшої кількості 

висококваліфікованих спеціалістів. 

1.Висока ціна приватних 

космічних подорожей. 

2.Дуже обмежена географія 

космодромів для космічного 

туризму - штат Флорида (США), 

м. Байконур (Казахстан), Куру 

(Французька Гвіана). 

3. Відсутність правового 

регламентування космічного 

туризму та, зокрема, страхування 

у галузі. 

4. Високі вимоги до стану 

здоров’я, спеціальної та фізичної 

підготовки космічного туриста. 

Можливості Загрози 

1.Поява нових приватних 

компаній у галузі  космічного 

туризму сприятиме посиленню 

конкуренції та наданню якісніших 

та дешевших послуг; 

2.Подальший розвиток науки та 

технологій відкриє можливості для 

більш дешевих та безпечних 

космічних подорожей. 

3.Реалізація успішних проектів 

1.Космічні агенції продовжать 

зосереджувати увагу більше на 

розвитку супутників, які 

втрачають комерційний попит, 

замість вкладання ресурсів у 

розвиток комерційного 

космічного туризму. 

2. Ризик «гучної» 

авіакатастрофи, яка значно 

знизить попит на космічні 



 

 

щодо туристичних польотів на 

Місяць. 

4.Організація деякими 

компаніями регулярних 

туристичних рейсів на орбіту. 

5.Поява нових технологій, що 

зменшать екологічний тиск при 

зростанні частоти космічних 

мандрівок. 

туристичні подорожі та 

сповільнить інноваційні 

дослідження у цій галузі. 

3.Загострення проблем змін 

клімату у зв’язку з появою 

регулярних космічних подорожей 

(продукти згоряння ракетного 

палива, поява нових озонових 

дір). 

 

Слабкі сторони космічного туризму пов’язані, насамперед, з високою 

вартістю подорожей та вузькою географією космодромів, що було підтверджено 

результатами соціологічного опитування. Також космічний туризм як галузь не 

законодавчо не регламентується, а питання страхування не регулюється на 

міжнародному рівні. Обов’язкове проходження спеціальної підготовки космічного 

туриста та суворі вимоги до стану здоров’я частково обмежують доступність 

космічного туризму. 

На основі аналізу можливостей та загроз розвитку космічного туризму, 

наведених у матриці SWOT, визначено перспективи розвитку галузі. 

Перспективи розвитку космічного туризму у світі повинні бути пов’язані, 

насамперед із: 

1. Зростанням економічної доступності космічних комерційних 

польотів.У найближчому часі, завдяки появі нових компаній та загостренню 

конкуренції у сфері комерційних космічних подорожей, відкриються можливості 

для зниження ціни на польоти. Так, вже існують організації, які прогнозують 

зниження ціни на суборбітальні космічні польоти до 250-450 тисяч доларів. 

2. Зростанням географічної доступності космічних туристичних 

подорожей. Так, розширення мережі космодромів, з яких можуть здійснюватися 

космічні туристичні польоти, а також зростання кількості висококваліфікованих 

спеціалістів космічної галузі у різних регіонах  та країнах світу зроблять космічні 

мандрівки більш територіально доступними. 

3. Розширенням меж космічного туризму (туризм за межами 

навколоземної орбіти). Найбільш перспективним напрямом з цієї точки зору має 

стати політ навколо Місяця з метою побачити його зворотну сторону. На фоні 

скасованих проектів, зараз доволі багатообіцяючими є  проекти компаній Space X 

та Space Adventures. 

4. Продовженням тривалості космічних подорожей шляхом організації 

послуг проживання в умовах космосу. Сьогодні відразу кілька компаній-

розробників обіцяють протягом найближчого десятиліття відкрити за межами 

Землі готелі. Такий готель зможе надавати номери для проживання, забезпечувати 

харчуванням, анімаційними послугами та баром. Головною особливістю 

космічного готелю стануть проживання у невагомості та вікна-ілюмінатори. 

5. Організацією регулярних туристичних рейсів на орбіту. Зараз існує 

декілька приватних компаній, що впритул наблизилися до організації регулярних 

рейсів на орбіту.  

6. Правовим врегулюванням засад космічного туризму на міжнародному 

рівні. За міжнародному рівні повинно бути закріплене поняття «космічний 



 

 

турист», а також врегульоване питання щодо страхування у комерційних 

космічних мандрівках. Підхід міжнародного космічного права повинен бути 

належним чином переглянутий у бік того, щоб приватні підприємств могли 

безпосередньо здійснювати діяльність у сфері космічного туризму.  

7. Розробкою технологій, що збільшуватимуть безпеку польотів та 

послаблюватимуть можливий екологічний слід від космічного туризму, як на 

Землі, так і в космічному просторі. 

Висновки. Отже, в ході дослідження  було з’ясовано передісторію та історію 

розвитку космічного туризму як галузі. Досліджено  географію космічних туристів 

світу та їх професійний портрет. Результати опитування українців щодо оцінки 

перспектив розвитку космічного туризму можуть бути використані для подальших 

досліджень особистих мотивацій у цій сфері. На основі аналізу сильних та 

слабких сторін космічного туризму, а також можливостей та загроз його розвитку 

визначено основні перспективні напрями подальшого розвитку цієї туристичної 

галузі. 
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РОЗРОБКА КОМПЛЕКСУ ЕФЕКТИВНИХ МАРКЕТИНГОВИЇ 

КОМУНІКАЦІЙ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА (НА ПРИКЛАДІ 

ТУРИСТИЧНОГО АГЕНТСТВА “ІМПЕРІЯ МАНДРІВ”) 

 
Вплив  маркетингової  комунікації на розвиток та популяризацію 

туризму має велике значення, адже безпосередньо пов’язаний із реалізацією 

туристичного продукту, туристичних послуг та туристичного бізнесу в 

цілому. Це впливає на конкурентоспроможність туристичної фірми на ринку. 

Основним завданням  системи  маркетингових комунікацій є 

стимулювання збуту туристичних  продуктів та   послуг, підвищення 

конкурентоспроможності,  ринкової  орієнтації  тощо. Довгострокова 

організація маркетингової діяльності компанії зазвичай визначає результати її 

господарсько-економічної  діяльності та конкретне положення на ринку, що 

свідчить про актуальність даної теми. Продуктивне збільшення кількості 

маркетингових інструментів - ключовий крок до підвищення ефективності 

туристичних компаній. Туристичний ринок буде успішним тільки тоді, коли 

всі елементи та процеси системи будуть взаємодіяти між собою. 

Об’єкт дослідження - туристична фірма «Імперія Мандрів». 

Предмет дослідження - комплекс маркетингових комунікацій 

туристичної фірми «Імперія Мандрів». 

Метою роботи є розробка й впровадження комплексу ефективних 

маркетингових комунікацій, спрямованих на удосконалення та підвищення 

ефективності маркетингової діяльності туристичної фірми «Імперія Мандрів». 



 

 

Ступінь дослідженості питання. Даними питаннями займались такі 

науковці як: Ф. Котлер, Г. Армстронг, М. Мак-Дональд, Дж. Еванс, І. 

Ансофф, А. Томпсон, А. Стрікленд, Ламбен, Л.В. Балабанова, І.О. Башинська, 

А. Сокол, А. Старостіна, В. Герасимчук, А. Павленко, А. Войчак, Г. Κосар, С. 

Гаркавенко, В. Прауде, Є. Голубков, З. Шершньова, А. Наливайко, В. 

Пономаренко та інші. Науковці, дослідники та експерти вклали вагомий внесок 

у розвиток туристичної сфери: дослідження теоретичних основ, визначення 

законів та закономірностей розвитку туризму, формування дієвих механізмів 

функціонування туристичної сфери та маркетингових комунікацій. 

Методологічною основою роботи є системний підхід з використанням 

комплексу загальнонаукових та спеціальних економічних методів пізнання, 

зокрема: порівняльного аналізу під час дослідження сутності й ролі маркетингу 

в туризмі, опитування респондентів для визначення цільової аудиторії, SWOT-

аналіз, бенчмаркінг та ін. 

Як інформаційна база дослідження використані фундаментальні 

розробки, інформаційно-аналітичні огляди, науково-методичні публікації 

вітчизняних та іноземних науковців, статистичні матеріали міністерств та 

відомств України й міжнародних організацій. 

Туристичне агентство «Імперія Мандрів» - підприємство, що 

позиціонується по відношенню до своїх конкурентів як успішна фірма 

туристичного бізнесу, має низку переваг, головні з яких багато позитивних 

відгуків та рекомендацій постійних туристів, приємні ціни, оригінальні власні 

тури та велика кількість додаткових послуг. 

Фірма пропонує своїм клієнтам величезну кількість туристичних послуг, 

екскурсійні тури Європою, індивідуальні авторські тури і тд. Всі послуги, які 

надаються туристичною фірмою своїм клієнтам, відповідають стандартам 

якості. 

В процесі дослідження, було виявлено, що основним засобом реклами 

для даного туристичного агентства є Інтернет. Підприємство має власний сайт, 

сторінки в таких соціальних мережах, як Instagram, Facebook і канал в Telegram. 

Підприємство також використовує товарну рекламну продукцію, а саме: 

ручки, захисні маски з логотипом, візитки і папки для документів з логотипом 

туристичного агентства. 

Дослідження цільової аудиторії дозволило визначити і дослідити увесь 

комплекс спонукальних чинників, якими керуються споживачі при виборі 

товарів (доходи, соціальне положення, вік тощо). Як об'єкти дослідження 

виступали учасники соціальних мереж, каналів та сайту туристичного 

агентства, індивідуальні споживачі. Вибірка становить 280 респондентів. 

Цільова аудиторія туристичної фірми досить різноманітна, починаючи 

від туристів економ-класу і закінчуючи VIP-клієнтами. Це люди різного віку, 

але найбільш активною віковою групою є клієнти від 21 до 40 років. 

Для туристичної фірми “Імперія Мандрів” була розроблена комплексна 

маркетингова стратегія, що спрямована в першу чергу на залучення нових 

клієнтів та роботі з ними, популяризації вже наявних послуг і продуктів та 

просуванні нових, а також на утриманні та заохоченні постійних клієнтів. 

Стратегія являє собою поєднання засобів групи TTL (through the line) 



 

 

– це рекламні кампанії, які поєднують у собі елементи ATL (реклама у засобах 

масової інформації) та BTL (виставки, семінари, промокоди та акції і тд) та 

стратегії інтенсивного росту, коли досягнення маркетингових завдань 

здійснюється за допомогою вже існуючих ресурсів туристичної фірми. 

Стратегія складається з   блоків, що спрямовані на певну категорію, дію 

та результат: 

1. Засоби поширення інформації в мережі Інтернет 

1. Активне ведення соціальних мереж туристичної фірми “Імперія Мандрів. 

Соціальні мережі є одним з найефективніших маркетингових каналів для 

туристичної індустрії. Такими мережами є: Instagram, Facebook, Telegram. 2.Веб-

сайт та блог туристичної фірми “Імперія Мандрів” 

Веб-сайт є основою для функціонування інтернет-маркетингу. Тому його слід 

оптимізувати, щоб покращити досвід користування і підвищити коефіцієнт 

конверсії. Сайт повинен добре працювати на мобільних пристроях, та бути 

оптимізованим для кліків і конверсій. 

3. Розробка мобільного додатку для Android та IOS 

Користувачі повинні мати можливість виконувати ті самі завдання так само 

комфортно на своїх мобільних пристроях, як і на комп’ютерній версії нашого 

веб-сайту. 

4. Блог туристичного підприємства “Імперія Мандрів” 

Людям важливі нові знання, цікаві факти та інсайти, тобто блог. 

Публікації в блозі – це чудовий варіант, щоб поділитися історіями, цікавими 

фактами та порадами про подорожі. Важливо вести цей блог регулярно та 

графіком. 

5. Оптимізація своєї сторінки «Google Мій бізнес» 

“Google Мій бізнес - інструмент, який дає змогу контролювати, як компанія 

відображається в Пошуку Google і на Картах Google. Ця система є хорошим 

місцем для початку роботи з SEO (Оптимізація для пошукових систем), 

зокрема локального SEO. Це дає змогу додавати назву вашої компанії, 

контактні дані, місцезнаходження, години роботи, фотографії тощо. Також 

можна контролювати відгуки клієнтів і відповідати на них, а також бачити, де 

і як люди шукають вас. 

6. Реклама в інфлюенсерів та блогерів 

Незважаючи на те, що Instagram поступається Facebook за кількістю 

користувачів — це майданчик №1 для реклами у блогерів. Блогери виступають 

в ролі авторитетів для багатьох людей, через що їхній думці довіряють. 

2. Колаборації, спільні проекти та заходи 

1. Колаборації з іншими брендами та підприємствами 

Бренди об'єднуються, щоб отримати вигоду та досягти своїх цілей. Це може 

бути підвищення впізнаваності, створення інфоприводу, зміцнення зв'язку з 

аудиторією чи вихід на нову, вибудовування емоційного зв'язку з 

користувачами. 

2. Участь в заходах на туристичну тематику 

Не секрет, що для того, щоб агентство могло зарекомендувати себе, потрібно 

приймати участь в різноманітних заходах. Це будуть виставки, вебінари та 

семінари, інформаційні тури та поїздки. 

3. Приємні бонуси для клієнтів 



 

 

1. Промокоди 

Промокоди є одним із інструментів стимулювання продажів. Наприклад, 

промокод “TRAVEL2022” зможе надати туристу знижку на -1000 грн на його 

тур. 

2. Розіграші призів та купонів 

Розіграші – це завжди хороша ідея, якщо йде мова про залучення нових 

клієнтів, особливо в соціальних мережах. 

4. Оновлення та вдосконалення зовнішнього виду марки агентства 

В процесі розробки ефективної маркетингової стратегії було здійснено 

оновлення та вдосконалення зовнішнього вигляду марки агентства та її 

рекламної продукції, враховуючи сучасні тренди, стиль та мінімалізм в дизайні. 

Маркетинговий бюджет включає в себе такі блоки: витрати на соціальні 

мережі, створення відеореклами, сайт, блог, брендова рекламна продукція, 

розіграші, бонуси та оплата роботи технічним спеціалістам. Вже до кінця 

першого місяця планується отримання перших результатів та запити від нових 

клієнтів. 

В процесі виконання роботи виявлено, що для отримання максимального 

прибутку та виконання всіх побажань клієнта потрібна ефективна 

маркетингова політика та правильна реклама для фірм індустрії туризму. 

Комплекс маркетингових комунікацій надає перспективи для розвитку та 

створення позитивного іміджу компанії. 
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ФОТО-ТУРИЗМ В СВІТІ ТА В УКРАЇНІ 

 

Актуальність роботи. На території України сфера фото-туризму лише 

починає активно освоюватися й розвиватися, а фото-тур для українського 

ринку туристичних послуг - продукт достатньо новий, тому на даний час існує 

небагато пропозицій таких турів. Тим не менше, Україна вирізняється 

наявністю значної кількості надзвичайно цікавих, з точки зору, фотографічного 

мистецтва дестинацій, а отже є дуже перспективною для розвитку фото-

туризму. 

Об’єктом даного дослідження виступає новий напрямок туризму – фото-

туризм. 

Предметом дослідження є аналіз ресурсів та інфраструктури для розвитку 

фото-туризму в світі та в Україні. 

Метою дослідження є розробка маршруту та програми фото-туру 

Українськими Карпатами. 

Методи дослідження. У роботі застосовувалися такі методи дослідження як 

порівняння, узагальнення, аналіз та синтез, а також історичний метод. 

Ступінь вивченості проблеми. Фото-туризм малодосліджений, а деякі його 

аспекти не дослідженні зовсім. Серед науковців вивченням даного виду 

туризму займались: Джон Феннел, Г.П. Робінсон, Г. Пікарт, А.А. Волошина, 



 

 

В.М. Теньгушева. 

Результати дослідження. Фото-туризм – вид туризму, що включає 

елементи пізнавального, етнографічного та інших видів туризму, спрямований як 

на професійних фотографів, так і на любителів фотографії, з метою 

отримання або вдосконалення фотографічних навичок та (або) отримання 

фотографій під керівництвом організатора. Даний вид подорожей не є масовим, 

так як основні споживачі послуг даного напрямку – фотолюбителі та фотографи, 

а це дещо гальмує розвиток фото-туризму. 

Фото-тур – це тур, який спрямований на фотографів та має на меті 

розвинути їхні фотографічні навички і навчити новим технікам чи прийомам 

фотозйомки. Основною характеристикою фото-туру є супровід групи 

професійним фотографом, що ділиться своїм досвідом та професіональним 

підходом з іншими учасниками туру [3]. Фото-тури є досить специфічними з 

точки зору планування та організації і має свої характерні особливості, на 

відміну від інших видів турів: створення сприятливих умов для проведення 

якісної фотозйомки без поспішності; чіткий режим дня з урахуванням 

максимального використання світлового дня; зйомка в природних умовах; не 

залежить від сезону; гнучкість програми фото-тура; невеликі групи близько 10 

людей; використання спеціалізованої фототехніки; наявність професійних 

фотографів-інструкторів [5]. 

Фото-тури мають розгалужену класифікацію, що базується на різних 

класифікаційних ознаках. Найбільш важливою класифікаційною ознакою будь-

якого фото-тура є тематика фотозйомки. За тематикою фотозйомки 

виділяються: пейзажний, жанровий, портретний, архітектурний, макро, 

репортажний, вулична-фотографія і фотополювання. Виділяють і інші 

класифікаційні ознаки: за ступенем комфортності (фото-тури-походи; фото- 

тури підвищеної комфортності); за тривалістю (короткочасні, багатоденні); за 

формою проведення (з академічним нахилом; без теоретичних занять; 

Workshop; фото-експедиція); за віком учасників (молодіжні, середнього віку, 

третього віку) [4]. 

Так як фотографи обирають локації для відвідування в залежності від 

обраного жанру фотографії, розглянемо найпопулярніші країни для деяких 

напрямків. Для вуличної та портретної зйомки фотографи здебільшого їдуть в 

Європу. А саме, найбільшою популярністю користуються такі міста, як 

Париж, Амстердам, Прага, Мадрид або Лісабон. До пейзажних місць відносять 

Антарктиду, Австралію, Південну Америку, країни Карибського басейну і 

Ісландію. Окремо варто виділити популярність Індії, Китаю, Тибету, країн 

Південно-Східної і Середньої Азії. Тут можна зробити не лише рідкісні фото 

природи, а й кадри з повсякденного життя людей, які є дуже популярними на 

фотовиставках [6]. Серед фотографів, які займаються фотополюванням, 

найбільшою популярністю користуються країни Африки, а саме: Південно- 

Африканська Республіка, Ефіопія, Танзанія, Кенія [2]. 

На території України серед фото-туристів популярністю користуються: 

– пам’ятки архітектури та містобудування (замки і фортеці Західної України, 

архітектура таких міст, як Київ, Львів, Полтава, Чернівці); 

– унікальні пам’ятки природи (заповідники і заказники в Карпатах, степова 

Україна); 



 

 

– свята, народні гуляння, фестивалі, культура українського народу (свято Івана 

Купала, Різдвяні свята, стародавні звичаї, обряди і традиції, одяг українців). 

Найбільш активно проводяться фото-подорожі за такими напрямками: Карпати, 

Чорнобильська АЕС, замки та фортеці України, південна Україна, тощо [1] . 

На українському ринку туристичних послуг пропозицій фото-турів на 

даний час мало. В основному їх організацією займаються окремі туристичні 

компанії, які спеціалізуються на фото-турах, школи фотографії та фотографи. З 

провідних українських туристичних компаній, які організовують тури різних 

напрямків, лише «Аккорд Тур» займається проведенням фото-турів, але їх 

вибір невеликий та вони значно поступаються турам від фотографів, фотошкіл та 

спеціалізованих організацій. 

Проаналізувавши розвиток фото-туризму, було вирішено розробити 

маршрут та програму власного туру під назвою «Карпатськими озерами». 

Територією проведення туру обрано Закарпатську область, Рахівський район, 

масив Свидовець. Українські Карпати користуються популярністю у фото- 

туризмі, але в основному всі тури схожі між собою та проводяться 

найпопулярнішими місцями – горами двотисячниками, тому було обрано не 

такі популярні, але не менш цікаві місця для фото-туристів. Окрім того, 

маршрут має легкий рівень складності та підходить усім. 

За ступенем комфортності: фото-тур-похід 

Рівень складності: легкий 

Кілометраж: 44 км 

За тематикою фотозйомки: пейзажний тур, астро/нічна 

За тривалістю: короткочасний 

За формою проведення: з академічним нахилом 

Рівень підготовки: початковий (знання бази) та вище 

Вік: від 18 років 

Група: 6-10 осіб 

Супровід: 2 фото-гіда 

Тривалість: 4 дні 

Маршрут туру: смт. Ясиня – с. Чорна Тиса – г. Кичера – пол. Ріпта – г. 

Татарука – г. Трояска – оз. Апшинець – г. Герешаска – оз. Герешаска – оз. 

Ворожеска – г. Стіг – г. Близниця – оз. Івор. – с. Кваси. 

Основними фото-об’єктами маршруту є льодовикові озера: Апшинець, 

Герешаска, Ворожеска, Івор. Вони розташовані в живописній місцевості 

Українських Карпат, навколо гарні краєвиди та панорами гір – ідеальні локації 

для фото-туризму. Окрім того, маршрут пролягатиме горами та полонинами, де 

туристи матимуть змогу фотографувати пейзажі гір. 

Маршрут орієнтований на літній період, першу половину осені, другу 

половину весни. Під час туру фотографи даватимуть поради, розкриватимуть 

секрети зйомки в «золотий час» та пейзажної фотографії, проводитимуть 

невеличкі лекції, матимуть змогу спробувати себе у нічній зйомці. 

Для просування і збуту туру найдоцільніше використовувати соціальні 

мережі. Розглянемо основні способи: 

– Замовлення таргетованої реклами в Facebook та Instagram 

– Замовлення реклами в українських тревел-фотографів. 

– Проведення вебінарів. Так як тур супроводжують фотографи, можна за 



 

 

додаткову плату і їх залучати до реклами. Зараз досить популярним та 

ефективним варіантом є проведення онлайн семінару на певну тему з 

фотографії, а в кінці рекламувати ненав’язливо тур, розповідати його переваги 

і які знання отримає фотограф під час туру. 

Висновки. Зважаючи на динаміку в сучасному світі, можна зробити висновок 

що фото-туризм та фото-тури будуть надалі популяризуватися, а попит на тури 

постійно зростатиме, тому подальше дослідження цього досить нового виду 

туризму та розробка нових турів є дуже актуальним. 
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ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ БАЛЬНЕОЛОГОІЧНИХ КУРОРТІВ ДЛЯ 

РОЗРОБКИ СИСТЕМИ ПІАРУ ТРУСКАВЦЯ 

 
Актуальність теми дослідження. Посилення глобальної конкуренції та 

індивідуалізація попиту ставлять перед санаторно-курортними закладами 

завдання розробки відповідного комплексу просування, реалізація якого 

забезпечить залучення туристів, сприятиме конкурентоспроможності та 

активізації попиту на санаторно-курортні продукти. З цієї позиції особливий 

інтерес має одна з провідних здравниць України – місто-курорт Трускавець. 

Маючи унікальні природні ресурси, місто перетворилося на великий і дуже 

значущий для України та найближчого зарубіжжя бальнеологічний курорт із 

сучасною лікувально-діагностичною базою та інфраструктурою. Саме тому 
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актуальною є розробка та удосконалення системи піару Трускавця на основі 

цінного позитивного досвіду європейських бальнеологічних курортів. 

Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом даного дослідження є система 

піару бальнеологічного курорту Трускавець та здравниць Європи, а предметом 

– удосконалення системи піару Трускавця шляхом імплементації засобів 

промоції європейських бальнеологічних курортів. 

Мета дослідження полягає в аналізі засобів просування курорту 

Трускавець на ринку туристсько-рекреаційних послуг на основі імплементації 

засобів промоції європейських бальнеологічних курортів із зазначенням 

прогнозів та перспектив посилення позицій досліджуваного курорту. 

Завдання: 

- оцінити економічний та інфраструктурний стан, рівень завантаженості 

курорту Трускавець у довоєнний та теперішній час; 

- проаналізувати вартість туристичних послуг Трускавця та європейських 

бальнеологічних курортів й встановити залежність між ціною та цінністю 

туристичного продукту; 

- охарактеризувати систему піару Трускавця та європейських 

бальнеологічних курортів й проаналізувати засоби їх промоції; 

- виявити перспективи удосконалення системи піару і посилення позицій 

Трускавця на ринку туристсько-рекреаційних послуг шляхом 

імплементації засобів промоції бальнеологічних курортів Європи. 

Інформаційна база та методика дослідження. Інформаційну базу даної 

роботи склали наукові праці й публікації вітчизняних та закордонних 

дослідників [3], Стратегія розвитку Трускавецького субрегіону та міста 

Трускавець [2], Програма розвитку туристичної галузі та курортології 

Трускавецької міської територіальної громади [1], а також маркетингові 

стратегії провідних бальнеологічних курортів Європи [4,5,6]. Для досягнення 

мети даного дослідження та всебічного вивчення його об'єкту було 

використано наступні методи: описовий, статистичний, порівняльний, аналізу 

та синтезу, перспективного аналізу. 

Результати дослідження. 

Трускавець – один із найвідоміших бальнеологічних курортів у Східній Європі. 

Місто-курорт розташувалося на півдні Львівської області в 84 км від 

адміністративного центру та в 66 км від західного кордону. Про унікальність 

Трускавця свідчить значна зосередженість мінеральних джерел на обмеженій 

ділянці міста. Таким чином, унікальні природно-рекреаційні ресурси, теплий 

клімат у весняно-літньо-осінній курортний сезон, курси пітного лікування, 

прийняття мінеральних та озокеритових ванн сприяють лікуванню та 

профілактиці безлічі різноманітних хвороб, зокрема, захворювань шлунково- 

кишкового тракту, сечостатевої й нервової систем, дерматологічних й 

ревматичних захворювань та порушень опорно-рухового апарату. 

Місто-курорт має потужну лікувально-оздоровчу базу, на основі якої 

розгортається активна науково-дослідна робота, клінічні та експериментальні 

дослідження води. Інфраструктура Трускавця налічує щонайменше 23 

пансіонати, 33 санаторії, 2 бальнеозокеритолікарні, 2 бювети мінеральних вод. 

На території міста розташована велика кількість готелів, гостьових будинків, 



 

 

приватних апартаментів та інших об'єктів, які дозволяють розміщувати понад 

15 тисяч осіб одночасно. Зазвичай туристи приїжджають невеликими 

організованими туристичними групами або сім'єю та обирають для себе готелі, 

приватні садиби, дещо рідше – лікувальні комплекси. Тривалість поїздки 

найчастіше складає 12-14 днів. 

У довоєнний час Трускавець приймав близько 900 тис. туристів на рік. 

Бальнеологічний курорт користувався популярністю у туристів з усієї України, 

а також в іноземців з Ізраїлю, Казахстану, Азербайджану, рідше – з Німеччини, 

Нідерландів, Великобританії (загалом частка іноземних туристів не перевищує 

30%). 

Зараз, внаслідок військового вторгнення Росії в Україну, курорт 

перетворився на місто для переселенців. Враховуючи здатність туристичної 

інфраструктури Трускавця розмістити одночасно велику кількість людей, лише 

за перші два тижні війни місто прийняло понад 25 тисяч біженців із «гарячих» 

точок України, ставши для них островом безпеки та центром допомоги. 

Як у довоєнні часи, так і зараз, лікувально-оздоровчі комплекси курорту 

пропонують туристам різні форми розміщення та організації харчування, 

послуги з реабілітації, лікування та оздоровлення, а також відвідування 

різноманітних культурно-дозвільних заходів. Аналізуючи цінову політику 

Трускавця, можна стверджувати, що курорт є доступним для туристів з будь- 

яким бюджетом. Так, наприклад, вартість проживання однієї особи за добу за 

номер "Стандарт" варіюватиметься в межах 550-4100 грн., за номер "Комфорт" 

- 850-6300 грн., за номер "Напівлюкс" - 780-7200 грн, а за номер "Люкс" – 1250- 

20900 грн. Слід зазначити, що вартість проживання залежить від класу готелю,  

його місця розташування, наявності зручностей, типу системи харчування, 

рівня обслуговування, пакету послуг, що входять у вартість тощо. 

Таким чином, санаторно-курортні комплекси Трускавця можна умовно 

поділити за рівнем їхньої вартості (ціна без врахування вартості лікування): 

 Бюджетні: санаторії «Карпати», «Рубін», «Дніпро-Бескид»; 

 Помірні: санаторії «Аркада», "Кришталевий палац", «Шахтар», «Весна»; 

готелі «Богема», «Маріот Медікал Центр», «П'ятий океан»; 

 Дорогі: санаторії «Миротель», «Rixos-Прикарпаття», «Шале Грааль». 

Серед популярних бальнеологічних курортів Європи можна виділити: 

Баден-Баден, Бад-Кіссінген, Аахен (Німеччина), Карлові Вари, Маріанське 

Лазне (Чехія), Лейкербад (Швейцарія), Лойперсдорф (Австрія), Друскінінкай 

(Литва), Доленьське Топліце (Словенія), Санданськи (Болгарія) тощо. 

Відповідно порівняльний аналіз вартості туристичних послуг європейських 

курортів та Трускавця говорить про порівняно вищі ціни послуг 

бальнеологічних здравниць Чехії, Німеччини та Литви (перевищує на 30%), 

Швейцарії, Італії та Австрії (перевищує на 33-41%), ціни на послуги курортів 

Болгарії та Словенії дуже наближені до цін на послуги у Трускавці. 

Якість після ціни є другим основним інструментом, який формує 

структуру пропозиції на туристичному ринку. Аналіз співвідношення між 

ціною та цінністю туристичного продукту у Трускавці та у європейських 

бальнеологічних курортах свідчить про високу якість та конкурентний 

потенціал запропонованих послуг. Що стосується порівняння цін, то вища 

вартість туристичних послуг у країнах Європи пояснюється насамперед 



 

 

впливом зовнішніх чинників, зокрема, кращою економічною ситуацією; типом 

ринку; врахуванням цін на послуги в європейських країнах-конкурентах тощо. 

Ефективність взаємодії суб'єктів санаторно-курортного комплексу залежить не 

лише від уміння оперативно мобілізувати потенційні можливості, а й від методів 

та інструментів просування цінностей туристичного продукту Трускавця. Слід 

зазначити, що місто останніми роками активно вживає заходи щодо просування 

курорту на туристичному ринку шляхом: створення інформаційно-курортного 

центру, який є представником інтересів курорту в Україні та за кордоном, 

координує діяльність туристичних агенцій та операторів; проведення науково-

практичних конференцій, конгресів, презентацій та публічних обговорень 

проблем та перспектив розвитку міста- курорту; створення якісного 

туристичного порталу 4 мовами; робота над айдентикою міста, його 

туристичним логотипом та слоганом. 

Попри наявний позитивний досвід посилення позицій курорту на ринку 

туристично-рекреаційних послуг, важливим є узагальнення європейського 

досвіду промоції здравниць та виділення перспективних засобів, які можна 

використати для покращення промоції Трускавця, в тому числі у повоєнний 

час. 

По-перше, спираючись на досвід Карлових Вар (Чехія) та Баден-Бадена 

(Німеччина) як на курорти, що мають якісно розроблену та ґрунтовну систему 

піару, важливим є об’єднання всіх санаторно-курортних комплексів Трускавця 

у єдину систему зі спільною стратегією просування та рекламною кампанією, 

що дозволить позиціонувати санаторно-курортну базу Трускавця як єдине ціле, 

формуючи стійкі асоціації про курорт у майбутніх туристів. 

По-друге, при здійсненні промоції здравниць європейських країн особлива 

увага приділяється участі у міжнародних форумах та виставках, на яких міста- 

курорти представляють свій бренд, наявні природно-рекреаційні ресурси та 

відповідну інфраструктуру для повноцінного відпочинку населення. Таким 

чином, для промоції Трускавця важливою є імплементація цього засобу 

просування і, відповідно, участь у подібних заходах з детально прописаними  

перевагами відпочинку в українському «місті здоров’я» для всіх категорій 

населення. 

По-третє, досвід більшості європейських бальнеологічних курортів свідчить 

про важливість партнерства санаторно-курортних комплексів з медичними 

закладами. Саме тому для підвищення популярності та значущості Трускавця 

корисним буде розширення можливостей співпраці з медичними закладами 

України, Польщі, Німеччини та інших країн, а також залучення лікарів-

спеціалістів з метою залучення різноманітної цільової аудиторії. 

По-четверте, сувенірна продукція є важливим елементом туристичного 

сервісу. Саме тому для формування стійких асоціацій з Трускавцем та його 

просування на ринку необхідною є розробка якісної сувенірної продукції, яка, 

ставши носієм інформації та агентом впливу, безплатно пошириться серед 

представників цільової аудиторії та, постійно перебуваючи на очах, 

підвищуватиме рівень впізнаваності бренду курорту Трускавець. 

Висновки. Отже, в ході дослідження було виконано поставлені завдання й 

оцінено економічний та інфраструктурний стан міста-курорту Трускавець, 

рівень його завантаженості у довоєнний та теперішній час. Аналіз 



 

 

співвідношення між ціною та цінністю туристичного продукту як у Трускавці, 

так і в європейських бальнеологічних курортах, свідчить про високу якість та 

конкурентний потенціал запропонованих послуг, а певні відмінності у вартості 

пояснюється насамперед впливом зовнішніх чинників. Порівняльний аналіз дав 

змогу виявити відмінні риси системи піару Трускавця від системи піару 

здравниць Європи та встановити можливий сценарій її покращення шляхом 

узагальнення європейського досвіду й імплементації окремих засобів промоції. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ(COVID-19)  

НА СИСТЕМУ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН 

 

Актуальність дослідження. Пандемія COVID-19 вплинула на всі без 

винятку сфери нашого життя, її можна порівняти хіба що з епідемією “іспанки”, 

яка лютувала на початку ХХ століття. До того ж, це перша велика епідемія, яка 

відбувається в сучасному, вкрай глобалізованому, світі. Вона вплинула не тільки 

на економіки, життя людей, їх здоров’я, а й на міжнародні відносини. Саме вплив 

пандемії коронавірусуна систему міжнародних відносин і є предметом 

дослідження даної роботи. І беручи до уваги ситуацію в Україні і в світі, я вважаю 

цю тему актуальної, цікавою і перспективною. 

http://tmr.golos.net.ua/files/pdf/285.pdf


 

 

Об’єктом дослідження даної кваліфікаційної роботи виступає система 

міжнародних відносин. Предметом – відносини між країнами, блоки, конфлікти, 

глобальні тенденції під час пандемії коронавірусу і його вплив на ці процеси. 

Мета кваліфікаційної роботи полягає в різнобічному  дослідженні впливу 

пандемії коронавірусу на систему  міжнародних відносин та окресленні  кроків, 

що мають бути зроблені суб’єктами цих відносин задля мінімізації негативного 

впливу.  

Інформаційна база та методика дослідження. Теоретико-інформаційною 

основою роботи слугували наукові положення публікацій, присвячених аналізу 

системиміжнародних відносин, взаємодії країн на регіональному і глобальному 

рівнях. В роботі використані науково-методологічні розробки вітчизняних та 

зарубіжних дослідників: Г. Дробот, Б. Ланга, І. Білодіда, Дж. Розенау, П. 

Яковлева, О. Надибської, В. Кондратьева, В. Грушко, І. Воловича, О. Ратковича, 

Л. Ефимова, А. Патова, А. Хайеса, А. Кімберлі,  М. Галиулина, Б. Луткевича, А. 

Флора, Д. Блума, К. Бредлі, А. Кумар, Р. Сайдс, М. Іваненко, Р. Шастри, І. Райта, 

В. Гвоздя, М. Нурелдіна, В. Кошара, Е. Акуомаха та ін. Для аналізу системи 

міжнародних відносин під час пандемії COVID-19 використовувалися загальні, 

експлікативні, конструктивні та прогнозні методи. 

Результати. Не дивлячись на те, що пандемія коронавірусу ще не 

закінчилась, вона почала йти на спад, мутувавши в менш смертельний, але більш 

заразний вірус. Ясно можна сказати, що вона справила величезний вплив на світ. І 

не тільки в сфері економіки. Хоч вона напевно постраждала найбільше. Були 

порушені торгові ланцюги, через численні локдауни, почалося падіння економіки 

майже у всіх країнах світу. Світова логістика дуже постраждала за роки пандемії, 

особливо трансконтинентальніперевезення. Сильний удар був нанесений по 

сферах туризму і авіаперевезень. Вони відкотилися на роки назад, і ще не відомо 

скільки і як довго вони будуть відновлюватися. Також дуже постраждало 

кіновиробництво і деякі інші галузі сфери послуг– наприклад, туризм, ресторанна 

справа, авіаперевезення. В цілому майже всі відчули на собі руйнівний ефект від 

локдаунів і розриву виробничих ланцюгів. Винятком стали  ІТ-гіганти. Їхні акції 

навпаки росли. Це пов’язано з тим, що через карантин люди стали сидіти дома і 

збільшився попит на їх послуги. Тренди цифровізації суспільства прискорились, 

як ніколи до цього.Сильний поштовх отримали цифрові технології. Розвиток цієї 

сфери сильно прискорився і така тенденція буде зберігатися найближчі роки і 

після епідемії.Також, епідемія сильно змінила відношення до праці в офісах і 

зустрічей. Після неї, багато компаній перенесуть чи вже перенесли роботу на дім.  

Коронавірус сильно вдарив не тільки по фізичному, а й по психічному 

здоров’ю людей, вимушена ізоляція, розлука з друзями і розвагами все це спіткало 

населення всього світу. Збільшився відсоток самогубств і розлучень в країнах з 

суворим локдауном. Також постраждав і приріст населення, в цей кризовий час 

сім’ї зазвичай відкладають народження дитини, через проблеми з роботою і 

відсутністю перспектив і стабільності.  

А який же вплив справив коронавірус на міжнародні відносини?  

Пандемія сприяла загостренню антагонізму між Китаєм і США з її 

найближчими союзниками. На початку епідемії не раз і не два, Піднебесній 

закидали провину в створенні COVID-19. Це говорили навіть очільники найвищих 

посад, наприклад президент США Дональд Трамп. Китай звісно не визнав цього. 



 

 

Далі з погіршенням епідеміологічної ситуації в країнах Заходу стало зрозуміло, 

що вони не можуть ефективно боротися з пандемією, тоді як авторитарний Китай 

відносно швидко подолав її. Через це збільшилась популярність авторитарних 

ідей, а також покращилось реноме власне Китаю. Крім того, внаслідок ковідних 

обмежень в країнах Заходу, почала рости інфляція, яка роками була на низькому 

рівні. І мало було цього, як тільки почався відновлювальний ріст економік після 

масової вакцинації, Росія здійснила військове вторгнення в Україну. Внаслідок 

цього і санкцій, які були введені, ціни на сировині товари підскочили.  

Наступний момент, який варто виділити, це криза відносин між країнами ЄС 

на початку епідемії через COVID-план. Він мав дати велику фінансову допомогу 

південно європейським країнам, що наштовхнулося на супротив країн Північної 

Європи, які заблокували підписання. А це в свою чергу спровокувало анти 

європейські настрої в Італії. Тим не менш, був досягнутий компроміс і сторони 

прийняли пакет допомоги. В відносинах в середині ЄС посилився розкол між 

біднішими і багатшими країнами, деякі задумалися щодо виходу з союзу, 

наприклад Італія. Тим не менш, в момент закінчення ковідної кризи сталася подія, 

яка змінила все. Це звісно початок військовогонападу Росії на Україну. Бажаючи 

знищити систему, створену після падіння Радянського Союзу, Росія заручившись 

дипломатичною підтримкою Китаю (це сталося на церемонія відкриття 

Олімпійських Ігор в Пекіні), а також Білорусі (яка надала власну територію, а 

також по деяким даним і частину армії) Російська армія атакувала Україну на 

протязі всього кордону з нею, а також з Білоруссю. Бажаючи використати вдавану 

слабкість Заходу, який був зайнятий внутрішніми проблемами після пандемії 

COVID-19, Росія хотіла швидко підкорити Україну, анексувавши частину 

території, а на решті встановивши маріонетковий режим. Таким чином, вона 

хотіла знову встановити владу над східнослов’янськими державами, розколоти 

Європу, показати слабкість Заходу, який за рік мав би втратити і Україну, і 

Афганістан (до влади в якому прийшли Таліби, з якими РФ вже налагодила 

зв’язки). Також захоплення України могло бути прологом до захоплення Китаєм 

Тайваню. Але плани російського керівництва провалилися. Не дивлячись на те, 

що експерти, як західні так і російські, пророчили Україні лише декілька днів 

боротьби, Збройні Сили України (ЗСУ), український  народ і державне 

керівництво України демонструючи чудеса волі і витримки, не тільки не здалися, 

не тільки змогли зберегти всі великі міста, а і оговтавшись після початково шоку, 

організували прекрасну оборону, і не тільки зберегли свої позиції, а й пішли в 

контр-наступ, вибивши росіян з Чернігівської, Київської, Житомирської і 

Сумської областей. В свою чергу країни Заходу, які початково сумнівалися в 

спроможності України протистояти російській навалі, побачивши як успішно ЗСУ 

відбиваєнаступ, почали безпрецедентну компанію по підтримці, як фінансовій, так 

і воєнній. Крім того, проти Росії було введено більше санкцій, ніж проти будь кого 

в історії. Бажаючи розділити Європу і почати нову еру авторитарних держав, Росія 

своїм нападом спричинила прямо протилежний ефект. Вперше, з часів падіння 

СРСР, країни Заходу були так об’єднані однієї ідеєю. Всі чвари, які були до цього 

як в ЄС так і в НАТО, були на час забуті, а країни цих блоків, і не тільки, 

об’єднали свої сили задля допомоги Україні. Не буде перебільшенням сказати, що 

Україна веде найважливішу війну в своїй історії, від якої залежить не лише її доля, 

а й доля всього вільного світу, і ідеології лібералізму, і демократії як такої. Захід 



 

 

отримав країну символ. А Росія, для якої армія була головноюгордістю, отримала 

удар, від якого ще не скоро зможеоговтатися. Почала хитатися вся система, яку 

вони будували десятиліттями. РФ вимушена була вивести війська з Сирії, Абхазії, 

Таджикістану, Нагірного Карабаху, щоб якось відновити чисельність своєї армії, 

після втрат завданих в Україні. Війна ще не закінчилась, і рано казати про 

перемогу якоїсь зі сторін. В України є підтримка всього Західного світу і не 

тільки, є величезна мотивація народу, є гарно навчена армія, але не варто і не 

дооцінювати ворога, нажаль в нього більш ніж достатньо радянської зброї, а 

також завжди присутній фактор ядерної зброї і можливості її тактичного 

використання. Тим не менш, на момент написання цієї роботи, ситуація для 

України є оптимістичною, хоча не варто забувати про величезні біди, які принесла 

армії РФ, в вигляді вбивств десятків тисяч мирних жителів, знищеної 

інфраструктури і т.д. Також цікавий момент про який не можна не сказати, це 

позиція Китаю. На початку здавалося, що він повністю підтримує Росію. Але коли 

всі зрозуміли, що швидкої війни тут не буде і це буде дуже кривава і довга війна, 

Китай не став тим надійним тилом, яким його уявляла влада Росії. Його компанії 

не поспішають вкладатися в економіку Росії і заміняти західні компанії які пішли 

після початку війни, він не допомагає військовим спорядженням( на момент 

написання цієї роботи), також загроза Тайваню на деякий час відступила. 

Побачивши згуртованість США і союзників та слабкість свого союзника Росії, 

Китай на деякий час призупинив підготовку до війни з Тайванем.  

Через те, що країни Заходу булизайняті,боротьбою з епідемією, їх увага до 

закордоних справ послабилася, цим користувалися авторитарні країни, які змогли 

оговтатися від пандемії раніше. Наприклад, Китай скористався тим, що моряки 

авіаносцю США, який патрулював біля берегів Тайваню захворіли і почав 

підпливати вкрай близько до острову. Але неочікувано для багатьох США і 

союзники змогли консолідуватися і зараз надзвичайно єдині в своїх діях. 

Якщо підбивати підсумки, то ми бачимо, що коронавірус прискорив 

переростання суперництва між США і Китаем в нову Холодну війну. Також через 

послаблення колективного Заходу, авторитарні режими змогли проводити більш 

вільну політику у відносинах до сусідів і не тільки. Відбулося послаблення 

контролю Західних країн над глобальною безпекою в світі, через що збільшилася 

кількість конфліктів. Кульмінацією цього стала війна в Україні. Тим не менш, не 

дивлячись на те, що Росія ставило своєю ціллю,  перекроїти систему, яка виникла 

після падіння СРСР, вона навпаки змусила країни Заходу об’єднатися і тепер її 

перспективи вкрай непевні. І той же Китай, який готувався до глобального 

протистояння з США, прагнув ізолювати її від союзників в Європі. Зараз це стало 

неможливим, тому я думаю, на деякий час, Китай зменшить свої амбіції на 

світовій арені і буде чекати кращого моменту.  

Висновки. Пандемія COVID-19 – явище незвичайне для сучасної людини. 

Вона змусила людей поставити багато питань до своєї влади. Змусила 

переосмислити відношення країн до власної і глобальної безпеки.  Нажаль, 

світовий порядок, який склався після падіння СРСР, постав під загрозою 

знищення. Країни по всьому світу будуть все більше мілітарізуватися, так як 

побачили, що світ вступає в епоху нестабільності і переділу сфери впливу. Ці 

процеси відбувалися і до пандемії, але COVID-19 сильно їх 

прискорив.ТакожпоглибивсяантогонізмміжКитаєм і США. Деякікраїни, як 



 

 

наприкладРосія, захотіли скористатися послабленням уваги США і ЄС до 

зовнішніх процесів, хоч наразившись на хоробру відсіч України, не змогла 

реалізувати свої цілі. В цілому пост-ковідний світ став більш небезпечним, менш 

стабільним і передбачуваним і вперше за багато років перед світом повстала 

загроза Третьої Світової війни. Про що активно говорять у всіх країнах світу, як в 

США та ЄС, так і в Росії, і Китаї. 

Наукова і практична новизна кваліфікаційногодослідження. У роботі, на 

основі аналізу різних наукових підходів,досліджене питання впливу пандемії 

COVID-19 на систему міжнародних відносин. Охарактеризовані основні союзи і 

відносини країн на регіональному рівні, а також як пандемія вплинула на них. 

Проаналізований вплив COVID-19 на глобальні процеси і світову безпеку. 

Теоретичні узагальнення та методичні прийоми, викладені в кваліфікаційному 

дослідженні, можуть мати подальше практичне використання під час дослідження 

й характеристики впливу COVID-19 на систему міжнародних відносин. 

Практичне значення роботи полягає в тому, щоб відслідкувати вплив 

пандемії коронавірусу на систему міжнародних відносин, яким чином треба 

урядам держав реагуватина виклики, які пандемія створює. А також, які кроки 

мають бути зроблені урядами країн задля мінімізації негативного впливу.  
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КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЇ: ДОСВІД 

ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Актуальність: Після повномасштабного вторгнення рф 24 лютого, 

стало очевидним важливість діяльності культурної дипломатії України в 

країнах цивілізованого світу. Транслювання політичного положення 

України та безперервне висвітлювання життя країни ще ніколи не набувало 

таких масштабів. Головною ціллю української культурної дипломатії є 

збереження і, по можливості, збільшення рівня зацікавленості іноземців до 

нашої держави та її культури, адже з занепадом нашої «м’якої сили», вже 

побудований під час повномасштабної війни імідж України, може або 

змеркнути, або трансформуватись у протилежний. 

Тож особливо зараз є важливим дослідження прикладів культурної 

дипломатії інших держав, не тільки для миттєвих, а й для довгострокових 

результатів. Культурна дипломатія не тільки європейських держав може 

слугувати прикладом для України. «М’яка сила» Республіки Корея є 

винятковим прикладом вчасно започаткованої та вдало керованої 

дипломатії, яка в епоху технологічного прогресу змогла згенерувати таке 

явище як «Корейська хвиля». 

Об’єкт: культурна дипломатія Республіки Корея. Предмет: явища та 

заходи культурної дипломатії Республіки Корея, які можуть бути 

запозиченими Україною. Мета дослідження: дослідження культурної 



 

 

дипломатії Республіки Корея та виявлення актуального для української 

культурної дипломатії. 

Ступінь дослідженості питання: ступень інтересу до питань 

культурної дипломатії доволі високий, хоча саме явище порівняно молоде, 

його можна побачити в дослідженнях таких закордонних вчених як: М. 

Камінгса, Дж. Ная, Є. Онуха, Дж. Віларда, Ківон Хонг, українські вчені 

також займались вивченням явища культурної дипломатії: О. Кучмія, Я. 

Турчина, проте такі праці ще малочислені; дослідження питань української 

культурної дипломатії займались О.Розумна, С.Гуцал, Н. Ржевська, М. 

Процюк; вивченням історії та дослідженням розвитку корейської 

культурної дипломатії займались Кван Джин Чой, Кім Йерсу, Сью Джин Лі, 

Гунджо Джанг, Вон К. Пайк. Проте недостатнім є ступень дослідженості 

ролі геокультурного середовища та географічного аналізу в утворених 

формах культурної дипломатії різних держав. Базисом для таких досліджень 

можуть слугувати праці в географії культури, де висвітлюється відмінність 

культури у конкретних просторово-часових координатах, регіональна 

специфіка культури, традиційних вчень та релігії, їх вплив на соціальні 

процеси, зокрема такі праці є в О. Любіцевої, С. Павлов, С. Романчук, К. 

Мезенцев, Д. Мітчел, Дж. Вайлі, С. Ватморе. Мною була обрана тема, що 

фокусується на конкретному прикладі прояву геокультурного середовища в 

дипломатії. 

Інформаційна база побудована на матеріалах міністерств, посольств 

та культурних центрів: новинах, доповідях, звітах, використані також статі, 

навчальні посібники та спеціалізовані інформаційні портали. Робота 

базується на оригінальний методиці досліджень з використанням таких 

методів як конкретизація, аналогія, історичний аналіз, системний аналіз, 

монографічний, порівняльний та літературний метод, узагальнення 

літературних і фондових джерел. 

Основна мета культурної дипломатії – це формування позитивного 

іміджу країни, створення нових шляхів співпраці між країнами світу та цією 

державою, посилення міжнародних зв’язків, захист національних інтересів 

та поступовий розвиток населення самої держави у культурному, 

соціальному та політичному плані. 

Вивчення культурної дипломатії нерозривно пов’язане з 

геокультурним середовищем держави, що стає основою для її темпів та 

форм розвитку. Дослідження геокультурного середовища країни дозволяє 

відокремити притаманні лише їй етнічні, демографічні, історичні, 

традиційні, релігійні особливості, які визначають характер генезису та 

розквіту культурної дипломатії. Розглядаючи кожен приклад у конкретному 

просторово-часовому вимірі, можна детальніше перенести та адаптувати 

темпи і форми розвитку 

«м’якої сили» від країни до країни. 

Найперший та найважливіший пункт розвитку корейських культурно- 

дипломатичних відносин, який важливий для запозичення Україною: 

прозора система розподілення бюджетних кошт, чітко сформульований 

план дії та регулярне публікування результатів дипломатії в електронному 

вигляді двома мовами (українською та англійською) на всіх рівнях 



 

 

функціонування: від Міністерства закордонних справ до локально діючих 

центрів культурної дипломатії (консульств, посольств, в майбутньому, 

громадських центрів). Такий підхід сформує позитивну репутацію 

конкретного суб’єкта культурної дипломатії не тільки у аудиторії за 

кордоном, а й у громадян України, підвищивши рівень довіри до уряду. У 

Республіці Корея така детальність та прозорість ведення звітів 

спостерігається в усіх установах, задля збереження лояльності та 

прихильності населення і ЗМІ, через надзвичайно потужний інститут 

репутації, який буквально може вирішити долю людини чи організації. 

Прикладом може слугувати сайт Міністерства культури, спорту та туризму 

Республіки Корея, де регулярно публікуються звіти, плани, проекти, 

статистика, новини чотирма мовами (корейською, англійською, японською 

та китайською) та регулярно ведеться миттєва комунікація з аудиторією. 

Для зразку: на сайті можна побачити і розмір бюджету закладеного на 

поширення вивчення корейської мови, і відслідкувати результати роботи 

минулого року: на 2022 рік міністерство вклало у вивчення корейської 

мови 98,1 млрд. вон (близько 77 млн. дол. США), минулого року було 

вкладено 98,2 млрд. вон (близько 70 млн. дол. США), кількість центрів 

вивчення корейської мови у 16 країнах (у 2021 році у 12 країнах) 270 центрів 

(у 2021 – 234 центри). 

Наступний пункт – створення громадських центрів з вивчення 

української мови і підготовки до вступу в українські державні університети. 

Республіка Корея взірець держави, що відмовилась від прямої політичної 

пропаганди, замінивши її на запрошення долучитись до великого ком’юніті, 

підвищивши інтерес самих споживачів до корейського контенту. Корейська 

культурна та інформаційна установа і є центром для формування такої 

спілки по-інтересах. Вона підпорядкована заступнику міністра культури, 

спорту та туризму, і в свою чергу керує такими закладами як Корейський 

культурний центри чи Корейський культурно-інформаційний офіс, вони 

розташовані по всьому світу. Їх спільне завдання – створення та поширення 

PR-відео, публікацій які орієнтовані на різні країни, де належним чином 

представляють Республіку Корея, її історичну спадщину та мистецтво. 

Окрім цього ці центри ведуть декілька онлайн сервісів: Korea.net (новини та 

загальна інформація про державу, від історії до кіно і телешоу); FACTS: 

KOREA (відстеження та перевірка інформації про Корею в різних 

джерелах, співпраця зі ЗМІ по всьому світі, виправлення помилок та 

збереження їх у базах даних); Talk! Talk! Korea (сайт, з думками та мріями 

про Корею з усього світу, де можна за допомогою творчих засобів та 

онлайн- інструментів виставити свою кандидатуру на конкурс). В Україні 

була спроба зробити такі центри в складі 31 дипломатичних установ у 2006 

році, проте вона провалилась, і зараз проект культурної дипломатії України, 

реалізують українські посольства і консульства за кордоном, проте яскраво 

видно, що результатів такої роботи просто недостатньо. 

Водночас, з створенням громадських центрів, важливим пунктом є 

проведення тижнів української мови та культури, з залученням популярних 

артистів та митців в цілях реклами, і створення онлайн сервісів подібних до 

Korea.net, FACTS: KOREA та інших. Проведення тижнів мови та культури 



 

 

не є новою ідеєю, такі заходи регулярно проводяться різними центрами, для 

сплесків зацікавленості у нематеріальному спадку тієї чи іншої держави. 

Тиждень Кореї щорічно організовується Посольствами Республіки Корея та 

Корейськими культурними центрами, а в останні роки у поєднанні онлайн 

заходів та оффлайн. Протягом тижня транслюються корейські програми, 

серіали, фільми, музичні відео, відбуваються виставки, тренінги, конкурси 

та лекції, що присвячені культурі країни. Такі заходи спрямовані не тільки 

на будування іміджу держави, а й знаходження нової аудиторії закордоном 

для самих митців, і може стати новим способом рекламування їх творів. 

Інтернет Кореї найбільш розвинений в світі, тож заснування окремих онлайн 

платформ з контентом сфери культури для громадян та іноземців був 

очевидний. Для України створення подібних сайтів, що веде Корейська 

культурна та інформаційна установа, може призвести до моментальної 

комунікації, швидкого та одночасного проведення величезної кількості 

заходів і робіт з репрезентації держави закордоном. Наприклад: 

публікування підручників з історії іноземними мовами, онлайн трансляції 

лекцій українською мовою з субтитрами на різних мовах, публікування дати 

виходу українських фільмах у кінотеатрах усього світу і т.д. 

В зв’язку з цим, наступний пункт – це значимість тематики 

українського мистецтва, особливо фільмів та серіалів. Образи та персонажі, 

які транслюються через візуальне мистецтво в маси може закріпитись на 

роки як повноцінна уяву про саму країну. Саме тому в більшості 

корейських серіалів (дорамах) головний герой чи героїня завжди мають 

найбільш бажану та поважну роботу в Кореї престиж якої формувався 

століттями – лікар, юриста, чи був створений вже за часів незалежності 

держави поп культурою – айдол чи директор Чеболя (конгломерат у 

власності родини), змальовуючи лише цю сторону життя в країні,  

популяризуючи її. Для українського візуального мистецтва, як будівника 

уяви про сучасну країну, таким образом може стати робітник ІТ сектора, в 

майбутньому створивши репутацію України як надійного та сприятливого 

плацдарму функціонування інформаційно-технологічних компаній. 

У підсумку слід підкреслити важливість продовження ведення 

культурної дипломатії для підтримування вже сформованого іміджу (за часи 

повномасштабного вторгнення) та ще будованої репутації України. Навіть у 

час війни виступи та конференції, які роблять артисти закордоном для 

транслювання не тільки української культури, а й нашого політичного 

положення є неоцінені за вкладом. Проте окрім короткострокових заходів, 

спрямованих на сплеск активної зацікавленості Україною, потрібно 

реалізовувати ще й довгострокові, які на десятиріччя згенерують репутацію 

держави на міжнародній арені. 
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ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ 

Зовнішню торгівлю товарами та послугами можна назвати головною 

сферою зовнішньоекономічної діяльності. Дослідження зовнішньої торгівлі є 

вкрай актуальним у період переорієнтації нашої держави на європейський ринок. 

Об’єктом даної роботи виступає зовнішньоекономічний комплекс (ЗЕК) 

України. Він є матеріальною основою зовнішньоекономічної діяльності. 

Предмет — географічна та товарно-послугова структура зовнішньої торгівлі 

України, що є складовою ЗЕК. 

Мета — дослідження зовнішньої торгівлі України. Виокремлення чинників, 

котрі визначають Україну як суб’єкт міжнародної торгівлі. Аналіз стану та 

перспектив зовнішньоекономічної діяльності нашої держави. 

Дослідженню ЗЕК України присвячені численні роботи науковців, зокрема 

Мазаракі А. А., Мельник Т. М., Задворного С. І., Пархоменко Н. О., Гусенко 

О. С., Мазур М. В., Сидяги Б. В. та багатьох інших. У теоретичних та практичних 

дослідженнях вчених розглядаються географічна та товарно-послугова 

структури, аналізуються фактори впливу, поточний стан і можливості розвитку. 

Інформаційною базою роботи є відкриті дані Держстату України, публічні 

звіти і публікації державних органів та некомерційних приватних установ. 

Методика дослідження ЗЕК представляє собою, зокрема, роботу із 

статистичними даними, як частиною формалізованих (кількісних) методів, 

котрі полягають у виявленні, описі та систематизації факторів, що впливають 

на наявну структуру зовнішньої торгівлі та зумовлюють тенденції її розвитку. 

Серед кількісних методів — метод структурного аналізу, що представляє 

собою аналіз структури зовнішньої торгівлі у товарно-послуговому та 

географічному розрізі. Викopиcтaння кiлькicниx мeтoдiв дocлiджeння дaє 

можливість створити ґpунтoвнi пpoгнoзи тeндeнцiй poзвитку oб’єктa 

дocлiджeння. Немаловажливою є робота з науковими та іншими фаховими 

публікаціями. Такий нeфopмaлiзoвaний (якісний) aнaлiз дозволяє фiкcувати 

пoтoчний cтaн тa oкpecлювати зaгaльнi пepcпeктиви poзвитку зoвнiшньoї 

тopгiвлi. Оскільки стaн тa тeндeнцiї poзвитку ЗЕК Укpaїни ocтaннiм чacoм 

багато в чому визнaчaютьcя нe тiльки oб’єктивними eкoнoмiчними 

зaкoнoмipнocтями, а тpaнcфopмaцiєю пpiopитeтiв дepжaви чepeз змiну 

гeoпoлiтичнoї cитуaцiї. 

Зовнішньоекономічна діяльність України регулюється низкою законів та 

підзаконних нормативно-правових актів, а також міжнародними угодами. 

Передусім до них належить Закон України «Про зовнішньоекономічну 
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діяльність». На даний момент Україною укладено 20 угод про вільну торгівлю, 

що охоплюють ринки 48 країн світу [1]. 

Збройна агресія РФ проти України у 2014 poцi значною мірою вплинула на 

ЗЕК України. Відбулись суттєві зміни у гeoгpaфiчнiй, а також товарно- 

послуговій cтpуктуpі зовнішньої торгівлі України. 

За останні 10 років об’єми зовнішньої торгівлі з РФ поступово 

знижувалися. Так, у 2011 році Україна експортувала до РФ продукції майже 

на $20 млрд (29% від об’єму українського експорту), а у 2021 році — лише на 

$3,44 млрд. Проте, у 2021-му році РФ все ще залишалась третім торговельним 

партнером України за обсягом імпорту, і п’ятим за експортом [2]. 

Із скороченням частки РФ у структурі зовнішньої торгівлі України 

відбувалось помітне зростання частки Китаю. Наразі він, після країн ЄС, є 

найбільшим торговим партнером України. У 2021 році частка імпорту товарів 

з КНР склала 15%, експорту — 11,7%. Сальдо торгового балансу продовжує 

показувати негативне значення (-2,96$ млрд у 2021 році) [2]. Окрім 

дисбалансу у зовнішній торгівлі з КНР, існують ризики для національної 

безпеки, оскільки Китай належить до невеликого списку держав, котрі не 

підтримали резолюцію ООН з вимогою до РФ припинити напад на Україну та 

вивести свої війська. 

27 чepвня 2014 p. булo пiдпиcaнo Угoду пpo acoцiaцiю мiж Укpaїнoю тa 

ЄС. З 1 січня 2016 року діє «Поглиблена та всеохоплююча зона вільної 

торгівлі» (ПВЗВТ). Із ввeдeнням пiльгoвиx митниx тapифiв з боку країн ЄС 

екcпopт України пoчaв дeмoнcтpувaти пoзитивну динaмiку після спаду у 2014-

2015 роках. Нині ЄС є найбільшим торговельним партнером України. Станом 

на 2021 рік частка країн ЄС у імпорті товарів складає 39,75%, частка експорту 

товарів — 39,35%. Сальдо торгового балансу зовнішньої торгівлі товарами з 

країнами ЄС у 2021 році склалось від’ємним (-2,15$ млрд). При цьому сальдо 

зовнішньої торгівлі послугами є додатнім (+1,26$ млрд) [2]. 

Європейські країни (ЄС, Швейцарія та Великобританія) разом із країнами 

Середземноморського регіону (передусім Туреччина та Єгипет), є головним 

напрямком зовнішньої торгівлі для України. У останні роки частка в межах 50- 

60% припадала на держави цього регіону, при цьому із додатнім сальдо [3]. 

Стратегією зовнішньополітичної діяльності України одним із пріоритетів 

оголошується нарощування українського експорту і залучення інвестицій. 

Пропонувалось це здійснювати у першу чергу за допомогою країн Пан-Євро- 

Середземноморського регіону [4]. Передбачалось, що цьому сприятиме укладена 

у лютому 2022 р. угода про ЗВТ з Туреччиною (частка імпорту товарів у 2021 

р.— 4,47%, експорту — 6,08% [2]). 

Оскільки результат зовнішньої торгівлі залежить від спільної діяльності 

уряду та бізнесу, було запущено ряд механізмів для збільшення обсягів експорту.  

Зокрема, до початку повномасштабної російсько-української війни діяли 

спеціальні освітні програми від уряду для українських малих та середніх 

підприємств, котрі вже мали досвід експорту або тільки планували розпочати 

експортувати [5]. Також серед цілей, котрі ставились перед українськими 

послами у іноземних державах, є просування українського експорту. 

Розвиток зовнішньоекономічних зв’язків з країнами Пан-Євро- 

Середземноморського регіону є важливим також з огляду на те, що із 



 

 

початком повномасштабної російсько-української війни саме країни ЄС, 

спільно із США та Великою Британією, є найближчими союзниками України. 

ЄС також є найбільшим партнером України в зовнішній торгівлі послугами 

(34,1% — експорту, 42,5% — імпорту у 2021 р.). У першу п’ятірку країн по 

експорту послуг входили також РФ (14,7%), США (14,4%), Швейцарія (8,8%) 

та Великобританія (6,1%). До найбільших імпортерів послуг належать 

Туреччина (12,3%), США (10,2%), Великобританія (7,8%) та Німеччина (6%) 

[2]. 

Зовнішньоторговельний оборот (ЗТО) товарів і послуг у 2021 р. склав 

рекордні $161,65 млрд. Основну частину ЗТО склали товари — $140,9 млрд, 

порівняно із $20,74 млрд, що припали на зовнішню торгівлю послугами. 

Однак, саме за рахунок послуг склалось позитивне сальдо торгового балансу 

—+835,54$ млн (+5,56$ млрд — послуги; -4,72$ млрд — товари) [2]. 

У 2021 р. порівняно з 2020 р. відбулось збільшення експорту товарів на 

38,4%, імпорту – на 34%. Однак, структура експорту товарів у 2021 р. залишалась  

переважно сировинною. Значну частину складав експорт продукції 

рослинного походження (22,8%), передусім зернових культур (18,1%). Експорт 

чорних металів склав 20,5% (вироби з чорних металів, які мають більшу додану 

вартість, займають лише 1,9%). Мінеральні продукти займають 12,4% у 

структурі експорту (переважно це руди, шлак та зола). Достатньо багато у 

2021 році експортувалось жирів та олій тваринного або рослинного 

походження (10,3%), машин, механізмів, електротехнічного та звичайного 

обладнання (7,7%) [2]. 

Значну частину імпорту у 2021 році склали нафта та продукти її переробки 

(19,7%), машини, механізми, електротехнічне та звичайне обладнання (19,5%), 

продукція хімічної промисловості (13,4%), автомобілі (9,7%) [2]. 

Надання транспортних послуг є найбільш дохідною статтею українського 

експорту послуг (40,4% у 2021 р.), переважно це повітряні та трубопровідні 

послуги. Попри те, що транспортні послуги були також найбільшою частиною 

імпорту послуг (22,8%), вони створюють значне позитивне сальдо торгового 

балансу (+3,58$ млрд). Однак відсутність відкритих даних по імпорту 

трубопровідних послуг, у зв’язку з конфіденційністю цієї інформації, не дає 

змоги повноцінно проаналізувати зовнішню торгівлю послугами [2]. 

Серед основних послуг, котрі Україна експортувала: комп’ютерні (23,1% 

експорту, сальдо — +2,65$ млрд), послуги для переробки товарів з метою 

реалізації за кордоном (11,56%), ділові (10,9%), інформаційні (5,4%) [2]. 

До головних послуг, які імпортувались у 2021 р. належать: послуги, 

пов’язані з подорожами (20,8%), ділові послуги (14,7%), державні та урядові 

послуги (14,5%) [2]. 

На жаль, серед українського експорту переважає сировинна продукція, з 

порівняно невеликою доданою вартістю. В той час, як імпорт України 

складають переважно енергоносії та готові, більш технологічномісткі, товари. 

Зовнішня торгівля послугами, котра може виступати індикатором розвинутості 

економіки, займає невелику частину у ЗТО нашої країни (12,83% у 2021 році) 

[2]. 

Повномасштабна російсько-українська війна стала серйозним викликом 

для зовнішньої торгівлі України. Зупиняються або руйнуються підприємства, 



 

 

котрі виробляють продукцію на експорт (серед яких і великі промислові), 

обмежується можливість проведення посівних робіт. 

Після початку повномасштабної війни урядом було введено ліцензії на 

експорт ряду товарів, серед яких пшениця, м’ясо та яйця курей, м’ясо великої 

рогатої худоби. На час воєнного стану було повністю заборонено експорт 

вівса, проса, гречки, цукру, солі та жита. Також було запроваджено нульову 

квоту для експорту деяких видів мінеральних добрив. Для експорту кукурудзи, 

соняшникової олії навпаки було скасовано ліцензування на 2022 р. Щодо 

інших товарів експорт здійснюється у правому режимі мирного часу [6]. Україною 

було запроваджено повне ембарго на імпорт товарів з РФ [7]. Для 

збалансування ввезення товарів та попиту на іноземну валюту, було 

розроблено перелік товарів критичного імпорту (зокрема продукти харчування 

та пальне), для яких було скасовано ввізні мита, імпортне ПДВ та знято 

оподаткування товарів, котрі ввозяться платниками єдиного податку [8]. 

Великою Британією в рамках угоди про ЗВТ і для підтримки української 

економіки під час війни було позапланово скасовано мита на всі товари, котрі 

Україна експортує [9]. Для полегшення експорту українських промислових та 

сільськогосподарських товарів Європарламент на один рік скасував мита щодо 

українського експорту до країн ЄС. Було призупинено дію антидемпінгових 

правил щодо українських виробів із сталі [10]. США також тимчасово 

припинили застосування мит на сталь з України. Канадою було призупинено 

дію антидемпінгових мит на сталевий прокат. 

Морем Україна експортувала понад 70% усіх своїх вантажів [11]. В 

основному це були зерно, руда, чорні метали. Однак, зараз основні українські 

порти заблоковані і це вкрай негативно впливає на економіку. 

Наразі йде процес із побудови нових логістичних маршрутів. Відбувається 

робота над переорієнтацією експорту на залізницю у західному напрямі, навіть 

попри проблеми із безпекою та стабільністю її роботи. За прогнозами, через 

наземний кордон і три порти у гирлі Дунаю, котрі все ще працюють, Україна 

зможе експортувати до 6–7 млн тонн вантажів на місяць (72-84 млн тонн у 

рік), при тому що обсяг перевезень через морські порти в останні роки 

коливався в інтервалі 130-155 млн тонн. За підрахунками, у разі неможливості 

використання функціонуючих на даний момент морських портів (які до 

початку повномасштабної війни займали порівняно незначну частину у 

вантожообігу), залізницею можна буде експортувати лише близько 7 млн тонн 

на рік [11, 12]. 

Можливим варіантом відновлення експортного потенціалу є переробка 

сировини, котра займає значну частину експорту. Наприклад, хоча б базова 

переробка зернових культур. Перероблена продукція, матиме більшу додану 

вартість, і менша кількість одиниць товарів принесе більшу експортну виручку. 

Україна задіяна у міжнародних ланцюгах із виробництва комплектуючих та 

напівфабрикатів. Наразі важко повноцінно визначити, наскільки 

повномасштабна російсько-українська війна порушила їх. Однак, вже є деякі 

дані стосовно цього. Так, українська промислова компанія «Інтерпайп» 

раніше постачала труби нафтовим компаніям штату Техас (США) і колеса 

європейським виробникам локомотивів. Зараз їх експорт зупинився [13]. 

Подібна ситуація склалась на заводах у західній частині України, на котрих  



 

 

йшло виробництво кабелів для автомобілів та неону, необхідного для 

виготовлення мікрочипів. Згідно зі звітом нідерландського банку ING, 

українська продукція становила лише 0,3% світових експортних операцій, 

однак перебій із поставками навіть такого обсягу відчувають тисячі компаній 

[13]. 

Висновки. Країни ЄС та решти Пан-Євро-Середземноморського регіону є 

головними торговельними партнерами України. Наша держава наразі має 

переважно сировинно-орієнтований експорт, із порівняно низькою доданою 

вартістю, на противагу більш технологічномісткому імпорту. Перед Україною 

постали виклики, котрі ставлять під загрозу повноцінне існування її ЗЕК. 

Можливе їх подолання полягає у спільній роботі приватних установ і 

державних органів України, ЄС та інших наших партнерів. Зовнішня торгівля 

вкрай важлива складова для функціонування економіки України, котра є одним 

із стовпів майбутньої перемоги нашої держави. 
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ЕЛЕКТОРАЛЬНО-ГЕОГРАФІЧНИЙ  АНАЛІЗ  ВЕЛИКОБРИТАНІЇ 

 
Електоральна географія – напрям політичної географії, в основі якої 

лежать дослідження й аналіз політичних виборів, політичних вподобань 

суспільства і процесів. Як наукова дисципліна електоральна географія виникла у 

XIX ст. Велика Британія одна з перших країн, де зародилися початки 

демократичної політичної системи та вивчали різні аспекти електоральної 

географії. Британські політичні партії займають важливе місце в суспільному та 

політичному житті, що актуалізує їх вивчення. 

Об’єктом дослідження представленої роботи є електоральна поведінка 

громадян Великобританії. Предметом дослідження є особливості, 

взаємозалежності та фактори, що мають вплив на електоральний вибір жителів 

Сполученого Королівства. 

Метою роботи є визначення особливостей та закономірностей 

електорального вибору населення Великобританії через призму декількох 

парламентських виборів починаючи з 2015 року. Згідно з поставленою метою 

було визначено такі завдання дослідження: 

 Здійснити аналіз вже відомих визначень напрямку та визначити власне 

поняття електоральної географії; 

 Дослідити зміни партійної системи Великобританії. 

 Визначити географічні закономірності електоральної поведінки; 

 З’ясувати історико-географічні особливості формування політичної 

системи Великобританії; 

 Визначити залежності між соціально-економічними характеристиками та 

електоральним вибором на виборах до парламенту 2015, 2017 та 2019 року; 

У дослідженні були використані системний аналіз, порівняння та 

узагальнення, територіальний підхід, картографічний та графічний методи 

дослідження, описовий метод. 

Теоретико-методологічні засади дослідження базуються на працях 

українських та зарубіжних вчених в галузі електоральної географії, зокрема, О. 

Шаблій, О. Топчієв, М. Дністрянський, Є. Хан, В. Карасьов та зарубжних 

дослідників І. Боумен, Г. Тінгстен, А. Зіґфрід, Дж. Прескот, Дж. Еванс, К. 

Ауаймер, А.Е. Кребхейл та ін. 

ВИСНОВОК 

        Великобританія – країна, з глибокими та міцними коренями 

парламентаризму,разом з тим електоральна ситуація в Великобританії має 

характерну рису – динамічність. Співвідношення різних політичних сил 

коливається від парламентських виборів до виборів. Але все одно традиційною є 

ознака поділу північ – південь. На парламентських виборах 2015 року 

електоральний розкол характеризувався боротьбою консерваторською партією 

на більшості території Сполученого Королівства та, наприклад, Шотнландською 

національною партією на півночі країни. Іноді вісь змінювалась, надаючи 

перевагу у деяких виборчих округах лейбористам або консерваторам, але завжди 

була схожою. Але цей розподіл забезпечується не лише виборцями. На це 

впливають й сильніші чинники. Регіональні електоральні відмінності    



 

 

поведінки виборців Сполученого Королівства зумовлені низкою факторів: 

історична поділеність країни на Ірландію, Шотландію, Уельс та Англію; 

ієрархію електроральної географії, класовість суспільства, його етнічна 

приналежність, релігійно-конфесійна належність тощо. 

Політичне життя Великобританії вирує навколо двох основних політичних 

партій – партій Лейбористів та Консерваторів. Вони знаходяться у постійному 

протистоянні між собою і тимчасово позачервого набирають більшість у 

парламенті. Так, вибори 2015 року дали можливість змінили вектор політики 

Великобританії, обравши консерваторів у більшість: 330 місць у парламенті або 

36,9% від усіх голосів, партія лейбористів за результатами виборів була майже 

знищена. Під час виборів 2017 року Консервативна партія з оцільницею Терезою 

Мей, як і за підсумками 2015 року отримала найбільшу кількість місць – 317, 

разом отримавши 42,3% голосів. Й наостанок вибори 2019 року Консервативна 

партія з лідером Борисом Джонсоном отримала найбільшу кількість місць – 365 із 

650, разом отримавши 43,6% голосів. 

Діяльність інших ж партій, що теж взаємодіють на політичній арені 

корегується здебільшо напрямками двух партій. 

Саме ці відмінності а ще соціально-політичне становище держави зробили 

можливим рефендум щодо Брексіту. Результати виборівреферендуму вирізнялися 

дещо меншою територіальною диференціацією результатів, хоча все одно мали 

чіткий регіональний вимір.І ще політичні та економічні зміни від цієї історичної 

події будуть відчуватися роками. 

У закономірностях поведінки виборців Сполученого Королівства 

відображаєтьсячіткий географічнийподіл між «космополітичними» міськими 

районами з багатоетнічнимнаселення, зокрема молодою віковою категорією, та 

«залишеними» або як часто називають «втраченими» районами, які 

характеризуються етнічною однорідністю, низьким рівнем освіти, 

демографічними проблемами та довготривалою економічною стагнацією. 
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Актуальність дослідження. Пандемія коронавірусу надзвичайно вплинула 

як на світові, так і на національні соціально-економічні процеси. Економіка Італії 

у 2020 році найбільше постраждала від світової пандемії.  Адже саме Італія стала 

першою європейською країною, яка прийняла на себе «удар» коронавірусної 

хвороби, і саме на її території було зафіксовано перший найбільший спалах. 

Таким чином, можна стверджувати, що тема впливу пандемії на економічну та 

соціальну сфери Італії нині має велику актуальність. 

Об’єктом даного дослідження виступає економічна та соціальна сфери 

Італії, а предметом – наслідки пандемії COVID-19 на економічну та соціальну 

сферу Італії. Метою роботи є розкриття впливу, визначення наслідків пандемії 

коронавірусної хвороби на економічну та соціальну сферу Італії; проаналізувати 

стан економіки та соціальної сфери та їх зміни за період пандемії коронавірусу.  

Інформаційна база та методика дослідження. Робота виконана на основі 

аналізу теоретичних матеріалів, інтернет-джерел. Варто відзначити, що найбільш 

інформативними у цій тематиці стали саме статті / звіти міжнародних організацій, 

що займались дослідженням поширення хвороби та наслідків її впливу на 

різноманітні сфери; та міжнародні й національні ЗМІ (зокрема італійські). Останні 

висвітлювали практично всі події та зміни, що відбувались у суспільстві, 

узагальнювали статистичну інформацію і робили власні суб’єктивні прогнози.Під 

час проведення дослідження використовувались методи: економічного і 

статистичного аналізу, порівняльно-географічний, метод дедукції та експертної 

оцінки. 

Результати.Отже, якщо розглядати причини такого стрімкого зростання 

кількості хворих, безпосередньо в Італії, то, за думкою експертів, це, насамперед, 

пов’язано з підписанням Італією китайської ініціативи «Один пояс, один шлях» у 

березні 2019 року, що сприяло розширенню авіаперельотів між країнами, зокрема 

й в той час, коли в Китаї відбувалось інтенсивне поширення інфекції [15]. 31 січня 

2020 року у двох китайських туристів, що прибули до Риму було підтверджено 

зараження вірусом SARS-CoV-2. 22 лютого 2020 року було зафіксовано ще 60 

випадків у північних регіонах країни, в тому числі декілька з них були летальними 

[5].  

Швидке розповсюдження вірусу COVID-19 змусило уряд багатьох країн 

світу, в тому числі й Італії, реалізовувати певні карантинні обмеження, зокрема – 

закриття магазинів (крім аптек, та магазинів продуктів) та впроваджувати 

комендантську годину. Влада Італії неодноразово продовжувала термін 

карантинних обмежень. Така «блокада» вдарила по економіці Італії, й спричинила 

найбільший спад основних економічних показників з часів Другої світової 

війни.Однак, самі карантинні заходи не завдавали найбільшої шкоди економ, а 

були лише однією з ключових проблем. Надзвичайно вагомим було те, що у 

зв’язку з пандемією збільшувались терміни поставок різноманітних продукцій, у 

зв’язку з чим у багатьох країнах створювався спеціальних слоган для підтримання 

національної економіки: «купуй місцеві товари» [6]. 

У результаті проведення дослідження, було проаналізовано дані 

Міжнародного Валютного Фонду (МВФ) і встановлено, що показник ВВП Італії у 

2020 році впав на 9%, у порівнянні з 2019 роком[13].За даними дослідницької 

групи Prometeia, Італія, з високою залежністю від сфери послуг ризикує стати 



 

 

однією з найбільш вразливих держав світу, та довго буде відновлювати те, що 

втратила 2020 року [7]. Однак у 2021 році ситуація частково покращилась, про що 

свідчить показник зростання ВВП на 6,6%[13]. 

Крім цього, проаналізувавши дані ЄвроСтату, було встановлено, що 

консолідований державний борг Італії сягнув майже 160%, що є найбільшим 

показником з 1920 року[11]. 

Важко знайти галузь економіки Італії, яка б не постраждала від пандемії. 

Однак, варто згадати, що переважаючим видом економічної діяльності Італії, 

звичайно, є сфера послуг. За даними Світової книги фактів ЦРУ, частка 

третинного сектору економіки у структурі ВВП на 2017 рік становила приблизно 

73,9%. Крім цього, сфера послуг є найбільшою галуззю за кількістю зайнятих 

(67% від загальної кількості)[12]. А найважливішим видом послуг в Італії, 

традиційно, є туризм. Саме туризм, а також заклади розміщення та громадського 

харчування найбільше постраждали від пандемії коронавірусної 

хвороби[8].Натомість, існують галузі, які показали істотне зростання в цей період 

– це, насамперед фармацевтика, послуги з доставки (їжі, або будь-яких інших 

товарів). Навіть усім відомий відеохостинг YouTubeзафіксував зростання числа 

глядачів через упроваження карантинних обмежень. 

Аналіз даних Всесвітньої туристської організації ООН (ЮНВТО) показав, 

що, до пандемії COVID-19, Італія посідала лідируючі позиції серед країн світу за 

кількістю міжнародних туристичних відвідувань. Наприклад, у 2015 році, країну 

відвідало 47,7 млн. туристів, що дозволило Італії зайняту 5 місце у рейтингу серед 

країн світу[14]. Доходи від сфери туризму у доковідний період досягали 12-14% 

від ВВП країни. Однак, карантинні обмеження на території Італії, та в усьому світі 

призвели до зменшення цього показника до 8% у 2020 р. Спеціалісти МВФ 

вважають, що у зв’язку зі значною залежністю національної економіки від 

туризму, її відновлення буде більш повільним, порівняно з іншими країнами. 

У зв’язку з істотним зменшенням кількості міжнародних туристів, уряд 

Італії різними способами намагався стимулювати розвиток внутрішнього туризму. 

Варто згадати програму «BonusVacanze», яка передбачала виплати до 500 євро на 

послуги закладів розміщення у Італії для сімей з доходом до 40 тис. євро[1]. 

Однак, звісно, найбільше на спад економіки Італії вплинули саме людські 

втрати, які були досить високими, порівняно з іншими країнами. Станом на 

01.01.2022 р. у країні зафіксовано 137513 летальних випадків від COVID-19. За 

даними американського видавництва «Bloomberg», висока смертність від 

коронавірусної хвороби серед населення країни пов’язана з високою часткою 

людей похилого віку у статево-віковій структурі, які, відповідно, мали хронічні 

хвороби, що сприяло поширенню COVID-19 та летальним наслідкам. 

Встановлено, що як і в більшості країн світу, в Італії, на період пандемії 

були зачинені усі школи та університети, заборонено проведення масових заходів. 

Зокрема, було перенесено футбольні матчі Серії А та проведено в дистанційному 

форматі Міланський Тиждень Моди. Одночасно з цими подіями зріз попит на 

засоби індивідуального захисту населення, що призвело до втручання 

антимонопольного органу, щоб уникнути спекуляції [4]. 

Для подолання захворюваності 8 жовтня 2020 року урядом Італії було 

видано закон, що зобов’язував населення використовувати маски як на вулиці, так 

і в приміщенні [13]. Та вже 26 жовтня, у зв’язку зі зростанням кількості хворих на 



 

 

Covid-19, було зачинено безліч закладів, зокрема ресторани, кінотеатри, театри, 

введено заборону на проведення спортивних змагань та вечірок [10]. 

З’ясовано, що з початку пандемії відбулось зменшення кількості донорів 

крові, що негативно вплинуло на медичну сферу Італії. Зокрема, Національний 

центр крові Італії обмежив здачу крові для тих, хто перебував у Китаї у визначені 

терміни[3]. За даними регіональних ЗМІ, кількість пожертв крові для хронічних 

хворих та невідкладних операцій зменшилось на 10% вже в перший тиждень 

березня [2].  

У ході дослідження було встановлено, що уряд Італії виділив величезні 

кошти на покращення соціальної сфери країни, зокрема, було посилено медичну 

сферу, до переоцінювання можливостей якої призвела пандемія. Загалом, було 

залучено велику кількість інтернів, виплачено додаткові кошти медичним 

працівниками, котрі безпосередньо контактували з хворими на COVID-19 

пацієнтами або були залучені до процесу вакцинації населення. Крім цього, було 

покращено матеріальну інфраструктуру лікарень, переобладнавши при цьому 

деякі спортзали, термінали аеропортів та інші приміщення, що відповідали 

вимогам. Зокрема, щоб ліквідувати нестачу лікарняних ліжок для лікування 

хворих на коронавірусну хворобу, у деяких регіонах провели роботу з адаптації 

лікарень. Наприклад, у Ломбардії, у одній з лікарень ціле крило було перетворено 

на спеціалізовані палати з передовим обладнанням для лікування COVID-19, де 

могли розмістити одночасно майже 170 пацієнтів. 

Висновки. У ході дослідження було проаналізовано стан економіки та 

соціальної сфери Італії та їх зміни за період пандемії коронавірусу. Було 

встановлено головні причини «лідерства» Італії за кількістю хворих на COVID-19: 

це, насамперед, співпраця з Китаєм – так званою «батьківщиною» вірусу.  

Проаналізовані дані Міжнародного Валютного Фонду показали, що 

величина ВВП Італії у 2020 році знизилася на 9%, насамперед через залежність 

економіки країни від сфери послуг, яка через пандемію зазнала значного 

занепаду.Після цього Італію називають однією з найбільш економічно вразливих 

країн світу. Спеціалісти МВФ вважають, що у зв’язку зі значною залежністю 

національної економіки від туризму, її відновлення буде більш повільним, 

порівняно з іншими країнами. 

Аналіз даних Всесвітньої туристської організації ООН (ЮНВТО) показав, 

що, до пандемії COVID-19, Італія посідала лідируючі позиції серед країн світу за 

кількістю міжнародних туристичних відвідувань.Було встановлено зміни у 

соціальній сфері Італії, спричинені пандемією коронавірусної хвороби та 

карантинними обмеженнями, що впроваджувались з боку держави. 

Наукова і практична новизна кваліфікаційного дослідження.Під час 

проведення дослідження було проаналізовано дані та відомості про вплив 

пандемії коронавірусної хвороби на економіку Італії. Наведено основні наслідки 

впливу пандемії COVID-19 2020 року на економічну та соціальну сферу Італії. 

Було виявлено стан існуючої ситуації в країні в період триваючої пандемії. 

Отримані результати можуть бути використані при складанні прогнозів 

подальшого розвитку економічної та соціальної сфери Італії. 
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КАТАЛОНІЯ ТА КРАЇНА БАСКІВ – 

ДВІ МОДЕЛІ ІСПАНСЬКОГО СЕПАРАТИЗМУ 

 

Актуальність теми дослідження. З-за даних умов феномен 

багатокультурності виступає певним викликом для людства, оскільки потребує 

відповідних знань, умінь, ціннісних орієнтацій, для того, щоб сприйняти його. 

Моделі процесу багатокультурності передбачають легітимацію різних форм 

культурного розмаїття, котре визначається як «інтеграція без асиміляції», 

тобто в межах однієї держави співіснують різні етнокультурні, конфесійні 

утворення, які мають право на публічну репрезентацію і збереження своїх 

особливих рис, способу життя, продиктованого культурною специфікою. 

Багатокультурність завжди заважала реалізації державної політики, особливо в 

моменти, котрі потребували мобілізації всього населення, тож держави, 

зважаючи на історичні імперативи, мусили заохочувати міжетнічну 

консолідацію, і дуже часто – в асиміляційному напрямі. До певного моменту 

державі вдавалося досягти того, чи іншого рівня національної єдності, навіть 

попри збереження багатокультурності своїх соціальних субстратів, однак 

бували і прямо протилежні      прояви      багатокультурності      –    

етнополітичні      рухи сепаратистського або іредентистського характеру, що 

вели до розпаду багатонаціональних держав. Каталонія та Країна Басків 

представляють собою дві різні моделі іспанської самовизначеності в одній 

багатокультурній країні, котрою є Іспанія. У контексті посилення подальшої 

багатокультурності, суспільної, соціальної та інших диференціацій, 

Іспанія, передусім, має визначити своє місце в міжнародному співтоваристві 

відповідно до свого стану, ситуації, геополітичного положення, цілей, 

потенціалу. Це гарантуватиме об’єктивні умови розвитку та функціонування 

іспанського соціуму, тому з огляду на зазначене актуальність теми зумовлена 

необхідністю наукового осмислення двох моделей іспанського сепаратизму. 

Отже, об'єктом даного дослідження є Каталонія та Країна Басків як 

представники іспанського мультикультурного співтовариства. Предметом 

дослідження є особливості розвитку Каталонії та Країни Басків як двох моделей 

іспанського сепаратизму. Метою роботи є проведення порівняльної 

характеристики моделей розвитку Іспанії в умовах мультикультурності. 

Стан наукової розробки проблеми. Серед значної кількості монографій, 

дисертаційних досліджень, наукових статей, присвячених дослідженню поняття 

сепаратизму та передумов його виникнення на значну увагу заслуговують 

роботи учених С. П. Іванова, А. Б. Крилова, А. Д. Козуєвої та ін. Ряд таких 

науковців як А. Бьюкенен, К. С. Пузирьов та Ф. А. Попова у своїх 

напрацюваннях висвітлювали проблеми сепаратизму на сучасному етапі та 

дослідженню регіонального сепаратизму в країнах Західної Європи. 



 

 

Інформаційну базу дослідження склали інформаційно-аналітичні та 

статистичні матеріали міжнародних організацій, міністерств та відомств, 

нормативно-правові акти (Шанхайська конвенція від 15 червня 2007 р. та 

Декларація про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх 

відносин та співпраці між державами згідно з Уставом Організації Об’єднаних 

Націй від 1970 р.), монографічні дослідження та наукові статті вчених та ін. 

Методологія та методи дослідження. Під час дослідження було 

використано як загальнонаукові так і спеціальні методи дослідження, що 

зумовлюється особливістю предмету наукової роботи. В основу написання 

даної наукової роботи покладено структурно-функціональний підхід, у 

результаті якого дослідження вказаної тематики мало комплексний характер. 

         Застосування порівняльного методу дослідження надало можливість 

здійснити порівняльний аналіз моделей розвитку Іспанії в умовах 

мультикультурності. Дедуктивний та індуктивний методи наукового пізнання 

були використанні під час визначення та узагальнення основних категорій 

даного дослідження у широкому та вузькому їх сенсі. 

Результати. З’ясовано, що тематика сепаратизму часто розглядається 

не самостійно, а компліментарно, у контексті аналізу тих чи інших проблем 

сучасного світового розвитку – етнополітичної конфліктності, а також 

глобальних та регіональних проблем та викликів сучасного світу, національної, 

регіональної та міжнародної безпеки тощо. Встановлено, що на сьогодні Іспанія 

стає «державою автономій», тобто формально залишаючись унітарною, вона є 

надзвичайно децентралізованою регіональною державою, яка рухається шляхом 

федералізації. 

Проаналізувавши історію розвитку регіону Каталонії, звернули увагу на 

той факт, що в Іспанії присутня політична турбулентність через каталонський 

референдум про незалежність. Встановлено, що у референдумі 

1 жовтня 2017 року з 2,2 млн осіб (загалом було зареєстровано 5,3 млн виборців) 

понад 90% тих, хто голосував, висловилися за незалежність. Дослідивши 

сценарії розвитку каталонського сепаратизму, встановили, що у подальшому, з 

урахуванням поточної політичної обстановки, можливе загострення ситуації. 

Спираючись на принципи та історію формування сепаратизму в країні 

Басків, звернули увагу на той факт, що в цілій Іспанії центральний уряд збирає 

податки, а потім розподіляє видатки з бюджету на окремі регіони, однак це не 

стосується Країни Басків, оскільки вони займаються оподаткуванням самостійно 

й сплачують лише незначну суму Мадриду. Окреслюючи вектори подальшого 

національного самовизначення Країни Басків, звернули увагу на План Ібарретче 

(згідно з яким Країна Басків мала стати вільно приєднаною до Іспанії 

«Спільнотою Країни Басків» (La Comunidad de Euskadi), яка мала б значно 

більшу самостійність, ніж у відповідності з актуальним законодавством Іспанії) 

котрий, в цілому, не був прийнятий, але закладав підвалини мирного 

урегулювання питання. 

Висновки. Як Країна Басків, так і Каталонія прагнуть отримати 

максимальну автономію від Іспанії, що ускладнює їх політичний діалог із 

офіційним Мадридом. З іншого боку, і Країна Басків і Каталонія хотіли б мати 

гарантії, що в разі автономізації вони не будуть політично та економічно 



 

 

ізольовані. 

Офіційний Мадрид на сьогодні готовий прийняти мовне питання, піти на 

певні поступки щодо національного самовизначення, але продовжуватиме 

жорстко виступати проти автономії. А це означає, що і радикальні прояви теж 

придушуватимуться. 

Гіпотетичний крайній сценарій розвитку ситуації передбачає повне 

відокремлення Каталонії та Країни Басків від Іспанії. У такому разі, можливі 

наступні сценарії розвитку відносин цих регіонів з ЄС, у складі якого вони 

прагнуть залишитися: 

 Каталонія та Країна Басків автоматично набувають членства в ЄС 

через те, що ця територія вже належить ЄС. Таким чином, вирішиться питання, 

щодо цілісності розвитку ЄС та збереження існуючих його кордонів. Крім того, 

Європа позбувається двох постійних міжнаціональних конфліктів. Проте, існує 

небезпека створення прецеденту, за яким інші національності можуть також 

вимагати самостійності. 

 Сценарій ad hoc: Каталонія та Країна Басків не стають автоматично 

членом ЄС, але через специфіку ситуації ЄС надає можливість отримати статус 

члена через спеціальний прискорений процес, враховуючи економічні та 

політичні зв'язки,   а також наступність усіх прав та зобов'язань громадян та 

підприємств, що працюють на спірних територіях. 

 Звичайний сценарій   набуття   статусу   члена   в   ЄС.   ЄС   після 

утворення нової держави дає змогу набути членства звичайним способом,  

проте, це може зайняти багато часу та потребуватиме додаткових процедур. 

 ЄС відмовляється   прийняти   Каталонію   та   Країну   Басків   як 

радикальні утворення до членів організації. 

У підсумку можна зазначити, що будь-яка модель подальшого розвитку 

не може бути реалізована у чистому вигляді, оскільки адміністрації мають 

достатню кількість претензій одна до одної. У цьому випадку необхідно 

пам'ятати про два  моменти: ні міжнародне право, ні право ЄС не 

передбачають такої ситуації. Крім того, ЄС завжди дотримувався гнучкої 

політики щодо дотримання правових норм, якщо йшлося про економічну та 

політичну  вигоду. На сьогоднішній день немає такого проекту, який 

задовольнив би всі сторони конфлікту і був визнаний успішним для реалізації. 

Наукова та практична новизна одержаних результатів зумовлена 

вирішенням важливого наукового завдання, яке полягає у напрацюванні 

теоретичних положень та практичних рекомендацій щодо моделі розвитку 

сепаратистських рухів на території Іспанії. 
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Політична асоціація з ЄС, солідарність на світовій арені набувають все 

більшого значення з огляду на неспокійний геополітичний ландшафт та нові 

виклики та загрози на європейському континенті. Зближення Києва і Брюсселя в 

політичній сфері, впровадження європейських принципів і норм у внутрішню 

практику України, світогляд, соціокультурна ідентичність з європейським 

співтовариством є базовими елементами європейської інтеграції та головною 

умовою успішних внутрішніх реформ. У зв’язку з цим важливим ресурсом 

українського уряду та аргументом у діалозі з ЄС є стабільна, домінуюча підтримка 

ідеї європейської інтеграції серед українського громадянського суспільства, 

провідних політичних сил, експертів тощо. 

Політико-дипломатичні контакти між Києвом і Брюсселем, започатковані в 

грудні 1991 р., розвивалися в складних умовах становлення української 

державності, геополітичного переформатування пострадянського простору. 

Україна, роблячи свої перші кроки на світовій арені, побачила побудову відносин 

з ЄС на основі повномасштабної інтеграції. Поступово впроваджувалося 

законодавче та правове забезпечення інтеграції до ЄС. 

У Постанові Верховної Ради «Про основні напрями зовнішньої політики 

України» від 2 липня 1993 р. акцент було зроблено на «відновленні давніх 

політичних, економічних, культурних, духовних зв’язків України з європейською 

цивілізацією... інтеграції її економіки в європейський ... економічний простір». 11 

червня 1998 р. затверджено Указ Президента «Стратегія інтеграції України до 

Європейського Союзу», який проголошував стратегічною метою «входження 

країни до європейського політичного (в тому числі зовнішньої політики та 

політики безпеки), інформаційного, економічного та правового простору». У 

документі зазначається: «Національні інтереси України вимагають утвердження 

України як впливової європейської держави, повноправного члена ЄС». 

Стратегічні наміри України на європейському напрямку відтворено в Законі 

«Про засади внутрішньої та зовнішньої політики» від 1 липня 2010 р. Водночас, 

говорячи про реалізацію передбачених Угодою реформ, слід зазначити, що цей 

документ зараз потребує не лише точкової, фрагментарної модернізації, а й більш 

комплексного системного вдосконалення. Зокрема, на тлі нових загроз та викликів 

потребує оновлення розділ ІІ Угоди, присвячений політичній та безпековій сфері. 

Загалом ця політична частина є декларативною, рамковою. Він не містить чітких 

планів реалізації та, на жаль, не повністю відповідає реаліям чи нагальних 

потребам забезпечення нової якості партнерства Києва та Брюсселя у політичній 

та безпековій сферах. 

Найближчим часом можна очікувати помірного прогресу у відносинах 

Україна-ЄС. Переважно рутинна, щоденна, але безумовно важлива для України 

робота над імплементацією Угоди продовжиться, яка зосередиться на лібералізації 

економічного співробітництва, поступовому знищенні бар’єрів у взаємній 

торгівлі, інтеграції України до ринків ЄС (енергетичний, цифровий, аграрний)., та 

ін.), запровадження «промислового безвізу» тощо. Очевидно, що успішна галузева 

інтеграція є основою та сприятливим фактором для поглиблення політичних 

відносин, зміцнення взаємної довіри та прискорення темпів європейської 

інтеграції. 

Говорячи про якісні зміни в системі відносин Україна-ЄС за цей період, 

необхідно відзначити низку важливих подій, що мають стратегічне значення. Так, 



 

 

11 червня 2017 р. набув чинності безвізовий режим для громадян України для 

поїздок до Європейського Союзу. Цьому передувало виконання Україною всіх 

критеріїв Плану дій з лібералізації візового режиму, який було завершено у грудні 

2015 року. 

Ще один важливий крок для України був твердження про незворотність свого 

європейського курсу. У червні 2017 року Верховна Рада ухвалила зміни до Закону 

«Про засади внутрішньої та зовнішньої політики», які закріпили курс України на 

вступ до НАТО. У 2018 році Президент Порошенко виступив з ініціативою 

закріплення в Конституції курсу ЄС і НАТО та 7 лютого 2019 року. Верховна Рада 

ухвалила зміни до Основного закону «Про стратегічний курс держави на набуття 

повноправного членства України в ЮНЕСКО. 

Водночас офіційний Київ у травні 2018 р. відмовився від будь-яких 

інтеграційних процесів на пострадянському просторі, скасувавши участь України 

у роботі статутних органів СНД. Паралельно, у грудні 2018 р. Верховна Рада 

ухвалила Закон про припинення Великого договору з Російською Федерацією. 

Характеризуючи цей період у відносинах Києва та Брюсселя, слід зазначити, 

що після зміни влади в Україні спостерігається спадкоємність та стабільність 

євроінтеграційного курсу. Нова команда президента намагається реалізувати курс 

на поглиблення євроінтеграції, заявляючи про досить амбітні наміри. 

Нинішній владі вдалося зберегти попередні досягнення та позитивні 

тенденції у відносинах Україна-ЄС. До них належать: (a) модернізація 

нормативно-правової бази партнерства; (b) розвиток торговельно-економічного 

співробітництва; (c) збереження політико-дипломатичної солідарності та 

економічної підтримки перед обличчям російської агресії. 

Угода про асоціацію є викликом для України з огляду на масштаби 

запланованих реформ, включаючи необхідність адаптації національного 

законодавства до acquis, забезпечення його уніфікованого тлумачення та 

застосування. Тому, щоб сприяти виконанню сторонами зобов’язань, Угода 

встановлює розширену багаторівневу інституційну структуру у вигляді спільних 

органів, на платформі яких відбувається основний політичний діалог. 

ЄС також привабливий для України з точки зору того, що підготовка до 

членства сприятиме становленню та зміцненню демократії, верховенства права, 

свобод і прав людини в Україні, а також прискореному економічному розвитку, 

що позитивно вплине на рівень життя. 

Для успішного просування інтеграційних процесів необхідно пам’ятати про 

такі важливі передумови, як поступовість та наявність адекватного механізму їх 

реалізації. Справді, інтеграція має відбуватися поступово. Практика та досвід 

формування ЄС показують, що інтеграція має свої закони розвитку, які 

неможливо обійти. Найпростішою формою інтеграції є зона вільної торгівлі, в 

якій країни-учасниці усувають торгові бар’єри, але зберігають власну політику 

щодо третіх країн. Якщо додати до цього єдиний зовнішній митний тариф, то 

вийде митний союз. Наступний крок – спільний ринок, або єдиний економічний 

простір. Він доповнює свободу переміщення товарів у межах митного союзу 

свободою переміщення послуг, капіталу та людей. Проблема визначення 

перспективи залишається концептуальною: який обсяг і якість реформ 

вважатиметься достатніми, враховуючи, що Україна продовжує ставить перед 

собою завдання прямого членства, а ЄС, принаймні на сьогодні, може 



 

 

задовольнятися більш стабільним та більш інтегрована сусідня країна в 

європейські ринки. 

Отже, питання внутрішніх реформ та безпеки в основному визначають зміст і 

характер політичних відносин між Україною та ЄС, на які сьогодні у центрі уваги 

Києва та Брюсселя. Таким чином, з одного боку, загострення політичної та 

безпекової ситуації в Європі та світі, зокрема експансія Росії, є фундаментальним 

викликом і загрозою для України та ЄС. З іншого боку, ефективність здійснення 

внутрішніх перетворень в Україні в рамках імплементації Угоди про асоціацію є 

однією з основних умов розвитку політичних відносин між Україною та ЄС та 

просування до політичної асоціації. 
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СУЧАСНИЙ РІВЕНЬ УКРАЇНО-БРИТАНСЬКОЇ 

ПОЛІТИЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ 

 
В умовах війни Росії проти України, Велика Британія з самого початку, а 

саме з 2014 року, підтримувала Україну у вигляді матеріально-технічного 

забезпечення та військових навчань для підсилення обороноздатності нашої 

армії. А в рамках багатосторонніх механізмів НАТО, Велика Британія увійшла 

у п’ятірку найбільших міжнародних донорів для України. Відносини між нами 

та Сполученим Королівством, за останні 10-15 років, можна охарактеризувати 

як дружні. Сьогодні ми бачимо безпрецедентну підтримку нашої держави як 

від уряду, так і від народу Великої Британії. 

Об’єктом даного дослідження є зовнішньополітичні комплекси Великої 

Британії і України, предметом – україно-британські політичні відносини на 

сучасному етапі їх розвитку. Мета роботи – дослідження підтримки України 

Сполученим Королівством в умовах російсько-української війни з точки зору 

дипломатичної, військової та гуманітарної взаємодії. 

Дана робота ґрунтується на оригінальній методиці дослідження, яка 

базується на таких методах як аналізу і синтезу, математико-статистичний, 

наукометричного аналізу, літературний, описовий тощо. В роботі, крім іншого, 

ми проаналізували провідні українські та британські новинні сайти, починаючи 

із жовтня 2021 року. У результаті дослідження отримана інформація була 

згрупована стосовно різних аспектів взаємовідносин, що дало можливість 

виокремити найголовніше. Сучасний стан україно-британських відносин ще 

потребує опрацювання і переосмислення політико-географами, тому основну 

інформацію ми черпали з офіційних повідомлень, засобів масової інформації і 

поодиноких праць І.Черінька, В Крушинського, А. Грубінка, Н. Яковенко тощо. 

Ще до початку повномасштабної війни Росії проти України, прем’єр- 

міністр Великої Британії Борис Джонсон неодноразово звертався у своїх заявах 

до російських лідерів та до народу. Він говорив, що Росія не виграє в цій війні 

нічого, а лише втратить життя своїх солдат. Джонсон також зазначав, що це 



 

 

вторгнення стане для Росії новою Чечнею, тому що українці – свободолюбивий 

народ, який точно чинитиме опір. 

Незважаючи на заяви світових лідерів, російське керівництво визнає 21 

лютого 2022 року незалежність фейкових республік, створених тією ж 

російською владою на території ОРДЛО, а вже 24 лютого розпочинає 

повномасштабну війну і наступає практично на всьому периметру спільних 

кордонів, у т. ч. з території Білорусі. У відповідь, країни Заходу накладають на 

Росію санкції, заморожують активи російських банків, закривають польотну 

зону для російських літаків над своєю країною, а також поступово 

запроваджують ряд персональних санкцій, включно із замороженням активів та 

майна високопосадовців. І паралельно з тим розробляють плани для підтримки 

економіки України (гуманітарна та фінансова підтримка) та надання військової 

допомоги. 

Велика Британія займала і продовжує займати найжорсткішу позицію 

стосовно російського уряду. Неодноразово лідери Сполученого Королівства 

засуджували не лише саме вторгнення Росії на територію України, а й, 

наприклад, те, що під час переговорного процесу російські війська 

продовжують завдавати ракетних ударів по цивільній інфраструктурі, від чого 

страждає цивільне населення. 

За 3 місяці повномасштабного вторгнення Велика Британія ввела санкції 

проти більше ніж 1000 фізичних та 100 юридичних осіб, в числі яких є і 

олігархи із загальним світовим статком понад 117 мільярдів фунтів стерлінгів. 

Зокрема, санкції стосувалися російських банків («ВТБ», «Альфабанк», 

«Сбербанк», «Газпромбанк») та провідних російських авіакомпаній 

(«Аерофлот», «Уральські авіалінії», «Росія»); був запроваджений жорсткий 

експортний контроль та заборона на експорт хімікатів, пластмаси, гуми, 

обладнання для переробки нафти тощо; підвищення мит на імпорт платини і 

паладію, від яких залежить Росія. Варто також відзначити, що Велика Британія 

заморозила активи двох бізнес-партнерів Р. Абрамовича, на загальну суму 13 

млрд. дол.. Зазначають, що ця сума є рекордною у санкційній історії 

Сполученого Королівства. 

Водночас, Велика Британія спрямувала до України значні обсяги зброї. За 

словами Міністра оборони Бена Воллеса, Велика Британія вже на початок 

квітня надала 5361 протитанкову ракету NLAW, 200 ракет Javelin, броньовані 

логістичні машини, окуляри нічного бачення та зенітні ракети [1]. Також, серед 

іншої допомоги, раніше була інформація про плани передати Україні 

протикорабельні ракети. У Міністерстві оборони Великої Британії планували 

відправити в Україну броньовані ракетні установки Stormer HVM та ПЗРК 

Starstreak. 

На початку повномасштабної війни Росії проти України, український уряд 

анонсував створення інтернаціонального легіону територіальної оборони. Нині 

в цьому легіоні воюють тисячі іноземців із 92 країн світу. Проте у Великій 

Британії зазначають, що британські військові, які добровільно вирушать 

воювати в Україну, порушують законодавство своєї країни та будуть 

притягнуті до відповідальності після повернення. У Британії вважають, що їхні 

військовослужбовці, які ідуть воювати в Україну, не тільки наражають себе на 

небезпеку, а й ризикують створити в Росії «помилкове враження», що Британія 



 

 

направила свої війська для участі в бойових діях. Не зважаючи на це, серед 

британців зростає кількість тих, хто добровільно їде воювати в Україну. Були 

навіть випадки дезертирства з британської армії, коли 19-річний солдат з 

гвардії Coldstream покинув військову частину і купив квиток до Польщі, щоб 

потрапити в Україну. 

Фінансова та гуманітарна допомога як від уряду, так і від громадян 

Сполученого Королівства, а також і від інших країн, є для України дуже 

важливими. Люди надсилають свої кошти, допомагають з амуніцією, ліками,  

приладами та іншими надважливими для українців речами. Країна також 

поставляє ліки та медичне обладнання, включно із засобами індивідуального 

захисту, загальною чисельністю понад 11 млн. одиниць. Вона передала уряду 

України 42 автомобілі швидкої допомоги та 40 пожежних автомобілів. Велика 

Британія також підтримує благодійну мережу UK-Med шляхом навчання 

українських медичних працівників. Варто зазначити, що уряд Великої 

Британії є найбільшим донором ООН в Україні, який надає рятівну допомогу, 

включаючи охорону здоров’я, їжу, житло, а також допомагає боротись із 

сексуальним та гендерним насильством. [2] 

Варто зазначити допомогу не лише на рівні уряду, а й широку громадську 

підтримку. Наприклад, знаменитий рок-музикант Стінг збирає кошти на 

підтримку України; під час благодійного концерту у Бірмінґемі британські 

зірки зібрали 16 млн. доларів для допомоги Україні; медбрат Майкл Холі за 

власні кошти купив автомобіль швидкої допомоги для Львівської лікарні 

«Охмадит» та самотужки пригнав її до Львова; Девід Кемерон, колишній 

прем’єр-міністр Великої Британії, привіз допомогу українським біженцям у 

Польщу; британський ведучий та тележурналіст Джеремі Кларксон, зібрав 

кошти, на які купили автомобілі підвищеної прохідності Ford Ranger, Toyota 

Hilux та Mazda BT-50 і разом з гуманітарною допомогою доправили ці 

автомобілі в Україну. 

Зараз ми бачимо підтримку Великої Британії як на військовому, так і на 

політико-дипломатичному фронті. Заяви Бориса Джонсона, Бена Воллеса та Ліз 

Трасс про те, що припинення вогню не стане приводом для зняття санкцій із 

Росії, або ж про те, що відновлення діалогу з В. Путіним стане для Заходу 

повторенням помилок минулого, показує наскільки сильною є позиція Великої 

Британії стосовно війни Росії проти України. Після того, як весь світ побачив, 

що сталося з цивільними людьми в Бучі, Ворзелі, Гостомелі, риторика Британії 

стала безкомпромісною по відношенню до країни-агресора. 

Серед головних причин активної підтримки Великою Британією України 

можна виокремити наступні: 

- після виходу з Європейського Союзу, Велика Британія обрала собі 

концепцію «глобальної Британії». Ця концепція реалізується прагненням бути 

активнішим гравцем на міжнародній арені та стримувати імперські амбіції 

авторитарних режимів, у т. ч російського; 

- за словами М. Ріфкінда, Україна, завдяки її площі та стратегічному 

положенню, є точкою опори Європи. Тому, для Великої Британії більш тісні 

взаємовідносини з Україною є важливим пріоритетом її зовнішньої політики. 

- нині Україна є щитом для Європи та прямою ціллю Росії. Велика 

Британія розуміє, що якщо Україна опиниться під контролем Росії, тоді безпека 



 

 

всієї Європи буде під загрозою. 

Саме тому для Великої Британії, а також і для Західного світу, сьогодні 

надважливим є збереження демократичної української держави та 

недопущення перемоги Росії і розширення ареалу авторитарних режимів у 

майбутньому. Українсько-британські стосунки за останні 10-15 років 

динамічно розвивалися на багатосторонній основі та отримали новий поштовх 

до зміцнення після підписання Угоди про політичне співробітництво, вільну 

торгівлю і стратегічне партнерство, від 31.12.2020 р. і початку повномасштабної 

війни Росії проти нашої держави. 
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СТАРТАПИ В ТУРИЗМІ 

 

Актуальність теми.На сьогоднішній день туристичний сектормає важливе 

значення для економіки як окремих країн та регіонів, так і світу в 

цілому.Оскільки сучасний ринок здебільшого нестабільний та мінливий, постає 

питання пошуку нових ідей та можливостей для того, щоб раціонально 

використати їх у веденнібізнесу. З кожним днем актуальність впровадження 

стартапів все більшеобговорюється в Україні. Для нашої держави це порівняно 

нова форма ведення бізнесу, але останнім часом українці почали все частіше 

виходити на глобальний ринок інноваційних технологій та впроваджувати 

успішні проекти.На сучасному етапі Україна знаходиться у критичній 

політичній, суспільній та економічній кризі. Швидкого поліпшення у 

соціально-економічномужитті, нажаль, очікувати найближчим часом 

неможливо.Одниміз виходів з такої ситуації в післявоєнний час може стати 

розвиток стартапів та підтримка молодих підприємців.Українська стартап-

екосистема, як збірна категорія, у вітчизняній економічній науці майже не 

досліджена, тому використання закордонних методів і знань відкриває нові 

можливості об’єктивно оцінити стан та перспективи розвитку екосистеми 

стартапів в Україні. Власне це й обрано основною проблемою дипломної 
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роботи, що визначає її актуальність як у загальному, так і у прикладному 

аспектах 

Об’єктом дослідження в дипломній роботі є стартапи в туризмі. Предметом 

дослідження є процес розвитку туристичних стартапів в світі та в Україні, їх 

вплив на економіку. 

Метою дослідження є розробка моделі власного стартап-проекту. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

- вивчитипоняття «стартап», його характеристики та основні функції; 

його специфіку в туризмі; 

- визначити основні умови та фактори економічного зростання 

стартапів; 

- дослідити закордонний досвід створення та функціонування 

туристичних стартапів та досвід в Україні; 

- визначити проблеми та перспективні напрями стартапів у 

туризмі; 

- проаналізувати законодавство, що забезпечує розвиток 

стартапів; 

- порівняти розвиток стартапів в Україні та інших країнах; 

- дослідити вплив стартапів на економічний розвиток України; 

- розробитивласний туристичний стартап-проект: ідею, концепцію, 

бізнес-модель та план просування на ринку. 

Ступінь дослідженості проблеми.На сьогоднішній день досліджено теоретико-

методичні засадирозвитку стартапів в туризмі,класифіковано стартапи за 

ознаками.Можна виділити декілька видів стартапів: 

- «Успішні копії». Вони в деякій мірі є клонами зарубіжних проектів, 

які знайшли своє відтворення у вітчизняному бізнесі; 

- «Агресивні прибульці». Ці стартапи орієнтовані на захоплення 

одного сегмента ринку і створення могутньої конкуренції в даному сегменті; 

- «Темні конячки». Так можна назвати стартапи, перспективи яких не 

визначені зважаючи на їх новаторства. З одного боку, творці цих стартапів йдуть 

на великий ризик, роблячи спробу просувати їх, а з іншого боку – у разі успіху 

їм гарантований колосальний прибуток.[1] 

На основі аналізуєвропейських та американськихстартапіввизначено, що 

туристичний бізнес, а зокрема і туристичні стартапи за кордоном ретельно 

контролюються і підтримуються на державному рівні. 

Наприклад, Всесвітня туристична організація (UNWTO) проводить 

конкурси стартапів.[2]Україна має брати приклад у своїх західних сусідів, щоб 

продовжувати впроваджувати інновації в туристичному секторі, та 

підтримувати молодих підприємців та їх стартапи. 

Інформаційна база та методика дослідження.Для розв’язання завдань 

теоретичного характеру використано аналіз літератури з проблеми 

дослідження: наукові статтіукраїнських авторів (Вдовічена А., Вдовіченої О., 

Козловського Є. та ін.), підручники, книги та тематичні веб-сайти. На 

емпіричному етапідослідження було використаноописовий метод, аналіз, 

пошук зв’язків для осмислення і співставлення фактів, порівняння можливих 



 

 

трактувань цих фактів та відстеження тенденцій. Використано абстрактно-

логічний (формулювання висновків), графічний, порівняльний, метод аналізу 

та статистичний методи. 

Результати дослідження. Розроблено власний стартап-проект в 

туристичній сфері під назвою «YourTrawel». Ідея власного проекту полягає у 

створенні платформи в інтернеті, на якій туристи можуть самостійно 

спланувати свою подорож, при цьому отримавши нижчі ціни, ніж на інших 

аналогічних сайтах бронювань. Особливість проекту заключається в тому, що 

варіанти проживання та авіаквитки купують інвестори та продають туристам 

через сайт. Також було розроблено бізнес-модельCANVAS. Усі процеси 

всередині компанії були описані цією бізнес-моделлю. 

Висновки та науково-практична новизна. У зв'язку з ситуацією, що 

склалася з COVID-19 та повномасштабною війною в Україні туристичний 

бізнес і його галузь понесли величезні збитки. Для відновлення туристичного 

бізнесу держава має підтримувати молодих підприємців, їх стартапи, 

впровадити лояльну законодавчу базу та фінансову допомогу, щоб ініціювати 

швидке відновлення та розвиток туристичної галузі. 

Основні результати, які були отримані в процесі вирішення поставлених 

завдань та становлять наукову новизну дослідження полягають у наступному: 

сформульовані науково-методичні рекомендації, спрямовані на розробку 

бізнес-моделі нового стартап-проекту в сфері туризму та упорядкування його 

бізнес-процесів. 
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ЗАЛІЗНИЧНИЙ ТУРИЗМ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Сьогодні індустрію гостинності 

вважають феноменом ХХІ ст. та бізнесом сучасного століття, що став одним із 

провідних напрямів соціально-економічної діяльності суспільства завдяки 

динамічності та прибутковості.  

Сучасна індустрія гостинності охоплює туризм, готельний та ресторанний 

бізнес, відпочинок і розваги та є особливою самостійною галуззю національної 

економіки, що складається з групи галузей та підприємств, функції яких 

полягають у задоволенні різноманітного попиту на різні види відпочинку та 

розваг [7]. 
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Основою для освоєння туристично-рекреаційного потенціалу та розвитку 

туризму в Україні є матеріально-технічна база індустрії гостинності в країні. 

Однак проведення воєнних дій на території України та фінансово-економічна і 

політична нестабільність сприяли тому, що значного сповільнились темпи 

розвитку індустрії гостинності.  

Сьогодні стан індустрії гостинності в Україні значно відстає від світових 

показників, що спричинене низкою зовнішніх та внутрішніх чинників, серед яких 

виділяють: 

•російську збройну агресію проти України; 

•стагнацію національної економіки України; 

•не розвинуту індустрію туризму; 

•обмежену платоспроможність громадян України; 

•недосконалу податкову систему; 

•недосконалу нормативно-правову базу в сфері туризму; 

•недостатнє використання культурно-історичної спадщини [10]. 

У сферу гостинності, як комплексу галузей, основне завдання яких пов’язане з 

обслуговуванням туристів під час їхнього перебування поза місцем постійного 

проживання, входить і туризм.   

На даний час структурні перетворення в українській економіці мають великий 

вплив на діяльність туристичних компаній, суттєво змінюючи механізми 

управління процесами їхнього функціонування й об’єктивно спонукаючи ці 

компанії в умовах сучасного ринку до пошуку нових креативних інструментів 

інноваційного розвитку з метою забезпечення стратегічних конкурентних переваг. 

Стратегія розвитку туристичних компаній, крім розробки нових туристичних 

продуктів та надання якісного обслуговування, яке б задовольняло всі потреби 

клієнтів і відповідало б встановленим стандартам, передбачає також 

впровадження сучасних видів туристичного забезпечення з використанням різного 

виду транспорту. 

Необхідність впровадження залізничного туризму зазначена в постанові 

Верховної Ради України від 13.07.2017 №1460-VIII «Про Рекомендації 

парламентських слухань на тему: «Розвиток туристичної індустрії як інструмент 

економічного розвитку та інвестиційної привабливості України» [63].  

Таким чином, в умовах глобалізаційних змін економіки, що впливають на 

інноваційний розвиток України, необхідно продукувати креативні методи та 

форми їх розвитку, і одним із таких стратегічних економічно доцільних напрямків 

є організація залізничного туризму [44].  

Проблеми функціонування залізничного транспорту студіювали та 

досліджують вітчизняні та закордонні вчені, зокрема, В. Л. Дикань, В. О. Зубенко, 

О. І. Зоріна, О. Г. Кірдіна, С. О. Крищенко, І. Л. Назаренко, Є. М. Сич, О. Г. 

Дейнека, Г. В. Озерська, І. М. Аксьонов, Ю. С. Бараш, В. М. Гудкова, М. В. 

Макаренко, О. Р. Приймук, та інші вчені. Також в Україні питаннями ролі 

транспортної інфраструктури у розвитку туризму займаються такі дослідники, як 

Р. Г. Коробйова, Н. Т. Крачило, Л. І. Медвідь, О. Б. Пікулик, І. Г. Смирнов, О. О. 

Фастовець та інші. Вивченню особливостей розвитку залізничного туризму в 

країні присвячено наукові публікації таких вчених як Є. Альошинський, 

Ю. Бараш, А. Дергоусова, Л. Марценюк, Г. Примаченко та інше. Але ці питання 

потребують більш системного та поглибленого вивчення. 



 

 

Хоча питання індустрії гостинності розглядало багато науковців, питання 

щодо організації залізничного туризму, на нашу думку, є недостатньо 

висвітленими та потребують більш глибокого вивчення.  

Усе вищевикладене зумовило вибір теми бакалаврської роботи, визначило 

спектр і зміст завдань дослідження.  

Тематика бакалаврської роботи відповідає пріоритетним напрямкам реалізації 

науково-дослідних робіт щодо розвитку туристичних перевезень залізничним 

транспортом в Україні як складової індустрії гостинності.  

Мета і завдання дослідження. Метою бакалаврської роботи є розроблення 

теоретико-практичних засад функціонування залізничного туризму як складової 

індустрії гостинності. 

Для досягнення цієї мети було поставлено такі завдання: 

- обґрунтувати сутність та зміст залізничного туризму як складової індустрії 

гостинності; 

- провести аналіз залізничних туристичних послуг в Україні та інших 

державах; 

- розглянути історію розвитку залізничних пасажирських перевезень; 

- удосконалити класифікацію залізничного туризму як складової індустрії 

гостинності; 

- розробити/запропонувати програму та маршрут туру «Польські адреси 

Західної України»; 

- обґрунтувати та описати об’єкти показу маршрут туру «Польські адреси 

Західної України». 

Об’єктом дослідження – залізничний туризм. 

Предметом дослідження є аналіз функціонування залізничного туризму як 

складової індустрії гостинності, зокрема, в умовах воєнного стану в Україні. 

Методи дослідження. Наукові висновки і положення, сформульовані в роботі, 

ґрунтуються на використанні світоглядних методологічних принципів, а також 

загальних і спеціальних методів наукового пізнання, вибір яких було зумовлено 

метою та завданнями дослідження, його об’єктом і предметом. Як основний 

загальнонауковий метод застосовано діалектичний метод наукового пізнання, 

зокрема принцип системності для цілісного розгляду сутності поняття 

«залізничний туризм» (розділ 1).  

Під час визначення класифікації залізничного туризму використовувалися 

методи теоретичного узагальнення, логіки та системного аналізу (підрозділ1.2).  

Під час аналізу залізничних туристичних послуг України та інших держав – 

методи статистичного і економічного аналізу (підрозділ 2.2).  

Метод наукової абстракції, аналізу та синтезу, історичний та логічний – для 

дослідження еволюції залізничних пасажирських перевезень як складової 

залізничного транспорту, а також визначення особливостей організації 

залізничних пасажирських перевезень в умовах воєнного стану в Україні 

(підрозділи 2.1., 2.3). 

Методи структурного, маркетингового та фінансово-економічного аналізу – 

для комплексної діагностики стану залізничних пасажирських перевезень та 

аналізу залізничних туристичних послуг України та інших держав (2.1, 2.2). 

Для узагальнення побудови програми та маршрут туру «Польські адреси 

Західної України» було використано моделювання (розділ 3). Порівняльно-



 

 

історичний метод використано для порівняльного аналізу розвитку залізничних 

пасажирських перевезень (розділ 2). Картографічний метод – для побудови 

маршруту туру «Польські адреси Західної України» (підрозділ 3.1).  

Формально-логічний метод застосовувався для створення програми та 

маршруту туру «Польські адреси Західної України», а також для опису об’єктів 

показу (розділ 3). 

Теоретико-методологічною основою дослідження є наукові праці провідних 

вітчизняних і зарубіжних учених-економістів. Інформаційною базою дослідження 

є нормативні документи та закони у сфері залізничної галузі, періодичні звіти та 

публікації, нормативні та інструктивні акти Кабінету Міністрів України, дані 

статистичної і фінансової звітності акціонерного товариства «Українська 

залізниця», інформаційні ресурси Internet, результати проведених наукових 

досліджень, матеріали науково-практичних конференцій. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що положення та 

результати, отримані в ході дослідження, являють собою вирішення теоретико-

практичної проблеми формування теоретико-методологічних і прикладних засад 

функціонування залізничного туризму як складової індустрії гостинності. За 

результатами дослідження обґрунтовано теоретичні та прикладні положення і 

висновки, зокрема: 

вперше: 

- запропоновано та розроблено програму та маршрут туру «Польські адреси 

Західної України». Впровадження цієї програми туру сприятиме розширенню 

туристичних маршрутів України та залученню більшої кількості іноземних 

туристів для яких об’єкти зазначеного маршруту розкривають історичну епоху 

розвитку польської культури; 

удосконалено: 

- підходи до класифікації залізничного туризму як складової індустрії 

гостинності. Це дало можливість сформувати методологічну та структурну основу 

єдиної системи класифікації поняття «залізничний туризм»; 

- поняття «залізничний туризм», яке слід визначати як тимчасовий виїзд особи 

з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших 

цілях, що здійснюється залізницею на спеціалізованому залізничному 

транспортному засобі за визначеним маршрутом в поєднанні з послугами, які 

надаються юридичними та фізичними особами, що займаються туристичним 

обслуговуванням. Це дало можливість узагальнити понятійний апарат категорій 

туризму; 

набуло подальшого розвитку: 

- концептуальні основи історії розвитку залізничних пасажирських перевезень 

як найважливішої складової залізничного туризму. Це дозволило виокремити 

особливості організації залізничних пасажирських перевезень в умовах воєнного 

стану в Україні; 

- історичні підходи щодо аналізу залізничних туристичних послуг в Україні та 

інших державах. Це сприяє формуванню широкого спектра історичних даних 

щодо розвитку залізничного туризму в Україні та інших державах та формує 

шляхи розвитку туристичної галузі в сучасних умовах; 

- практичні підходи до опису об’єктів показу маршруту туру «Польські адреси 

Західної України». Це дозволяє розкрити в цілому туристичний маршрут з 



 

 

урахуванням основних визначних пам’яток, які відігравали головні ролі в епоху 

розвитку польської культури. 

Практичне значення одержаних положень та результатів роботи полягає в 

тому, що використання практичних рекомендацій, сприятиме підвищенню 

розвитку індустрії гостинності за рахунок використання залізничного туризму в 

Україні та впровадженню туристичного туру «Польські адреси Західної України».  

Висновки. У бакалаврському дослідженні отримано нові науково 

обґрунтовані результати, які в сукупності розв’язують теоретико-практичні 

проблеми формування теоретико-методологічних і прикладних засад 

функціонування залізничного туризму як складової індустрії гостинності. За 

результатами дослідження обґрунтовано теоретичні та прикладні положення і 

висновки, зокрема: 

1. Дослідивши сутність та зміст залізничного туризму як складової індустрії 

гостинності обґрунтовано, що залізничний туризм – це тимчасовий виїзд особи з 

місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших 

цілях, що здійснюється залізницею на спеціалізованому залізничному 

транспортному засобі за визначеним маршрутом в поєднанні з послугами, які 

надаються юридичними та фізичними особами, що займаються туристичним 

обслуговуванням. 

2. Проаналізувавши залізничні туристичні послуги в Україні та інших 

державах можна стверджувати, що залізничні компанії інших держав беруть 

активну участь в розвитку туризму і успішно ведуть туристичну діяльність. У той 

же час залізничний туризм в Україні за останні роки майже зник, оскільки АТ 

«Укрзалізниця» не має достатньої кількості рухомого складу (пасажирських 

вагонів), придатних для туристичних подорожей. Проте для організації 

оптимальних маршрутів курсування туристичних поїздів в Україні та отримання 

від такого виду діяльності позитивних результатів, перш за все необхідно 

використати рекреаційний та історико-культурний потенціал України та ретельно 

вивчити іноземний досвід впровадження залізничних турів. 

3. Розглянувши історію розвитку залізничних пасажирських перевезень можна 

стверджувати, що залізничний транспорт має свою специфіку функціонування, 

оскільки потрібно не тільки забезпечувати раціональну організацію власне 

перевізного процесу, а й врахувати стрімкий розвиток науково-технічного 

прогресу, зростання добробуту населення та частки вільного часу, розвиток 

туристичної інфраструктури та підвищення культурного рівня населення. Це 

суттєво впливає на характер розвитку залізничних пасажирських перевезень як у 

світі, так і в Україні. 

4. Обґрунтовано висновок щодо удосконалення підходу до залізничного 

туризму як складової індустрії гостинності з метою забезпечення єдиного підходу 

до формування єдиної системи класифікації поняття «залізничний туризм». Це 

дозволить сформувати методологічну та структурну основу системи індустрії 

гостинності, оскільки залізничний туризм є одним із заходів залучення споживачів 

до залізничного транспорту та тією складовою, що сприяє збільшенню 

пасажиропотоків та отриманню додаткових доходів. 

5. Розроблено програму та маршрут туру «Польські адреси Західної України», 

мета якого ознайомлення з об’єкти Західної України, які розкривають історичну 

епоху розвитку польської культури. У сукупності це сприятиме розширенню 



 

 

туристичних маршрутів України та залученню більшої кількості іноземних 

туристів для яких об’єкти зазначеного маршруту розкривають історію розвитку 

Польщі. 

6. Обґрунтовано та описано об’єкти показу маршруту туру «Польські адреси 

Західної України», які відповідають атрактивності об’єктів показу для 

задоволення мети подорожі. Це в цілому впливає на туристичний маршрут з 

урахуванням основних визначних пам’яток, які відігравали важливу роль в 

історичному питанні розвитку польської культури. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ЗАЛІЗНИЧОГО ТУРИЗМУ В УМОВАХ 

ПІСЛЯВОЄННОЇ УКРАЇНИ 

 

Актуальність теми. Залізничний туризм є одним з видів транспортного 

туризму і до сьогодні розвивається в світі, особливо в країнах з розвиненою 

мережею залізниць. Залізничний транспорт в Україні є достатньо розвиненим, 

відіграє значну роль у забезпеченні пасажирських перевезень. Розвинена 

мережа залізниць свого часу слугувала основою для розвитку туризму і ця 

функція залізниці може бути відновлена разом із відновленням залізничного 

транспорту у післявоєнний час. 

Об’єктом дослідження є залізничний туризм, а предметом – дослідження 

можливостей його відновлення у післявоєнній Україні. Мета дослідження 

полягає у тому, щоб показати можливість відновлення залізничного туризму в 

Україні як для розвитку внутрішнього, так і для іноземного (в’їзного) туризму. 

Реалізація поставленої мети передбачає, на основі теоретичних положень 

дослідження в туризмознавстві, сформулювати сутність залізничного туризму 

та методику його дослідження, проаналізувати стан розвитку та можливості 

відновлення як на основі аналізу технічного та технологічного оснащення 

залізничного транспорту, так і на основі розвитку туристичної інфраструктури. 

Аналіз останніх публікацій. Питанням модернізації залізничного 

транспорту присвячено чимало публікацій вітчизняних науковців і практиків, 

серед яких Дикань В.Л., Калініченко Л.Л. [1], Ейтутіс Г.Д. [2], Карпов В.М. [3], 

Никифорук О.І. [4] та ін. У туризмознавстві також значна увага приділяється 

розгляду питань транспортного забезпечення туристичної діяльності та 

розвиткові транспортного туризму. Зокрема, організації транспортного 

обслуговування в туризмі присвячені роботи О.Фастовець, О.Аріон та ін. 

Виклад основних результатів дослідження. Залізничний туризм за 

класифікацією є видом транспортного туризму. Використання транспорту в 

туризмі розглядається в трьох аспектах: 1) вид транспорту, яким турист 

дістається до туристичної дестинації (види пасажирського транспорту); 2) 

транспорт, який використовується в туристичній дестинації (зазвичай, 

екологічно чистий); 3) транспорт, який використовується для організації 



 

 

транспортних подорожей. Серед останнього виділяють круїзний і залізничний, 

особливостями яких є використання транспортного засобу одночасно і як 

транспорту, і як засобу розміщення, є також досвід суміщення з наданням 

супутньої екскурсійної інформації. Спостерігається конкуренція серед видів 

транспорту, оскільки за зазначеними перевагами (час, комфортність, надійність 

і ціна) види транспорту нерівнозначні: залізничний транспорт дешевший і 

надійніший, але програє іншим видам у комфортності і витратах часу. 

Однозначними перевагами залізничного транспорту є його незалежність від 

погодних умов і велика місткість, однак він залежний від наявної транспортної 

інфраструктури: залізничні колії, рухомий склад, наявність станцій і вокзалів. 

Таким чином, технічні характеристики залізничної інфраструктури і 

технологічний аспект її експлуатації заслуговують на детальний аналіз. 

Основними методами, використаними при написанні роботи, є аналіз 

літературних джерел і синтез отриманої інформації, а також порівняльний 

аналіз. 

На території України функціонують шість основних залізничних 

магістралей, об’єднаних державним департаментом «Укрзалізниця»: Південно- 

Західна (управління в Києві), Донецька (Донецьк), Придніпровська 

(Дніпропетровськ), Південна (Харків), Львівська (Львів), Одеська (Одеса). 

Залізничний транспорт, незважаючи на недоліки в якості обслуговування, 

найбезпечніший і високоекономічний вид транспорту. На етапі зростання 

масового туризму в Європі і в тодішньому СРСР (друга половина ХХ 

ст.)залізниця відігравала доволі значну роль в організації транспортних турів. В 

Україні практично в усіх великих містах були облаштовані спеціальні стоянки 

для туристичних потягів: в Києві (Дарниця), Львові, Одесі, Харкові, Донецьку. 

Але вже у 1980-ті залізничний транспорт почав «програвати» більш швидкому і 

комфортному авіаційному на довгі відстані і автотранспорту – на короткі. 

Однак в Україні він користувався попитом для того, щоб дістатися туристу до 

місця відпочинку як один із найдешевших. 

В країнах Європи залізничні транспортні тури залишаються популярними і 

займають своє місце на ринку туристичних послуг. Досі функціонує компанія 

«Wagon Lee», створена в часи Томаса Кука, яка пропонує в Європі як 

залізничні тури (наприклад, «Блакитний експрес»), так і комбіновані (з 

автотранспортом). 

Роль залізничного транспорту в туристичній індустрії сьогодні досить 

скромна. Відповідно до ринкових досліджень на міжміських маршрутах серед 

основних цілей поїздок домінує «відвідування родичів і друзів». На другому 

місці – ділові, і лише на третьому – туристичні поїздки [3]. Причини в першу 

чергу лежать в техніко-технологічній площині і пов’язані з недостатнім 

фінансуванням цієї капіталоємної галузі. За останні більш ніж 20 років 

капіталовкладення в оновлення основних засобів відбувались виключно за 

рахунок власних коштів залізниць, які не дозволяли забезпечити навіть просте 

відтворення основних засобів через високі темпи зростання цін на споживану 

продукцію, що значно перевищували темпи зростання тарифів на 

перевезення[2]. Наслідком стали фізичний та моральний знос рухомого складу,  

невідповідність його техніко-економічних характеристик сучасним вимогам; 

загальна зношеність інфраструктури. Перед ПАТ «Українські залізниці» ще у 



 

 

довоєнний період в умовах спаду пасажирських перевезень і їхньої збитковості 

гостро постала проблема пошуку більш ефективних форм організації і шляхів 

забезпечення рентабельності господарської діяльності[3]. 

Під час військових дій залізниця як об’єкт критичної інфраструктури 

зазнає значних руйнувань За часи війни в Україні вже пошкоджено або 

повністю зруйновано 7 тис.км залізничних колій, 49 залізничних мостів, 21 

залізничний вокзал [5]. 

Після Перемоги, за багатьма прогнозами, Україну очікує туристичний 

бум. І в цих умовах залізничний транспорт має переваги, перш за все завдяки 

значним потужностям, здатністю забезпечити перевезення одночасно значної 

кількості людей і порівняно невисокою ціною. А відновлення зруйнованого 

залізничного господарства передбачає його одночасну модернізацію із 

залученням іноземних інвестицій, що дасть можливість оновити колійне 

господарство, придбати сучасні електровози і комфортабельні вагони, 

розбудувати вокзальну інфраструктуру за прикладом аеропортів, щоб вокзали 

стали не тільки місцем перебування транзитних пасажирів, а діловими і 

розважальними центрами. Тоді в оновленій залізничній інфраструктурі можна 

буде створити й сучасні місця для туристичних потягів з комфортним 

перебуванням туристів і відновити залізничний туризм на сучасному рівні. 

Висновки. Залізничний туризм як складова транспортного туризму є 

одним із традиційних видів. Однак в останні десятиліття його значення в 

туризмі зменшується, оскільки він програє в комфортності і швидкості 

пересування іншим видам транспорту. В Україні залізничний туризм не 

розвинений, що пояснюється його значною капіталоємністю і відсутністю 

належного фінансування для модернізації. Однак потреби післявоєнного 

розвитку туризму в країні, забезпечення в’їзних і внутрішніх туристичних 

потоків є об’єктивною передумовою для відновлення залізничного туризму на 

сучасному, модернізованому рівні. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТАГРАМУ В МАРКЕТИНГУ ГОТЕЛЬНИХ 

ПОСЛУГ 

Сьогодні готельний маркетинг не може обійтися без соціальних мереж. 

Поточні продажі, і перш за все імідж, здійснюються в основному за рахунок 

підтримки соціальних мереж. Маркетингові бюджети в готелях враховують 

інвестиції в ці канали. Відділи креативного маркетингу сприяють формуванню 

іміджу. Впровадження інновацій та застосування соціальних мереж є формою 

діяльності, яка все частіше використовується в усій світовій економіці. Це, 

безсумнівно, пов’язано з тим, що інновації та інтернет маркетинг є необхідним 

елементомв бізнесі. В економіці туризму, що ґрунтується на знаннях, 

інноваційні рішення та інноваційні ідеї стають ключем до конкурентної 

переваги. Наслідком цього маркетингового рішення є підвищення попиту на 

послуги туристичних підприємств, у тому числі готелів.Готельні підприємства, 

щоб залучити якомога більшу кількість споживачів своїх послуг, впроваджують 

інновації у сфері маркетингу, технології, продукту чи діяльності. 

Використання соціальних мереж готельними  підприємствами має різний 

рівень і застосовується з різною інтенсивністю, оскільки на рівень 

інноваційності впливає багато факторів. Залучення соціальних мереж в 

маркетинг готельної індустрії залежить не тільки від фінансів і розташування 

даної компанії, а й від фантазії керівного персоналу. 

Об’єкт  дослідження маркетингова діяльність готельних підприємств в 

соціальній мережі Instagram. 

Предмет дослідження поведінка та вплив на прийняття рішення, 

користувачів соціальної мережі Instagram, щодо маркетингової діяльності 

готельних підприємств. 

Метою даного дослідження є аналіз використання соціальних мереж 

серед користувачів Польщі та Австрії, а саме додатку Instagram, та їх вплив на 

прийняття рішення, щодо планування майбутньої подорожі. Результатами 

опитування щодо Instagrammability та місць Instagram, проведеного в Австрії в 

2020 рік. Дослідницька група включала покоління Y (народженими між 1980 і 

1989) і нове покоління (народжені між 1995 і 2010), однак це порівняння 

стосуватиметься лише результатів, що стосуютьсянового покоління . 

Кількість респондентів з покоління Y склала 64, а з нового покоління 234 

особи.  

Порівняльний аналіз дослідження дозволив зробити висновок, що 

структура респондентів в обох різниться за кількістю спостерігачів. Більшість 

респондентів в Австрії (61%) та Польщі (75,8%) мають менше 500 

спостерігачів. Однак більша частка респондентів в Австрії мають акаунти з 

більшою кількістю підписників. Аналіз кількості підписників і частоти 



 

 
 

 

додавання дописів у профіль Instagram показав, що люди, у яких їх більше, 

частіше публікують фотографії, ніж ті, у кого їх менше. Такий висновок 

підтвердили дослідження в обох країнах. 

Щоб представити вплив на туристичні плани людей нового покоління  з 

Австрії та Польщі, були акаунти, які мають найбільший вплив – друзі та місця, 

акаунти із середнім впливом – родина, блогери та інфлюенсери, акаунти, які, на 

думку респондентів, найменше впливають на них щодо планів подорожей – 

туроператори та авіакомпанії. Готельні акаунти мають інший ефект – на 

австрійських респондентів вони мають незначний вплив, а на польських – 

середній. В Австрії найбільше впливають друзі, а в Польщі вибрали цільові 

акаунти.  

Останнім елементом порівняння є аналіз впливу місць в Instagram (від 

англ. Insta-Spots) на вибір туристичної дестинації. Респондентів в Австрії 

запитали про вплив місць в Instagram на бронювання місця для відпочинку. 

Лише 0,85% користувачів з нового покоління  підтвердили, що місця в 

Instagram мають значний вплив на процес планування та бронювання поїздки. 

Стосовно користувачів у Польщі 1,4% заявили, що місця в Instagram є 

основним фактором, який впливає на вибір туристичного напряму. В обох 

країнах визнали, що місця в Instagram не можуть вплинути на їхнє рішення, але 

більшість користувачів підтвердили, що можуть сфотографувати таке місце, 

яким можна поділитися у своєму профілі в Instagram. 

В Австрії у відповідях користувачів з’явився більший відсоток 

респондентів, які заявили про явну відсутність впливу на їхні рішення та 

бажання відвідувати місця в Instagram. У свою чергу, цей відсоток у них 

нижчий, коли йдеться про додаткову мотивацію. Виходячи з цього, можна 

зробити висновок, що нове покоління, в Польщі, є більш сприйнятливим до 

впливу фактора Instagrammability у контексті вибору туристичної дестинації, 

тому шанси на вибір дестинації також збільшуються завдяки цьому. 

Наступним дослідженням, був власний  аналіз інформації з акаунтів 

готелів, який було зроблено за допомогою спостереження, поверхневий огляд 

Instagram сторінок таких готелів, як «Jumeirah Beach Hotel» та «Les Gentianettes 

Hotel Spa». 

Оглянувши облікову сторінку готелю «Jumeirah Beach Hotel», можемо 

побачити що сторінка виглядає естетично привабливою для потенційних 

клієнтів, має професійні та сучасні фотографії, та викликає приємні враження. 

Також можемо побачити на сторінці готелю, приклад прямого маркетингу  з 

використанням фотографій гостей та розміщення їх у своєму профілі Instagram 

(за попередньою згодою, власника фотографії), що викликає довіру до готелю, 

на основі реальних відгуках клієнтів. 

Наступним було оглянуто обліковий запис готелю «Les Gentianettes Hotel 

Spa», на сторінці зображені фотографії, номерів готелю, сніданків, вечерь, 

гірських схилів та  SPA послуг, що одразу налаштовую на відпочинок. На своїй 

сторінці в Instagram, готель пропонує забронювати номер в готелі, а також 

придбати такі додаткові послуги, як SPA процедури, романтичну вечерю, 



 

 
 

 

майстер-класи по виготовленню шоколаду. Використання такого маркетингу в 

Instagram, залучає більшу кількість клієнтів та додатковий прибуток. 

Отже проведені дослідження дозволяють зробити висновок, що готельна 

індустрія в світі розвивається дуже динамічно, маркетинг із застосуванням 

соціальних мереж впроваджуються все частіше. Обсяг послуг, що надаються в 

першу чергу залежить від готелю та його рівня. Можна сміливо стверджувати, 

що туристичний потік в конкретний готель, в більшій мірі залежить від того 

наскільки готель є про рекламованим в інтернеті та соціальних мережах. З 

кожним роком зростає, кількість користувачів інтернетом, а отже, збільшується 

пропозиції та послуги які можна оглянути та придбати через інтернет-мережу. 

Згідно з аналізом, все ж таки більшість користувачів соціальних мереж 

віддають превагу більш розрекламованому та популярному готелю з гарними 

картинками. Всі проаналізовані готелі більшою чи меншою мірою застосували 

можливості соціальних мереж для свого готелю. Перш за все, це були 

маркетингові інновації в додатку Instagram. Готельні підприємства підвищують 

свою конкурентну перевагу за допомогою висвітлення своїх послуг в 

соціальних мережах, завдяки цьому готель охоплює велику кількість 

потенційних клієнтів. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що сучасні готелі охоче 

використовують різного роду маркетингові інновації. Сучасні готельні компанії 

все частіше рекламують та пропонують свої послуги в соціальних мережах. 

Слід зазначити, що готельні підприємства впроваджують маркетинг в 

соціальних мережах, з метою підвищення конкурентоспроможності. У час 

мінливих тенденцій та ринкових трансформацій керівний персонал готельних 

підприємств повинен прагнути до постійного вдосконалення та підвищення 

попиту саме в його готелі. 
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РОЗВИТОК ГАСТРОНОМІЧНОГО ТУРИЗМУ У ЛЬВОВІ 

 

Актуальність теми. Місто Львів є одним з найперспективніших в 

Україні для розвитку туризму. Він має мальовничі пейзажі, багату історію, 

надзвичайно цікаві традиції, але саме гастрономічний туризм є дуже 

перспективним. Львів має багато різноманітних кафе, ресторанів,барів але 

немає великої кількості маршрутів по цим закладам, вони існують більш 

самостійно, хоча їх можна залучати до гастро турів з метою популяризації 

Львова на міжнародному ринку. 

Об’єктом дипломної роботи є гастрономічні ресурси Львова. 

Предметом дослідження дипломної роботи є використання 

гастрономічних ресурсів Львова з метою залучення їх до туристичної сфери. 



 

 
 

 

Метою є вивчення гастрономічних ресурсів з метою створення нового 

маршруту. 

Ступінь дослідженості питання. Гастрономічні ресурси вивчали  

Е.Маслова, І. Комарніцький, В. Федорченко, Д. Басюк, Т. Сокол[1]. 

Інформаційна база. Для написання роботи було використано інтернет 

джерела, наукові статті, посібники, туристичні атласи. 

Методика дослідження. Використовувався літературний метод, індукції 

та дедукціі, аналізу та синтезу, картографічний, історичний. 

Результат. Туризм має велике значення для економіки країни. Місто 

Львів є одним з найпопулярніших і найвідоміших. Туристичні можливості 

Львова майже невичерпні. Гастрономічний туризм користується надзвичайним 

попитом у туристів по всьому світу, Львів також не є вийнятком. 

Гастрономічний туризм являє дослідження продуктів харчування як мета 

подорожі. На сучасному єтапі це єважливою частиною туристичного досвіду. 

Ваважають, що їжа посідає місце поряд з кліматом, житлом та краєвидами» за 

важливістю для туристів.[2] 

Давні ресторанні традиції ще існують у Львові. Заклади, що були створені 

в 18-19 століттях та працюють і зараз, у місті нараховано не менше 15-20. Це 

ресторан «Кентавр» на площі Ринок, йомупонад 150 років, «Віденська 

кав’ярня», яка має майже трьохсотрічний ресторанний досвід, і кафе 

«Академічне» (колишня популярна у Львові «Рома») 1911 року, та й «Cafe de la 

Paix» (сучасний «Split»), що євід кінця 19 століття та багато інших закладів, 

яким властиві старовинні кулінарні традиції у поєднанні з сучасним рівнем 

якості. 

Для винного туризму можуть бути використані такі заклади: бар-магазин 

Букет винa,  П’яна вишня, Winehouse, Vinoteca Praha Wine& Dine, Park. Art of 

rest, Пара Джанов і Портвейн, Prosecco Bar.  Ці заклади є відомими, мають 

гарну репутацію і надзвичайно зацікавлені у нових гостях[3]. 

Національна кухня може бути представлена: Soprano, де один з 

найкращих в місті борщів, ресторан Гопак пропонує рибу, овочі, м’ясо, 

ресторан Медвіня має гарний інтер’єр та відгуки відвідувачів, у ресторані 

Старий рояль є відомий бограч [4]. 

Кавярні є дуже популярними в місті. Наприклад: Світ кави, Дім кави,Час 

кави, Harz[5]. 

Львівський шоколад відомий далеко замежами країни. У Львові йому 

присвячені різноманітні фестивалі, конкурси і виставки. Можна знайти безліч 

магазинчиків з солодощами ручної роботи. А різноманітність смаків для 

солодощів навіть неможливо перерахувати. У сувенірних магазинах і 

майстернях шоколаду можна знайти майже всі знакові пам’ятки Львова. Тому 

туристам можуть бути цікаві різноманітні майстерні шоколаду та карамелі,  

майстер класи з приготування солодощів. 

         В місті не дуже багато маршрутів для гастрономічного туризму, тому було 

розроблено новий туристичний маршрут для туристів. Екскурсія має назву 

Солодкий Львів та проходить через такі об'єкти:  Золотий дукат, Львівська 



 

 
 

 

карамель, кафе Світоч, Львівська ратуша, Гасова лямпа, Львівська майстерня 

шоколаду з майстер класом повиготовленню цукерок. 

       Для заходів щодо популяризації Львова як центру гастро туризму можна 

запропонувати: запрошення інфлюенсерів, створення рекламних банерів в 

інших містах, ведення інстаграм сторінки, де будуть кожен день представлені 

нові заклади та розписана їх діяльність, створення маршрутів для іноземців, 

видання газети з рекламою закладів та розіграшами відвідувань. 

Висновки. Отже було розглянуто місто Львів та його можливості для 

популяризації гастрономічного туризму. Місто має можливості для винного, 

щоколадного, національного гастрономічного туризму. В ході роботи було 

розроблено цікаву екскурсію Солодкий Львів, що охоплює найцікавіші і 

найкращі місця для знайомство з солодощами міста. Гастрономічний туризм 

може заняти своє гідне місце поряд з історичним, музейним, спортивним та 

фестивальним. 
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ВИКОРИСТАННЯ В ТУРИЗМІ ТУРИСТИЧНИХ 

РЕСУРСІВ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Актуальність теми. Важливою складовою світового туризму є 

вітчизняна туристична галузь. Україна, у тому числі Сумщина, має потужний 

ресурсний потенціал туризму, раціональне використання якого може 

забезпечити не тільки повне задоволення різноманітних потреб внутрішніх та 

іноземних туристів, а також сприяти наповненню бюджетів усіх рівнів та 

економічному зростанню держави. Сумська область володіє значною 

кількістю пам’яток історії, мальовничою природою, давніми традиціями, але 



 

 
 

 

ще не користується значним попитом у туристів. Дослідження туристичних 

ресурсів Сумщини дуже важливе для розвитку регіону і його просування на 

туристичному ринку. Для того щоб ефективно залучати туристів, необхідно 

спочатку добре ознайомитись з туристичними ресурсами краю. 

Об’єктом дипломної роботи є туристичні ресурси Сумської області 

Предметом дослідження дипломної роботи є використання 

туристичних ресурсів Сумської області в природно-орієнтованих та 

культурно-орієнтованих видах туризму. 

Метою є дослідження природних та історико-культурних ресурсів 

Сумської області, сучасного стану і проблем їх використання з метою 

подальшої розробки інноваційного туристичного продукту. 

Ступінь дослідженості питання. Дослідженням теоретичних аспектів 

туристичних ресурсів займалася значна кількість науковців – О.О. Бейдик, 

В.Ю. Воскресенський,      З.В. Герасимчук,       П. Дефер,       І.О. 

Квартальнов, А. Ковальчик,   О.О. Любіцева,   М.П. Мальська,    Л. Мітчел,    

С.І. Попович, І.В. Смаль, Д. Схверсон, І.Т. Твердохлєбов, М. Труасі, Н.В. 

Фоменко, К. Холл та ін. Туристичні ресурси Сумщини розглядали Т.Л. 

Андрієнко, В.О. Баранкін, П.В. Белашова, В.В. Вечерський, Ю.Є. Євенко, 

А.О. Корнус, О.М. Литвиненко, Е.Е. Маленко, Л.Г. Марченко, А.П. Немина 

та ін. Однак залучення туристичних ресурсів до сфери туризму Сумської 

області залишилося недостатньо вивченим і висвітленим у літературі. Саме 

це і зумовило обрання теми дослідження. 

Інформаційна база. Для написання роботи використовувалися наукові 

монографії, посібники, інтернет джерела, путівники, картографічні та 

статистичні джерела. 

Методика дослідження. У ході дослідження було використано такі 

методи: літературний, аналізу та синтезу, порівняння, індукції та дедукції, 

узагальнення, експедиційний, систематизації, історичний, графічний. 

 Результат. Для розвитку туризму велике значення мають туристичні 

ресурси. О.О. Любіцева зазначає, що туристичні ресурси – це об’єкти 

природи, історії, культури, поточні події, явища, які можуть бути 

використані у процесі створення та реалізації туристичного продукту, будучи 

мотиваційною підставою для його вибору, наприклад за видом, сезоном 

та іншими ознаками [1]. О.О. Бейдик виділяє туристичні ресурси 

природного походження (кліматичні, орографічні, водні, спелеоресурси, 

бальнеологічні), також виокремлює групу природно-антропогенних ресурсів, 

куди зараховує як природні, так і антропогенні об’єкти, які 

використовуються в туристичній галузі (природні та біосферні заповідники, 

національні парки, заказники, ботанічні сади та ін.) та суспільно-історичні 

ресурси (архітектурно-історичні, біосоціальні, подієві) та окрему групу – 

об’єкти рангу суперточка-тур [2]. 

Сумська область розташована у північно-східній частині України, 

охоплює частини Середньоруської височини і Придніпровської низовини. 

Природно- заповідний фонд області налічує 258 заповідні об’єкти. Серед 



 

 
 

 

них можна виділити:    відділення    українського    степового    природного    

заповідника «Михайлівська цілина», національні природні парки 

«Деснянсько- Старогутський»    та    «Гетьманський»,    регіональний    

ландшафтний    парк «Сеймський», ботанічний заказник  агальнодержавного 

значення «Банний яр», Бакирівський заказник – гідрологічний заказник 

загальнодержавного значення. 

Область має чудову базу для історико-культурного туризму. 

Унікальним туристичним об’єктом є «Круглий двір» в місті Тростянець – 

садиба-манеж, пам’ятка архітектури та містобудування національного 

значення, побудована у 1749 році, найдавніша громадська споруда північно-

східної частини України, яка не має аналогів в українській   архітектурі   

середини   XVIII   сторіччя   [3]. До важливих суспільно-історичних ресурсів 

області належать Сумський обласний художній музей ім. Н. Онацького в 

місті Суми – пам’ятка архітектури ХІХ-ХХ століть; Сумський обласний 

меморіальний Будинок-музей А.П. Чехова в місті Суми; національний 

заповідник «Глухів» – історико-культурний заповідник, створений у 1994 

році у місті Глухів, який здійснює нагляд за 50 об’єктами культурної 

спадщини, що розташовані на його території, із яких 37 об’єктів – пам’ятки 

історії, археології, архітектури та містобудування [4]; державний історико-

культурний заповідник «Посулля», утворений у 2007 році на теренах 

Роменського та Недригайлівського районів області. 

Подорожуючи областю можна відвідати храми та монастирі, яких 

досить багато – Спасо-Преображенський кафедральний собор у місті Суми, 

Молченський Печерський Різдва Пресвятої Богородиці монастир та 

Софроніївський монастир у місті Путивль, Гамаліївський 

(Харалампіївський) у селі Гамаліївка Шосткинського району, Свято-

Покровський кафедральний собор у місті Охтирка, Вознесенська церква у 

місті Глухів та інші. 

Область багата на різноманітні фестивалі як місцевого, так і 

національного значення. Найбільш популярними фестивалями є 

театральний «Чехов-фест», музичні «Схід-рок», «Чайковський Fest», 

гастрономічний «Слобожанські смаки»,   історичної    реконструкції    

«Стара    фортеця»,    конкурс-мистецтв «Боромля», літературно-мистецький 

«Кролевецькі рушники» [5]. 

Природо-орієнтований туризм області є дуже різноманітним. Сумщина 

має лижні бази, найпопулярніші – база олімпійської підготовки лижників та 

біатлоністів «Токарі» Сумського державного університету під Сумами та в 

урочищі Нескучне у місті Тростянець. Сільський зелений туризм набув 

розвитку в Роменському, Конотопському та Сумському районах. Відомими є 

агросадиби «Вакулина байка», «Північний ліс», де туристів ваблять 

мальовничі пейзажі, чисте повітря, хвойний ліс та річка Сейм. Велосипедний 

туризм є досить популярним, тому що в області досить багато велодоріжок. 

Наприклад, є «Мамай трейл велосипедний маршрут», який проходить 

територіями міста Суми, сіл Барвінкове, Старе Сумської області. Для 



 

 
 

 

водного туризму використовують рекреаційну водну подорож на байдарках 

по річці Псел. До його складу увійшло 4 маршрути, із яких 3 – маршрути 

«Уік-енду». 

Культурно-орієнтований туризм Сумщини може бути представленим 

відвідуванням таких об’єктів: Сумський національний академічний театр 

драми та музичної комедії імені М.С. Щепкіна, театр для дітей та юнацтва в 

місті Суми. Цікавими для культурного туризму є багаті колекції Сумського 

обласного художнього музею ім. Н. Онацького, Сумського обласного 

краєзнавчого музею та Лебединського міського художнього музею імені Б.К. 

Руднєва. 

Маршрути історичного туризму включають місто Глухів, що є 

останньою столицею гетьманської України; мальовничий Путивль, який 

був оспіваний у «Слові о полку Ігоревім»; село Пустовійтівка, де 

знаходиться меморіальний комплекс останнього кошового отамана 

Запорізької Січі Петра Калнишевського. Зокрема, відвідати ці міста можна 

під час екскурсійного маршруту «Золоте намисто Сумщини». 

Державний історико-культурний заповідник у місті Путивль пропонує 

наступні туристичні маршрути: «Путивль – перлина Сумщини», «Духовні 

святині Путивльщини», «Спадщанський ліс – партизанський заповідник», 

«Вінок горюнської культури» [6]. 

Найбільш визначними об’єктами архітектурного туризму в Сумській 

області є будинок колишнього цехового управління (м. Суми), Сумська 

повітова земська управа (кінець XIX ст.), вежа академіка В.Г. Шухова у 

Конотопі, водонапірна вежа та Тріумфальна арка у Тростянці. 

У селах Роменського, Сумського, Конотопського та Шосткинського 

районів працюють майстри, які виготовляють глиняний посуд, до них можна 

потрапити на майстер клас. У Кролевці можна відвідати майстринь, що 

створюють кролевецькі рушники, які відомі далеко поза межами України. 

Найбільш відвідуваними містами в Сумській області є міста: Суми, 

Глухів, Путивль, Тростянець. 

За даними Головного управління статистики у Сумській області 

кількість в’їзних туристів у Сумську область, обслугованих суб’єктами 

туристичної діяльності області, у 2017 році склала 2590 осіб (23,2% до 

загальної кількості туристів), у 2019 році – 6445 осіб (24,9%), у 2020 році 

– 2843 особи (23,7%). 

Невеликий відсоток внутрішніх туристів у загальній кількості туристів, 

обслугованих суб’єктами туристичної діяльності області, свідчить про 

необхідність створення в області туристичних продуктів, які б утримували 

туристів у місцях їх перебування, сприяли притоку як внутрішніх так і 

іноземних туристів. Це надасть змогу отримувати більше податків до 

бюджетів, створити нові робочі місця, розвивати туристичну інфраструктуру 

для обслуговування потреб туристів. 

Незважаючи на те, що область є дуже багатою на туристичні ресурси, 

існують фактори, що стримують розвиток туризму в області. Це недостатньо 



 

 
 

 

розгалужене транспортне сполучення; велика відстань Сум до європейського 

кордону, що зменшує привабливість території Сумщини для іноземців; 

недостатня кількість установлених туристичних знаків на туристичних 

шляхах; мало розвинена туристична інфраструктура, недостатня кількість 

готелів та закладів для тимчасового проживання в області; відсутність 

реєстру туристичних об’єктів; відсутність туристичного бренду області; 

недостатня кількість кваліфікованих кадрів, особливо молодих спеціалістів; 

військові дії, через які було пошкоджено багато об’єктів [7]. 

Під час окупації частини області російськими військами з 24 лютого до 

початку квітня 2022 року зазнали пошкоджень об’єкти історії, культури та 

релігії Сумської області. Так, під час обстрілів 01 березня зазнали 

пошкоджень вікна та фасади мурів садиби «Круглий двір» в місті Тростянець 

– пам’ятки архітектури та містобудування національного значення. 

Унаслідок авіаційного бомбардування міста Охтирка 09 березня фактично 

розгромлено будівлю Охтирського міського краєзнавчого музею 

(зруйновано дах, понівечено стіни, вибито вікна) – памʼятки архітектури 

початку XX століття місцевого значення, згодом експозицію музею було 

пограбовано російськими окупантами; 12 березня через бомбардування міста 

знищена старовинна будівля Охтирської залізничної станції 1895 року. 

Унаслідок обстрілів і пожежі зазнала значних руйнувань садиба Л. Кеніга у 

місті Тростянець – пам’ятка історії та архітектури національного значення, 

зведена у 1911 році, також разом із основним приміщенням, обладнанням та 

архівом вщент вигоріла унікальна бібліотека про розведення лісів. Через 

ракетний удар 02 березня зазнали значних пошкоджень старовинні будівлі 

початку XX століття колишнього вищого артилерійського командного 

училища в місті Суми, де зараз розміщується «Кадетський корпус» ім. І.Г. 

Харитоненка [8]. 

Перспективними для Сумщини є фестивальний туризм, який набуває 

розвитку з кожним роком, спортивно-оздоровчий, сільський зелений та 

екологічний туризм, оскільки область є відносно екологічно чистою з 

багатими природними ресурсами, історичний туризм, тому що вона багата 

на історичні події (Конотопська битва, Глухів був столицею війська 

Запорізького, Спадщанський ліс слугував осередком партизанського руху у 

роки Другої світової війни), музейний туризм. 

Сумська область має недостатню кількість туристичних маршрутів. 

Серед них можна виділити маршрути для історичного туризму: «Золоте 

намисто Сумщини», «Сумщина слобідська», «Слобожанські мандрівки», 

«Путивль – перлина Сумщини», маршрут для релігійного туризму «Духовні 

святині Путивльщини». До спортивно-оздоровчих відносяться «Рекреаційна 

водна подорож на байдарках по річці Псел», «Мамай трейл велосипедний 

маршрут». 

Тому можна запропонувати кілька варіантів маршрутів для проведення 

екскурсій. Наприклад, маршрут «Стежками північної Слобожанщини» 

охоплює у місті Путивль Мовчанський монастир – фортецю, «Городище 



 

 
 

 

літописного міста Путивль»; у с. Волокитине «Золоті ворота»; у м. Глухів 

водонапірну вежу, «Київські ворота»; у с. Шалигіно ландшафтний заказник. 

Екскурсія «Сумщина туристична» включає Тростянецький 

краєзнавчий музей, садибу «Круглий двір», «Грот німф», національний 

природний парк «Гетьманський»   у   м. Тростянець;   Покровський    

кафедральний    собор    у м. Охтирка. 

Екскурсія «Кролевецький рушник» включає в себе Кролевецький 

музей ткацтва,   об’єкт   «Яблуня-колонія»,   садибний   будинок   

Рудзинських    у місті Кролевець, дубовицький колодязь у селі Дубовиця. 

Екскурсія «Перлина Слобожанщини – місто Суми» – це оглядова 

пішохідна екскурсія для дітей та дорослих, іноземців та українців, що 

бажають познайомитись з визначними об’єктами міста Суми та дізнатись 

його історію. Екскурсія є особливою тим, що вона містить найцікавіші 

об’єкти міста Суми, що дозволяють створити для туриста враження про 

обласний центр і пробуджують бажання подорожувати і вивчати 

Слобожанщину. Екскурсія включає в себе такі об’єкти: пам’ятник «Малюки-

ласуни»; пам’ятний знак «Сумка»; Свято- Воскресенський кафедральний 

собор XVIII ст.; майдан Незалежності (Поклонний хрест); пам’ятник 

«Гусар»; Спасо-Преображенський кафедральний собор XVIII ст.; фонтан 

«Садко»; пам’ятник Івану Харитоненку; Сумська альтанка XIX ст.; 

Сумський обласний краєзнавчий музей; садиба Суханових- Сумовських XIX 

століття. 

Висновки. Отже, Сумська область має все, щоб бути цікавою та 

привабливою для туристів – багату історію, неймовірні краєвиди, вікові 

традиції, цінну архітектуру. 

Перспективи для розвитку мають фестивальний, музейний, 

історичний, спортивно-оздоровчий, сільський зелений та екологічний 

туризм. Проте, на сьогодні в області пропонується недостатня кількість 

туристичних маршрутів, які демонструють туристу повний калейдоскоп 

краси Сумщини. Чотири варіанти запропонованих інноваційних маршрутів 

можна використовувати для проведення екскурсій, які будуть особливо 

цікавими для людей, що вперше завітали до Сумщини з інших країн світу, 

оскільки тут дійсно є на що подивитись та сформувати своє враження про 

Слобожанщину. На особливу увагу заслуговує екскурсія «Перлина 

Слобожанщини – місто Суми», що охоплює 11 туристичних об’єктів в 

обласному центрі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

МЕКСИКИ: ДОСВІД ДЛЯ УКРАЇНИ 

 

Актуальність. Мексика - країна з великою кількістю природних, 

технологічних, суспільних та подієвих туристсько-рекреаційних ресурсів, 

що активно використовуються у сфері туризму. Країна має має багатий 

досвід у розвитку природоорієнтовного, культуроорієнтовного та подієвого 

видів туризму, запозичення якого може бути корисним для України. 

Ступінь дослідженості теми. У працях багатьох визначних вчених детально 

висвітлено сутність та класифікацію туристсько-рекреаційних ресурсів, 

подається характеристика цих ресурсів у різних регіонах і країнах світу та 

опис туристсько-рекреаційних ресурсів Мексики. Зокрема, цієї 

проблематики стосуються дослідження М.А. Ананьєва, О.О. Бейдика, Я. 

Гезгали, М.І. Желиховської, Н.П. Зачиняєва, В.О. Квартальнова, М.П. 

Крачила, Л.Ю. Кужель, В.А. Кузьміщева, О.О. Любіцевої, М.С. Мироненка, 

Мона Кінга, С.І. Поповича, І. В. Смаля, І.Т. Твердохлєбова, Н.С. Фальковича 

та багатьох інших. 
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Об’єкт дослідження: використання в туризмі туристсько-

рекреаційних ресурсів Мексики. 

Предмет дослідження: досвід використання туристсько-рекреаційних 

ресурсів у Мексиці для України. 

Мета роботи. Вивчити різноманітність туристсько-рекреаційних 

ресурсів у Мексиці, дослідити, яким чином вони використовуються в 

туризмі країни, виявити корисний досвід їх залучення для подальшого 

розвитку туризму в Україні. 

Завдання дослідження. Досягнення мети дослідження передбачало 

розв’язання таких завдань: вивчити різноманітність туристсько-

рекреаційних ресурсів Мексики, дослідити розвиток природоорієнтованих, 

культурноорієнтованих та інноваційних видів туризму на обраній території, 

проаналізувати як досвід використання туристсько-рекреаційних ресурсів у 

Мексиці можна запозичити для розвитку туризму в Україні; розробити та 

запропонувати власний тур Україною, зважаючи на досвід Мексики. 

Джерельнa бaзa дoслiдження сфoрмoвaнa нa oснoвi мoнoгрaфiй, пiдручникiв, 

стaтей в перioдичних видaннях (гaзетaх, журнaлaх), стaтистичних тa 

бiблioгрaфiчних джерел, Iнтернет-джерел, нaукoвих прaць укрaїнських та 

зарубіжних вчених. 

Методи та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань 

при написанні роботи були використані такі методи: літературний, метод 

аналізу та синтезу, метод порівняння, наукової систематизації, 

туроперейтингу. 

Результати. Мексика - країна з надзвичайно багатими 

кліматотерапевтичними, лісовими, водними ресурсами, флорою, фауною. 

Зокрема, тут знаходиться 4 природних об’єктів ЮНЕСКО (Біосферний 

резерв Сіан-Каан, Китовий заповідник Ель-Віскаїно, Острови та 

природоохоронні території Каліфорнійської затоки, Біосферний резерв 

Маріпоса-Монарка), 440 пляжів, з яких деякі входять в десятку найкращих 

пляжів у світі, другий за розміром бар'єрний риф у світі протяжністю 300 

кілометрів, одна з найбільших печерних систем у світі - Грутас - д- 

Какауамільпа, 12-та за глибиною печера світу Грот Чеве, 

Трансмексиканський вулканічний пояс. Таке різноманіття видів ресурсів 

пояснюється чергуванням кліматичних поясів від тропіків до пустелі, 

географічними положенням між Тихим та Атлантичним океанами. Природні 

ресурси Мексики, їх кількісна та якісна характеристика, наявність водних 

ресурсів першочергово забезпечують неймовірну привабливість для туристів, які  

цікавляться природоорієнтованними видами туризму. Це зумовлює розвиток 

таких видів природоорієнтовного туризму: спортивний, пляжний, дайвінг, 

спелеотуризм, екологічний туризм, альпінізм [1, с. 211-218]. 

        Також Мексика – країна з багатовіковою величною історією, що має 

слід у матеріальних культурних ресурсах. Зокрема, доіспанське місто та парк 

Паленкев штаті Чьяпас, де знаходяться руїни міста майя, доіспанське місто 

Теотиуакан, історичний центр міста Оахаки, стародавнє місто Чичен-Іца, 



 

 
 

 

монастирі на схилах вулкана Попокатепетль. Великою популярністю 

користується зона історичних пам’яток в місті Кернтаро, госпіталь Кабаньяс 

в місті Гвадалахара, археологічні пам’ятки Пакиме. Також Мексика 

славиться своїми культовими пам’ятками. В столиці країни Мехіко 

знаходиться найбільш шанована святиня Латинської Америки – 

Нерукотворний образ Діви Марії Гваделупської, що привертає увагу 

паломників усього світу [1, с. 203-205]. Інше популярне місце – Монастир 

Акольман, що розміщено у надзвичайно живописному місці в 

апельсиновому гаю; також увагу туристів привертають піраміди 

Теотиуакана. Це стародавній церемоніальний центр пірамід та палаців. Деякі 

будови датують 100 років до н.е. [3, с. 48-49]. 

      За рівнем освітніх та інноваційних нематеріальних ресурсів Мексика 

займає одне з провідних місць серед країн Латинської Америки. [5, с. 178-

197]. За світовим рейтингом по науково-дослідницькій діяльності, який 

щорічно проводить Національний науковий фонд США, Мексика посідає 24 

місце (2018 року) [2, с. 1-20]. 

  Національний автономний інститут Мексики (UNAM) увійшов у ТОП-10 

провідних університетів, зайнявши 6-е місце серед університетів в країнах з 

середнім рівнем заробітку [2, с. 1-20]. 

  Мексика надзвичайно багата на подієві ресурси, зокрема, таким є День 

мертвих, що використовується у «темному» туризмі. Це свято, яке визнано 

ЮНЕСКО об’єктом нематеріальної культурної спадщини, найяскравіше 

відзначається у селищах Сан-Андрес-Мікскік, Помуч, містечку Ханицио. 

Найголовнішими центрами «темного» туризму є Музей мумій в місті 

Гуанахуато. До інших видів інноваційного туризму, які популяризуються в 

Мексиці, належать каучсерфінг, алкотуризм (базується на культурі 

виробництва та споживання текіли та мескалю), бідняцький туризм 

(наприклад, в Акапулько, де існують нетрі з фанери та заліза), автостоп-

туризм. Проте абсолютним лідером подієвого туризму залишається саме 

«темний туризм» [1, с. 200-217]. 

  Спортивні подієві ресурси Мексики представлені різними цікавими 

подіями, наприклад, на стадіоні Ленсо-Чарро-дель-Педрегаль в Мехіко-сіті 

проходять найбільші змагання з чарро, такі вистави називають чаррерія, 

ковбойське кінне мистецтво. Іншим відомим прикладом є коррида. На 

сьогодні в країні існує біля 225 постійних і більш ніж 500 тимчасових арен 

для корриди. Найбільша арена у світі вміщує понад 64 тис. глядачів, 

Монументаль-Плаза- Мехіко, що знаходиться в Мехіко. Значною 

популярністю коррида користується на півночі країни - в Веракрусе, 

Тласкале, Тлакотальпане [4, с. 36-42]. 

  Розвиток туризму Мексики завдячує не тільки наявності туристичних 

ресурсів, а і грамотним їх використанням. У туристичному секторі країни 

поставлено за мету стати найвідвідуванішою країною світу до 2030 року. 

Рішення з розвитку туризму приймаються на вищому політичному рівні, 

дуже розвинута сфера маркетингу, виділяється значний бюджет. У 2020 році 



 

 
 

 

президент Мексики Феліпе Кальдерон заявив: «Підтримка туризму з боку 

держави є стратегічним напрямом для подальшого зростання економіки 

країни, підвищення рівня життя мексиканців та створення нових робочих 

місць». Досвід Мексики у розвитку туризму на території усієї країни, 

маркетингових заходах, усвідомлені важливості туристичної сфери для 

розвитку економіки країни є цінним для його аналізу та запровадження в 

Україні. 

   На основі досвіду залучення до сфери туризму туристсько-рекреаційних 

ресурсів у Мексиці розроблено для пропозиції на українському 

туристичному ринку тур «Світ Скіфів», тривалість 2 дні. Маршрут туру: 

Запоріжжя, Нікополь, Товста Могила, Курган Чортомлик, , Кам’янка 

Дністровська, Велика Знам’янка, Кам’яна Могила, Мелітопольський Курган, 

Запоріжжя. Ночівля передбачається у в Готелі Прем’єр. Тур розрахований на 

55 дорослих людей. Загальна вартість туру включає: транспорт 6 900 грн, 

харчування – 24 750 грн, екскурсії – 16 500 грн, готель 28000 грн. і складає 

76 150 грн. Вартість на одну людину - 1380 грн. Висновки. Мексика – країна 

з багатим туристичним потенціалом, що визначається наявністю, якісним та 

кількісним складом усіх видів туристичних ресурсів, а також продуманою 

туристичною політикою та дієвим маркетингом.  Досвід розвитку туризму

 у цій країні, що базується  на раціональному 

використанні туристсько - рекреаційних ресурсів, може стати цінним 

для впровадження в Україні. Практична новизна роботи полягає у розробці 

туру для України, що сформований на основі досвіду залучення до сфери 

туризму туристсько-рекреаційних ресурсів у Мексиці. 
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